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نشست شورای معاونین و مدیران بنیاد مسکن استان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،نشست شورای معاونین و
مدیران بنیاد مسکن استان با حضور حجتاالسالموالمسلمین روحانینژاد-
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،حجتاالسالم میرعمادی -مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مس��کن استان ،سرپرست اداره حراست ،مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان و سرپرستان دفاتر نمایندگی
بخشها در بنیاد مسکن تشکیل شد.
در ابتدا حجتاالس�لام میرعمادی در سخنانی با گرامیداشت روز  13آبان
روز ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی به بیان اهمیت س��ه واژه در منابع دینی
اشاره نمود و گفت :مسئله امانت ،صداقت و کفایت ،هم در زندگی کاری و
هم اجتماعی و هم فردی تأثیرگذار اس��ت .وی امانت داری در کار را حفظ
سرمایه ،پرهیز از اسراف و استفاده بهینه دانست و افزود :صداقت در عمل ،پرهیز از دروغ ،بزرگنمایی ،خودنمایی ،کفایت در کار ،قدرت برنامهریزی و آینده
نگری از ویژگیهای یک مدیرکار آمد است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان با اشاره به پنج محور در برنامه کاری گفت :تقویت بنیه اعتقادی و بینش سیاسی و بصیرتی ،حفظ
روحیه انقالبی و جهادی ،تبلیغ و ترویج حساب  100امام(ره) ،ایجاد صمیمیت و وحدت ،مشاوره فرهنگی و مذهبی از برنامههای این دفتر میباشد.
حجتاالس�لام میرعمادی با بیان اهمیت خدمت خالصانه در نهاد انقالبی بنیاد مس��کن تأکید نمود که خدمت در بنیاد مس��کن عمل صالح وصدقه جاریه
است که در نزد خدای متعال ثواب مضاعف دارد.
سپس مهندس بلدی با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن و برنامههای آینده در حوزههای مختلف ،به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن
اقدام ملی اشاره نمود و گفت :با تمام توان و با تکیه بر پتانسیلها و ظرفیتهای موجود بهویژه نیروهای فنی و با تجربه در تالش هستیم تا در زمینه اهداف
بنیاد مس��کن و خدمت به جامعه هدف گامهای مؤثرتری برداریم .وی افزود :در حال حاضر عملیات س��اخت تعداد  2000واحد مسکونی در قالب طرح اقدام
ملی مسکن آغاز شده است و با پیشرفت مناسب ادامه دارد.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد گفت :بنیاد مس��کن یکی از یادگارهای گرانبها و ارزش��مند امام(ره) میباشد که از بدو تأسیس تاکنون آثار
درخش��انی در عرصه س��اخت مسکن برای قشرهای کمدرآمد و جامعه هدف به جای گذاشته است .وی با اشاره به تغییر و تحول در بنیاد مسکن افزود :این
تحول ضروری بوده و بستر فعالیت بهتر و گسترده تر بنیاد مسکن را فراهم ساخته است.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با اشاره به برنامههای در دست اقدام و اجرا توصیه نمود :مدیران بنیاد مسکن بهدنبال سرمایهگذاری و آثار ماندگار
در جامعه باشند و با توکل و اخالص گامهای قویتری برداشته و در جهش تولید مسکن در این دوره نقش آفرینی کنند.
حجتاالسالموالمس�لمین روحانین�ژاد همچنین با توجه به حض�ور نیروهای کارآمد ،متخصص و توانمند در بنیاد مس�کن گفت:
با این س�رمایه انس�انی ما میتوانیم بیش از س�همیهای که برای ما در جهش تولید مس�کن در نظر گرفته شده ،در ساخت مسکن
بهویژه مسکن محرومین نقش داشته باشیم.

2

در پایان هر یک از معاونین و مدیران ،بهطور جداگانه در حوزههای عمران روستایی ،پشتیبانی و اداری مالی ،مسکن شهری ،بازسازی و مسکن روستایی،
مسائل و دیدگاههای خود را بیان نمودند.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانین��ژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،حجتاالس�لام
میرعمادی -مس��ئول دفت��ر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان،
مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان و سرپرست اداره
حراست از پروژههای طرح اقدام ملی مسکن بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس بلدی با ارائه توضیحهایی در مورد پیشرفت مطلوب
ه��ر کدام از پروژهها گفت :روند اجرایی س��اخت این پروژهها بهطور مرتب
پیگیری میگردد تا این پروژهها از برنامه زمانبندی خود عقب نیفتند.
در پای��ان حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد با اش��اره ب��ه پیگیری و
پیش��رفت مناسب پروژههای طرح مس��کن اقدام ملی از مدیرکل و عوامل
اجرایی قدردانی نمود و گفت :پروژههای در دست اجرا در استان منظم و با برنامه میباشد و پیشرفت بسیار خوبی دارند.
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بازدید از پروژههای طرح اقدام ملی مسکن استان

سال  ،۱۴۱۰جشن مقاومسازی روستایی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور در نشس��ت شورای
معاونین و مدیران بنیاد مسکن استان با توجه بهوجود مراکز علمی مهم در
استان گفت :شما میتوانید از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی در پروژههای
مختلف استان استفاده کنید.
حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد در ادامه به ویژگیهای جغرافیایی
البرز اش��اره کرد و افزود :یک��ی دیگر از مزیتهای اس��تان ،کوچک بودن
وس��عت آن و دسترس��ی س��ریع به روس��تاهای مختلف در سراسر استان و
رس��یدگی به مشکالت آنها در اسرع وقت اس��ت .وی در بخش دیگری از
س��خنان خود با توجه به اجرای  99درصدی طرحهای روس��تایی در استان
گفت :تاکنون در  ۲۶۲واحد روستا طرحهای هادی تهیه و اجرا شده و در برخی از روستاها نیز بازنگری طرحهای هادی روستایی انجام شده است.

نماینده ولیفقیه در بنیاد مس�کن کش�ور افزود :در افق  ۱۴۱۰قرار اس�ت جشن مقاومسازی روس�تایی را داشته باشیم و در تمام
روس�تاهای کش�ور خانه روستایی غیرمقاوم وجود نداشته باشد ،اما اگر تا پایان  ۱۴۱۰کار روستاها انجام شود ،پس از آن دیگر کاری
نخواهیم داشت و لذا باید به مسکن شهری توجه داشته باشیم.

بررسی طرح اقدام ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،نشستی با حضور مهندس
قاس��می -وزیر راهوشهرسازی ،مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور،
مهندس سهرابی -معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور ،صبوری-
مدیرکل راهوشهرسازی استان ،مهندس بلدی -مدیرکل و رضوانپور -معاون
مسکن شهری بنیاد مسکن استان بهصورت ویدئوکنفرانس در مورد آخرین
وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در ادارهکل راهوشهرسازی تشکیل شد.
گفتنی است در این نشست وضعیت تأمین زمین طرح اقدام ملی مسکن،
روند اجرایی و میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها مورد بررسی قرار گرفت.
3
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بازدید نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور از س��ایت  17هکتاری و آمادهس��ازی
اراضی  22هکتاری طرح مسکن اقدام ملی استان
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ،حجتاالسالموالمسلمین
روحانین��ژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،حجتاالس�لام
میرعمادی -مس��ئول دفت��ر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان،
مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان و سرپرست اداره
حراس��ت ،از سایت  17هکتاری و آمادهس��ازی قسمتی از اراضی سایت 22
هکتاری پروژههای طرح مس��کن اقدام ملی اس��تان قم در پردیسان بازدید
نمودند.
در ابتدا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی در مورد روند اجرا و آمادهس��ازی
قسمتی از اراضی سایت  22هکتاری و  17هکتاری پردیسان گفت :عملیات
س��اخت حدود  2000واحد در قالب طرح اقدام ملی مس��کن در استان آغاز
شده و با پیشرفت مناسب ادامه دارد.
س��پس حجتاالسالموالمس��لمین روحانینژاد با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن اس��تان هدف از اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن را تأمین نیازهای
ش��هروندان فاقد مس��کن دانست وگفت :تأمین مسکن برای قشرهای محروم و کمدرآمد و فاقد سرپناه که منابع مالی مناسبی ندارند از ضرورتها و اهداف
اصلی بنیاد مسکن میباشد.

نشست شورای مدیران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان ش��رقی ،نشس��ت
ش��ورای مدیران با حضور مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور ،مهندس
باباپ��ور -مدیرکل پیش��ین و مهندس س��روری -مدیرکل جدید بنیاد مس��کن
اس��تان ،معاونین ،رؤسای حوزهها و مدیران شهرستانها در بنیاد مسکن استان
برگزار شد.
در ابتدا مدیران شهرستانها و معاونین گزارشی از عملکرد حوزههای خویش
و دیگر مشکالت شهرستان را مطرح و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.
در ادامه مهندس باباپور از تعامل مدیران ش��عب شهرستانهای بنیاد مسکن
در طول مدیریت در استان قدردانی کرد.
س��پس مهندس سروری با سپاس از اعتماد مهندس نیکزاد گفت :بنده کام ً
ال
از نزدیک با همکاران آش��نا هستم و در واقع به مدیریت و توانمندی همه آنان
اشراف دارم و امیدوارم با همافزایی و توان باال بتوانیم در ادامه راه نیز مثل گذشته در تمامی زمینههای کاری موفق و سربلند باشیم.
همچنین مهندس نیکزاد از عملکرد هزینه و درآمد ش�عب اس�تان که توانس�تهاند هزینه و درآمد نیروهای انسانی خود را تأمین
نمایند قدردانی نمود و گفت :استانهایی موفق هستند که در زمینه مسکن شهری و روستایی فعال باشند .وی همچنین ارائه گزارش
عملکرد مدیران بنیاد مسکن بهصورت ماهیانه را حرکتی مثبت در پیشبرد اهداف و فعالیتهای این نهاد دانست و خواستار تالش بیشتر برای ارائه خدمات
خالصانه بیش��تر به مردم ش��د و افزود :برنامه ماهیانه ارائه گزارش عملکرد مدیران و واحدهای مربوطه موجب گس��ترش تعاملها و ارتباطات بین واحدها و
معاونتها میشود که به یقین نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت.
رئیس بنیاد مسکن کشور خواستار تالش و همت بیش از پیش در جهت ارائه خدمات و پیشبرد اهداف عالیه بنیاد مسكن كه همان خدمات رسانی به قشر
محروم جامعه میباشد ،گردید.
در پایان فعالیتها و عملكرد معاونتها و مدیران شهرستانها در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مصوبههای جدید در زمینه پیشبرد فعالیتها
و اهداف بنیاد مسکن برای اجرایی نمودن به معاونتها و مدیران ابالغ شد.
4
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان شرقی ،مراس��م تودیع و معارفه مهندس باباپور -مدیرکل پیشین بنیاد مسکن استان و حجتا...
سروری -مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان با حضور مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور و گروهی از مسئولین برگزار شد.
در این مراسم مهندس نیکزاد در سخنانی در مورد مقاومسازی واحدهای مسکونی ابراز امیدواری کرد که تا سال  1410جشنی برای اتمام ساخت واحدهای
مقاوم در روستاها برگزار میشود .وی با قدردانی از بانکهای سهیم در بخش تولید مسکن گفت :اگر واحدهای خود را نوسازی نکنیم کسی نمیتواند تضمین
کند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد ،حدود  ۵۰درصد واحدهای مسکونی روستایی ما نوسازی شدهاند و اقدامهای انجام شده ما زیاد است.
رئیس بنیاد مسکن کشور در ادامه ،فرصت خدمتگزاری را محدود دانسته و افزود :خدمت به مردم تنها فرمولی است که نباید توسط مدیران فراموش شود.
وقتی سرلوحه کاری خدمت به مردم است ،خیر دنیا و آخرت در آن خواهد بود.
س��پس تقی کرمی -مدیرکل امور روس��تایی و شوراهای استانداری با بیان اینکه بنیاد مسکن نهاد انقالبی ،مردمی و خودگردان است ،گفت :مسئولین این
نهاد باید مردم دار و مش��تری مدار باش��ند که خوش��بختانه مهندس باباپور ،مردم دار ،دارای ارتباط مس��تمر و مداوم با مردم و برخوردار از مدیریت علمی و
شجاعانه و نیز دارای روحیه همدلی و همکاری بود.
تقی کرمی ادامه داد :خوش��بختانه در دوره حضور ایش��ان ،مش��کل و تقابلی بین دفتر امور روس��تاها و بنیاد مسکن استان بهوجود نیامد که نشان از روحیه
همکاری ایشان است.
در پایان این مراس��م حس��ب دس��تور مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کش��ور از تالشهای مهندس باباپور در سمت مدیرکل پیشین بنیاد مسکن استان
آذربایجانشرقی قدردانی و حجتا ...سروری -رئیس پیشین شرکت سازمان توسعه مسکن ایران به سمت مدیرکل جدید بنیاد مسکن این استان منصوب شد.
گفتنی است ،حافظ باباپور بهعنوان مشاور مهندس اکبر نیکزاد ،انتخاب شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم تودیع و معارفه

بازدید از مناطق زلزلهزده
به گ��زارش روابط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلویهوبویراحمد،
مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس باقری -مدیرکل و
معاونین بنیاد مسکن استان و مهندس صفائی نیا -مدیر ستاد بازسازی بنیاد
مس��کن در مناطق زلزلهزده با حضور در مناطق زلزلهزده از روند پیش��رفت
فیزیکی بازس��ازی این مناطق و ش��یوه اجرای طرح هادی در روس��تاهای
حادثهدیده از جمله روس��تاهای تنگ پوتک و گورگنجو از توابع شهرس��تان
دنا بازدید و پیرامون مس��ائل و مش��کالت پیشرو تصمیمها و راهکارهای
الزم را ارئه نمودند.

مراسم تودیع و معارفه
مهندس نیکزاد :برای ساخت مسکن روستاییان  2میلیاردریال تسهیالت پرداخت میشود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،مهندس اکبر نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن استان
از پرداخت وام  ۲میلیاردریالی برای ساخت واحدهای مسکونی روستایی خبر داد.
مهندس نیکزاد با قدردانی از همراهی بانکهای عامل خواس��تار تداوم پرداخت تس��هیالت برای نوس��ازی واحدهای مسکونی روستاییان شد .وی در ادامه
گفت :بر طبق آمار در س��ال  ۱۳۸۴فقط  ۷درصد مس��کن مناطق روس��تایی نوساز بود و آمار امروز حاکی است که  ۵۰درصد مناطق مسکونی در روستاهای
کش��ور نوس��ازی شدهاند و با ادامه این روند تا سال  1410جشن مقاومسازی مناطق مسکونی روس��تاهای کشور برگزار میشود و در هیچ نقطهای از کشور
مناطق مسکونی غیر نوساز نخواهیم داشت.
رئیس بنیاد مسکن کشور در مورد تغییر کاربری در استانهای شمالی افزود :استانهای گیالن و مازندران با داشتن اراضی شالیزاری و جنگلها بهعنوان
مناطق سرسبز برای همه نقاط کشور حائز اهمیت میباشند و براساس موازین قانونی این اراضی سرسبز باید حفظ شوند.
مهندس نیکزاد گفت :اما برای حل مش��کل مس��کن جوانان روستایی براس��اس برنامهریزی راه حلهای الزم را اجرایی خواهیم کرد چون به هیچ عنوان
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راضی نیس��تیم که اراضی کش��اورزی ،شالیزارها ،جنگلها و باغهای کش��اورزان تغییر کاربری پیدا کند بنابراین جاهایی که امکان افزایش بافت برای تأمین
مس��کن جوانان وجود داش��ت برای آنان مسکن ساخته میش��ود و در مناطقی که امکان افزایش بافت وجود نداشته باشد برای این روستاها بلندمرتبهسازی
حداقل دو مرتبهس��ازی تأکید میش��ود .وی افزود :برای بلندمرتبهسازی و حداقل دو طبقهسازی ،روستاییان با اخذ پروانه دو واحدی برای خود و فرزندانشان
از دو وام  ۲میلیاردریالی بهره خواهند برد تا مشکل مسکن جوانان نیز در مناطق روستایی بدین ترتیب حل شود.
همچنین مهندس عباس صابر -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به نگاه دوراندیش حضرت امام(ره) در تأسیس و ایجاد بنیاد مسکن گفت:
هر چند تکنولوژی پیشرفت کند با توجه به شرح وظایف بنیاد مسکن ،ضرورت نقش ارزنده این نهاد انقالبی بیش از پیش ملموس تر و ضروری تر است.
مهندس صابر افزود :اجرای طرح هادی ،ساماندهی روستاها برپایه شرح وظایف این نهاد ،توجه به مناطق کمبرخوردار و ...نشان میدهد که بنیاد مسکن
بهعنوان اولین نهاد انقالبی اس��ت که در همه صحنهها حضور پیدا میکند .وی در ادامه با قدردانی از تالشهای مهندس اکبرزاده -مدیرکل پیش��ین گفت:
مسئولیت امانتی هست که در زمان تحویل آن باید خوشحال باشیم که امانت را به درستی نگهداری کردیم و امروز به دیگری تحویل میدهیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در بخشی دیگر به یکی از مشکالت بزرگ استان گیالن اشاره کرد و افزود :استان گیالن را با جمعیت  ۲میلیون
و  ۵۰۰هزار نفری میشناس��ند و در همه امور تأمین و تخصیص اعتبارهای این جمعیت ،بنای تصمیمگیری و تصمیمس��ازی اس��ت در حالی که هر زمانی
سرشماری نفوس و مسکن انجام شود قطع ًا جمعیت استان گیالن از  ۴تا  ۵میلیون نفر کمتر نیست.
مهندس صابر در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تخصیص و توزیع اعتبارها برای جمعیت  ۵میلیون نفری شد تا بتوانیم با سرعت بیشتری مشکالت
را رفع کنیم.
سپس مهندس اکبرزاده با اشاره به تکریم حقوقی گفت :بهعنوان یک وظیفه باید از همه مراجع حقوقی که با همکاریهای خود در خدمتگزاری به مردم
همراهی کردند ،بهعنوان تکریم یاد و از آنها قدردانیکنم.
در ادامه مهندس حامد دائمی جفرودی -مدیرکل جدید بنیاد مس�کن استان ،نیروی انسانی را ارزشمندترین سرمایه هر دستگاه،

نهاد ،ارگان و سازمان خواند و گفت :بنیاد مسکن که نهادی انقالبی و به دستور حضرت امام(ره) بنا نهاده شد و نیروی انسانی این
نهاد نیز با ش�اخصهای متدین ،متعهد متخصص و جهادی و با کار ش�بانه روزی ش�ناخته شده است بنابراین باید بهصورت جهادی
وشبانه روزی بهعنوان خدمتگزار مردم کارها انجام شود.

مهندس دائمی جفرودی با اشاره به اولویت کار در بنیاد مسکن افزود :همه همکاران ،معاونین ،کارشناسان مسئول و مدیران شهرستانها که نوک پیکان
هس��تند باید تالش کنیم تا خدمتگزار خوبی برای مردم باش��یم .وی در پایان از تالشهای مهندس اکبرزاده -مدیرکل پیش��ین بنیاد مس��کن استان و دکتر
برزگر -سرپرست بنیاد مسکن استان قدردانی کرد.
گفتنی است در این مراسم مهندس حامد دائمی جفرودی بهعنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان معرفی شد و از تالشهای مهندس اکبرزاده مدیرکل
پیشین نیز با اهدای لوح قدردانی شد.

بازدید از روستای ترکمن نشین گردشگرپذیر
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان گلستان ،مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور و مدیرانکل بنیاد مسکن ،میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دس��تی ،نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان و مسئوالن محلی ،از چند روس��تای ترکمن نشین گردشگرپذیر استان از جمله قره سو و چاپاقلی
واقع در غرب استان بازدید کرد.
در این بازدید خواس��ته اهالی روس��تاهای یادشده ،الحاق زمین به بافت روستاها برای توس��عه امکانات گردشگری بود که قرار شد از طریق مراحل قانونی
نسبت به حل آن اقدام شود.

مهن�دس نیکزاد قول مس�اعد داد در صورت ش�کلگیری تعاونیهای روس�تایی توس�ط بومی�ان منطقه ،این تش�کلها بتوانند از
حمایتهای بنیاد مس�کن در ایجاد مراکز بوم گردی گردش�گری س�احلی تحت نظر ادارهکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع
دستی بهرهمند شوند .وی گفت :تقویت اقتصاد روستا محور و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای ساحلی از جمله اهداف توسعه روستاهای گردشگری

است که میتواند به توسعه مناطق کمبرخوردار غرب استان کمک کند.
رئیس بنیاد مسکن کشور همچنین از اهالی  ۶۰خانواری ساکن حاشیه سد وشمگیر که به روستای وحدت شهرستان آق قال جابجا شدند ،بازدید کرد.
مهندس نیکزاد گفت :بنیاد مسکن در سال جاری  ۴۰۰هزار خانه برای روستاییان و ساکنان شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت با محوریت مردم میسازد.
وی افزود :از این تعداد ۲۰۰ ،هزار واحد در قالب تولید مسکن به بنیاد مسکن واگذار شده است.
رئیس بنیاد مسکن کشور با تأکید بر حفظ بافت سنتی روستاها در اجرای طرحها از جمله استفاده از مصالح منطقه در سنگفرش ،گفت :تاکنون برای حفظ
و احیای بافت با ارزش روستا ،مطالعه و اقدام خوبی انجام شده است و اکنون تمام تالش بر این است که در سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت و مقاومسازی
خانهها ضمن حفظ سیمای روستا ،از تبدیل شدن به سیمای شهری جلوگیری شود.
مهندس نیکزاد در ادامه قول مساعد داد در صورت شکلگیری تعاونیهای روستایی توسط بومیان منطقه این تشکلها بتوانند از حمایتهای بنیاد مسکن
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در ایجاد مراکز بوم گردی گردشگری ساحلی تحت نظر ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی بهرهمند شوند.
همچنین مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در مورد اهالی روستای وحدت آق قال گفت :برای جابجایی و اسکان اهالی  ۶۰خانواری که در
وضعیت نامناس��ب زندگی میکردند ،بنیاد مس��کن سال گذش��ته در قالب طرح ساخت مسکن محرومان 4 ،هکتار زمین در جوار روستای وحدت تهیه کرد و
برای ساخت هر واحد  ۴۰۰میلیونریال کمک بالعوض و  ۴۰۰میلیونریال وام ارزانقیمت اختصاص داد.
س��پس هادی حقش��ناس -اس��تاندار گفت :بر اثر وقوع سیل مرگبار سال  ،۹۸در زلزله و رانش چند س��ال اخیر حدود  ۱۵000واحد مسکونی بهطور کامل
تخریب و یا دچار خسارت شدند که بازسازی آنها از سوی بنیاد مسکن در مدت کمتر از  ۲سال به پایان رسید.
حقش��ناس افزود :فعالیتهای بنیاد مس��کن در روستاها و مناطق محروم استان ملموس و قابل تحسین است که نمونه بارز و ارزشمند آن ارائه خدمات به
س��یل زدگان س��ال  ۹۸استان بود .وی با اشاره به برنامه بنیاد مسکن اس��تان برای خانهدار کردن قشرهای آسیبپذیر گفت :یکی از کارهای خوب و ارزنده
این نهاد در استان اجرای طرح ساخت خانه محرومان بود که در این زمینه سال گذشته تعداد  3000مسکن برای محرومان و نیازمندان استان ساخته شد.
اس��تاندار با اش��اره به  3برابر ش��دن اعتبارهای بنیاد مسکن در س��ال جاری و برنامه ابتکاری این نهاد برای ساخت مسکن جوانان در  ۲۰۰روستای استان
اظهار امیدواری کرد که این فعالیتها موجب جهش در عمران روستاهای استان شود.
هادی حقش��ناس با اش��اره به گس��تردگی فعالیتهای بنیاد مس��کن از مهندس نیکزاد در توسعه گردش��گری و توجه خاص به روستاهای دارای ظرفیت
گردشگری و همچنین ساخت مسکن برای محرومان و نیازمندان استان گلستان قدردانی کرد.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان چهارمحالوبختیاری،
مهن��دس نیکزاد -رییس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت هم��راه از مناطق
زلزلهزده شهرستان کوهرنگ بازدید کردند.
در این بازدید مهندس نیکزاد گفت :روند بازس��ازی خانههای مس��کونی
آس��یبدیده از زلزله  5/7ریش��تری چلگرد تسریع میشود .وی افزود :طبق
بررس��یهای بهعمل آمده  ۵۰۰واحد تخریبی در منطقه شناس��ایی شده که
نیازمند نوسازی هستند و تعداد  3000واحد نیز باید تعمیر و بهسازی شوند.
رئیس بنیاد مس��کن کشور گفت :روند بازس��ازی خانههای مسکونی آغاز
شده و فعالیتهای خوبی در این مورد انجام گرفته و روند بازسازی با تجهیز
امکانات و نیروی انسانی سرعت بیشتری به خود میگیرد.
مهندس نیکزاد به مش��کالت آب شرب و تخریب زیرساختهای آبرسانی
مناطق زلزلهزده نیز اشاره کرد و افزود :مقرر شد تا خسارتهای برآورد شده به وزیر نیرو اعالم شود و پس از تأمین اعتبار روند رفع عیوب زیرساختها نیز وارد
مرحله اجرا شوند .وی ابراز امیدواری کرد که با تسریع در روند بازسازی بتوانیم ظرف چهار ماه آینده خانههای مسکونی آسیبدیده را نوسازی و تعمیر نماییم.

نشست شورای هماهنگی بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان چهارمحالوبختیاری ،نشست
شورای هماهنگی بنیاد مسکن استان با حضور مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد
مس��کن کشور ،مدیرکل ،معاونین ،مدیران شعب و گروهی از مسئولین بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا هر کدام از معاونین و مدیران ش��عب گزارش��ی از وضعیت حوزه
کاری و هم چنین نیروی انسانی ارائه و مسائل موجود را مطرح نمودند.
در ادامه مهندس نیکزاد در س��خنانی مهمترین عامل موفقیت در امور را
برنامهریزی دانس��ت و گفت :حوزههای کاری بنیاد مس��کن مشخص است
بنابراین باید در هر حوزه متناس��ب با افقی که معین شده است برنامهریزی
انجام ،تا به نتیجه مطلوب دس��ت یابیم .وی افزود :برنامه بنیاد مس��کن به
این صورت بوده که تاپایان سال  1410تمامی واحدهای مسکونی روستایی
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مقاومسازی شوند بنابراین هر تعدادی که مسکن غیرمقاوم در سطح استان وجود دارد باید سالیانه  10درصد از این واحدها مقاومسازی شوند.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور با اش��اره به اینکه افق بازنگری طرحهای هادی 10س��ال میباش��د ،گفت :در مورد بازنگری طرحهای هادی روس��تایی باید
برنامهریزی گردد تا در هرشهرستان هرساله تعداد طرحی که باید بازنگری شود انجام تا ازبرنامه عقب نباشیم و کارها انباشته نشوند.
مهندس نیکزاد در مورد ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای زیر  100هزار نفر جمعیت افزود :تأمین زمین به عهده وزارت راهوشهرسازی است بنابراین
باید نشستهایی با این ادارهکل در سطح استانها برگزار و در مورد تأمین زمین هماهنگیهای الزم صورت پذیرد تا بتوانیم مشکل مسکن در این شهرها
را نیز برطرف کنیم .وی خاطر نش��ان کرد :مهمترین هدف در بنیاد مس��کن خدمت به مردم است و نیروهای این نهاد با روحیه جهادی نسبت به انجام امور
اقدام مینمایند.
رئیس بنیاد مسکن کشور در پایان راهکارهایی برای رسیدن به اهداف و همچنین مرتفع شدن مسائل و مشکالت ارائه نمود.
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بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستان کوهرنگ ظرف چهار ماه آینده تکمیل میشود
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان چهارمحالوبختیاری،
مهندس نیکزاد -رییس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت هم��راه در بازدید از
بازس��ازی واحدهای مسکونی مناطق زلزلهزده شهرستان کوهرنگ گفت :با
تأمی��ن مصالح و تجهیزات الزم برای عملیات بازس��ازی و تعمیر واحدهای
مسکونی آسیبدیده شهرستان کوهرنگ ،ظرف چهار ماه آینده این عملیات
تکمیل میشود.
مهن��دس نیکزاد با بیان اینکه در تأمین مصالح مورد نیاز مش��کلی وجود
ندارد ،افزود :برای عملیات ساخت واحدهای تخریبی نیاز به سیمان بود که
با فوریت تأمین و به منطقه ارس��ال ش��د که در حال حاضر مش��کل تأمین
س��یمان حل شده است و از رییس بنیاد مستضعفان کشور که سیمان مورد
نیاز را تأمین کردند قدردانی کرد .وی انگیزه مردم برای همراهی در بازسازی مناطق زلزلهزده را مطلوب ارزیابی کرد.
رییس بنیاد مسکن کشور میزان خسارت وارد شده بر منطقه را بیش از برآورد اولیه ،ارزیابی کرد و افزود :در برآورد اولیه یک سری واحدها نیازمند تعمیر
برآورد شده اما در هنگام آواربرداری خانههای کناری مشخص شده که این واحدها قابل تعمیر نیستند و باید نوسازی شوند.
مهندس نیکزاد همچنین بر ضرورت برآورد دقیق از جمعیت آس��یبدیده از زلزله تأکید کرد و گفت :آمار خانوارها بهطور دقیق ارزیابی و اعالم ش��وند .وی
از مدیرکل بنیاد مسکن استان خواست تا چنانچه نیاز به کمک بیشتری در مورد ماشینآالت است اعالم شود تا از استانهای معین کمک گرفته شود.
رئیس بنیاد مسکن کشور در پایان با بیان اینکه مدیریت ارشد در سطح ملی هر برنامهای را که برای بازسازی مناطق زلزلهزده نیاز باشد مصوب میکند،
از مردم خواست با انگیزه کافی مسئوالن را در این زمینه یاری دهند.

اولین واحد مسکونی بازسازی شده افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خراسانرضوی ،زلزلهای به
بزرگی  5/2ریش��تر مناطقی از شهرستان قوچان را لرزاند و به تعداد 1110
واحد مسکونی در  55روستا آسیب رساند.
اولین واحد مسکونی بازسازی شده در روستای آبشوری شهرستان قوچان
با حضور مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،دکتر آذری -نماینده
مردم شهرس��تانهای قوچان و فاروج در مجلس ش��ورای اسالمی ،مراتی-
فرماندار شهرستان قوچان ،دکتر نجات -مدیرکل مدیریت بحران استانداری
و گروهی از مسئوالن استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
مهندس نیکزاد با حضور در روستاهای آبشوری ،دیزادیز و عمارت از روند
بازس��ازی و تعدادی از واحدهای در دست س��اخت بازدید کرد .وی در جمع مردم روستای آبشوری گفت :در کشور و نظام جمهوری اسالمی
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هیچکس نباید فکر کند که بیملجاء و بیس�رپناه اس�ت همه کس�انی که واحدهای مسکونی شان بر اثر زلزله تخریب شده است
باید اطمینان داشته باشند که ما پای کار آنها هستیم و تا ساخت همه واحدها در کنارشان خواهیم بود.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسانرضوی ،مهندس
نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور از پروژه در حال ساخت تجاری مسکونی
ارمغان بازدید کرد.
در این بازدید مهندس بهروانفر -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن
اس��تان در توضیح مش��خصات این پروژه گفت :پروژه ارمغان در مجاورت
پارک چهل بازه در زمینی به مساحت  3427مترمربع در دو برج  14طبقه با
زیربنای  20500مترمربع که مشتمل بر  88واحد است از پیشرفت فیزیکی
 65درصد برخوردار میباشد.
سپس مهندس نیکزاد با ابراز رضایت از روند کار و کیفیت اجرای پروژه از
انبار کاال و مصالح پروژه بازدید کرد و آن را الگوی موفقی دانس��ت که باید
برای سایر استانها نیز به کار گرفته شود.
در ادامه از طبقات مختلف و نیز از انبار کاال و مصالح پروژه بازدید کردند.
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بازدید مهندس نیکزاد از پروژه تجاری مسکونی ارمغان

افتتاح شش هزار و هفتصد و یازدهمین واحد مسکن محرومین روستایی استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسانرضوی ،از شش هزار
و هفتصد و یازدهمین واحد مس��کن محرومین روس��تایی اس��تان با حضور
مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور ،حجتاالسالموالمسلمین هراتی
مطلق -امامجمعه ش��هر قوچان ،دکتر آذری -نماینده مردم شهرستانهای
قوچان و فاروج در مجلس شورای اسالمی ،دکتر نجات -مدیرکل مدیریت
بحران اس��تانداری و تعدادی از مس��ئوالن استانی و شهرستانی در روستای
علیآباد شهرستان قوچان بهرهبرداری شد.
در این مراسم مراتی -فرماندار شهرستان قوچان گفت :سهمیه شهرستان
قوچان از مسکن محرومین تعداد  646واحد بوده است که ساخت  617واحد
آن آغاز شده است و تعدادی هم به بهرهبرداری رسیدهاند.
مرات��ی ب��ا قدردانی از فعالیتهای انجام ش��ده توس��ط بنیاد مس��کن در
شهرستان قوچان افزود :این شهرستان از رتبه خیلی خوبی برخوردار است که از بنیاد مسکن قدردانی میکنیم.
در ادامه مهندس نیکزاد از تعدادی واحد مسکونی بازدید و از نزدیک با اهالی روستا صحبت کرد و از مشکالت و درخواستهای آنها آگاه شد.

سقف تسهیالت مسکن روستایی به  ۲میلیاردریال افزایش مییابد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان بوشهر ،مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کش��ور گفت :بهزودی در شورای عالی مسکن سقف پرداخت
تسهیالت مسکن روستایی به  ۲میلیاردریال افزایش مییابد.
مهندس اکبر نیکزاد در مراس��م تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان بوش��هر افزود :با توجه به قرار داش��تن کش��ور روی کمربند زلزله براساس
برنامهریزی صورت گرفته تا پایان سال  ۱۴۱۰همه خانههای روستایی مقاومسازی میشوند و در این برنامه مقرر شده ساالنه تعداد  ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار واحد
مس��کن روس��تایی در کشور نوسازی شوند .وی عنوان کرد :تدارک چنین طرح ارزشمندی توسط مس��ئوالن کشور در زمینه تسهیل در امر نوسازی مسکن
روستایی است که با این شرایط سنگاندازی برخی از بانکها در پرداخت تسهیالت مصوب معنی و مفهومی ندارد.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ادامه داد :زلزله در جای جای کشور امکان وقوع دارد و احتمال این که یک نفر هم در زلزلهای کشته شود زیاد است از این رو
باید همگان برای سرعتبخشی در روند نوسازی واحدهای مسکونی روستاییان تالش کنند.
9
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مهندس نیکزاد همچنین گفت :کسب هرگونه فرصت مدیریتی یک غنیمت برای خدمت به مردم است که مدیر جدید بنیاد مسکن استان بوشهر باید آن
را غنیمت بشمارد.
سپس مهندس مقدم -مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان بوشهر در سخنانی ابراز امیدواری کرد که در این فرصت خدمتی صادقانه و تالش کارآمد برای
پیشبرد اهداف بنیاد مسکن و خدمت به مردم با محرومیتزدایی از روستا و تولید مسکن داشته باشم.
مهندس علیرضا مقدم در ادامه گفت :امروز تأکید زیادی بر مدیریت جهادی است ،اما بنیاد مسکن از همان ابتدا با نفس قدسی حضرت امام(ره) ساختاری
جهادی داشته تا بتواند در خدمترسانی به مردم نهایت نقش آفرینی را داشته باشد.
در ادامه مهندس بریدی -مدیرکل پیش��ین بنیاد مس��کن استان با اش��اره به فعالیتهای انجام شده در دوران مدیریت استان بوشهر گفت :توقع مسئوالن
اس��تان بوش��هر نیز از بنیاد مسکن بسیار باال بود و در س��ال دوم با پای کار آمدن کارکنان ،همه روستاهای باالی  ۵۰۰خانوار استان بوشهر از زمین فوتبال
چمن مصنوعی برخوردار شدند و در سال سوم نیز نسبت به ساخت بوستان امید در روستاها اقدام شد.
مهندس حیدری بریدی افزود :در ابتدای کار سرانه فضای سبز روستاهای استان بوشهر  ۶۹600مترمربع بود که اکنون به  ۶۰۹000مترمربع رسیده است.
در پایان با تجلیل از مهندس حمید حیدری بریدی ،مهندس علیرضا مقدم بهعنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان بوشهر معرفی شد.

بازدید از روند بازسازی واحدهای مسکونی زلزلهزدگان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان هرمزگان ،مهندس اکبر
نیکزاد -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،منصور آرامی -نماینده مردم شهرستان
بندرعباس در مجلس ش��ورای اسالمی و شهریار نوریزاده -مدیرکل بنیاد
مسکن استان از روند بازسازی واحدهای مسکونی زلزلهزدگان بازدید کردند.
در این بازدید مهندس نیکزاد از تمامی پروژهها و روند بازسازی واحدهای
مس��کونی زلزلهزدگان اس��تان بازدید و دس��تور افزایش پیمانکاران را برای
تس��ریع در امور کاره��ا داد .وی همچنین از پیمانکاران خواس��ت که روند
بازسازی را با جدیت و فعالیت بیشتری دنبال کنند.
گفتنی اس��ت ،مهندس نیک��زاد از روند پروژههای اقدام ملی مس��کن نیز
بازدید بهعمل آورد.

استاندار با رئیس بنیاد مسکن کشور دیدار و گفتگو کرد
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گلستان ،دکتر حقشناس-
استاندار با مهندس اکبر نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور دیدار کرد.
در این دیدار دکتر حقش��ناس با اش��اره به جمعیت  ۴۷درصدی روستایی
اس��تان که بعد از استان سیستان و بلوچستان رتبه دوم را در کشور داراست
گفت :خدمات بنیاد مس��کن در اس��تان بهویژه در روس��تاها مشهود است و
بعد از س��یل ویرانگر سال  ،۹۸اقدامهای بسیار خوبی در سطح استان برای
بازس��ازی بیش از  ۱۴000واحد مس��کونی خس��ارتدیده از سیل و بیش از
 ۱۰۰۰واحد خس��ارتدیده از زلزله و رانش در اس��تان انجام شده است .وی
با اشاره به برنامه بنیاد مسکن استان در نوسازی واحدهای مسکونی که در
سال گذشته تعداد  ۱۰هزار واحد مسکونی ساخته شد افزود :یکی از کارهای
بسیار خوب و ارزنده بنیاد مسکن استان در سال گذشته ساخت تعداد ۳۰۰۰
واحد مسکن محرومین بود که امید را در دل محرومین و نیازمندان به مسکن زنده کرد و بیشک این کار موجب رضایتمندی مردم از نظام اسالمی و بنیاد
مسکن که یادگار حضرت امام(ره) و مورد حمایت مقام معظم رهبری است شده است.
اس��تاندار با اش��اره به  ۳برابر ش��دن اعتبارهای بنیاد مسکن در س��ال جاری و برنامه ابتکاری این نهاد جهت ساخت مس��کن برای جوانان در سطح ۲۰۰
روستای استان گفت :بیشک سال جاری سال خدمت مضاعف بنیاد مسکن و سال جهش در عمران روستاهای استان خواهد بود .بنیاد مسکن امروز یکی
از مهمترین و اثرگذارترین دس��تگاههای خدماتی اس��ت که در کلیه بخشهای زندگی مردم بهویژه روس��تاییان دخیل است و مردم بیشتر نیازهای خود را از
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بنیاد مسکن پیگیری میکنند.
دکتر حقش��ناس در ادامه از ُحس��ن نظر مهندس نیکزاد در توس��عه گردشگری و توجه خاص به روس��تاهای دارای ظرفیت گردشگری و همچنین ساخت
مسکن برای محرومان و نیازمندان قدردانی کرد.
سپس مهندس نیکزاد با سپاس از تعامالت و همراهیهای ارزنده و قابل تقدیر دکتر حقشناس و مجموعه استانداری با بنیاد مسکن استان ،وضعیت بنیاد
مسکن استان در بخشهای مختلف را بسیار خوب توصیف کرد و با بیان اینکه بنیاد مسکن استان در بسیاری از بخشها در سطح کشور پیشتاز است گفت:
بنیاد مسکن در خدمت به مردم از هیچ تالشی فروگذار نکرده و نخواهد کرد و خود را فرزند و خدمتگذار مردم میداند.

ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان لرستان میزبان رئیس بنیاد مسکن کشور
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس اکبر
نیکزاد -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور با حضور در شهرس��تان اندیکا از ستاد
معین بازسازی بنیاد مسکن استان مستقر در این شهرستان بازدید کرد.
در ای��ن بازدی��د مهندس نیکزاد با قدردانی از تالشهای همکاران س��تاد
معین بازس��ازی بنیاد مس��کن اس��تان روند فعالیتهای مربوط به بازسازی
مناطق زلزلهزده شهرستان اندیکا را بررسی کرد.

واحدهای مسکونی آسیبدیده از زلزله شهرستان اندیکا تا پایان امسال بازسازی میشود
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس اکبر
نیکزاد -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور با هیئت هم��راه و مهندس رضایی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از مناطق زلزلهزده شهرس��تان اندیکا بازدید
نمودند.
مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مس��کن کشور گفت :طی چهار ماه آینده با
همکاری دستگاههای اجرایی استان خوزستان و بنیاد مسکن استان لرستان
کار بازسازی و نوس��ازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از زلزله شهرستان
اندیکا به پایان میرسد.
مهندس نیکزاد افزود :به همت همه مس��ئوالن کشور واحدهای مسکونی
خس��ارتدیده شهرستان اندیکا با شتابی مضاعف بازسازی خواهند شد .وی
در ادامه گفت :نشستهای متعددی در مورد بهسازی و بازسازی واحدهای
مس��کونی زلزلهزده این شهرس��تان برگزار و مقرر گردید با همکاری بنیاد مس��کن اس��تانهای خوزستان و لرستان بهعنوان اس��تان معین ،مصوبههای این
نشستها پیگیری و هرچه سریعتر اجرایی شوند.
رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به اینکه عملیات بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستان اندیکا با جدیت پیش میرود اظهار کرد :بنیاد مسکن استان لرستان
با امکانات و تجهیزات خود بهعنوان استان معین در منطقه حاضر شده است.
مهندس نیکزاد با بیان اینکه حدود  1000واحد احداثی و  ۲000واحد مس��کونی تعمیری در این منطقه وجود دارند افزود :برای تأمین مصالح س��اختمانی
مورد نیاز منطقه زلزلهزده شهرس��تان اندیکا مش��کل و کمبودی وجود ندارد و با همکاری مردم و تالش بنیاد مس��کن همچنین پیگیری مسئوالن استانی و
کشوری تمام واحدهای مسکونی آسیبدیده تکمیل خواهند شد .وی با اشاره به بازسازی راههای روستایی مناطق زلزلهزده ادامه داد :بازسازی راه روستایی
روستای سرشط تأمین اعتبار شده و بهزودی کار بهسازی این مسیر شروع میشود.
رئیس بنیاد مس��کن کش��ور گفت :زمان برای بازسازی این منطقه بسیار مهم است و به همین دلیل شخص ًا پیگیر موضوع بهسازی این منطقه هستم و در
منطقه حضور پیدا کردم تا از نزدیک روند کار را بررسی کنم.
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گردشگری روستایی در مناطق ساحلی گلستان رونق میگیرد
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلس��تان ،مهندس نیکزاد -رئیس
بنیاد مسکن کش��ور ،نماینده حوزه انتخابیه غرب اس��تان ،عبدالجالل ایری -نماینده
مردم شهرس��تانهای بندر گز ،بندر ترکمن ،گمیش��ان و کردکوی در مجلس شورای
اسالمی ،سیدمحمد حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،سیدصادق شیرازی -فرماندار
شهرستان ترکمن و مسئوالن محلی از مناطق روستایی ساحلی حاشیه خلیج شهرستان
گرگان و ساحلی قره سو و چپاقلی شهرستان بندر ترکمن بازدید نموده و مهندس نیکزاد
بر لزوم سرمایهگذاری در ایجاد روستاهای گردشگری ساحلی تأکید کرد.
در این بازدید مهندس نیکزاد قول مس��اعد داد در صورت ش��کلگیری تعاونیهای
روستایی توسط بومیان منطقه ،این تشکلها بتوانند از حمایتهای بنیاد مسکن در ایجاد مراکز بوم گردی گردشگری ساحلی تحت نظر ادارهکل میراث فرهنگی
گردشگری و صنایع دستی بهرهمند شوند .وی همچنین گفت :تقویت اقتصاد روستا محور و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای ساحلی از جمله اهداف توسعه روستاهای
گردشگری است که میتواند به توسعه مناطق کمبرخوردار غرب استان کمک کند.

افتتاح  ۱۴۳واحد زلزلهزده استان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خراسان شمالی ،در مراسمی
ب��ا حضور مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،دکتر
ش��جاعی -اس��تاندار و مهندس محمدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان تعداد
 ۱۴۳واحد اولویت دار مناطق زلزلهزده استان افتتاح شدند.
در ای��ن مراس��م مهندس نیکزاد بازس��ازی مناطق زلزل��هزده را افتخار نظام
دانس��ت و گفت :البت��ه حق مردم بیش از این اقدامها اس��ت .وی همچنین از
گسترش اقدامهای بنیاد مسکن در بازسازی واحدهای مسکونی از روستاها به
شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر خبر داد.
س��پس دکتر ش��جاعی نیز بازس��ازی مناطق زلزلهزده را دو م��اه پس از آغاز
پرداخت تس��هیالت نتیجه هماهنگی و پای کار بودن دس��تگاههای مختلف در
استان دانست و گفت :هر چند وقوع این زلزله در بهبوهه انتخابات و تغییر دولت
انجام ش��د و ش��اهد حضور مس��ئوالن مختلف در رده ملی همچون دیگر مناطق زلزلهزده کشور نبودیم اما با هماهنگی خوبی که میان دستگاههای مختلف در
اس��تان داش��تیم بازسازی این مناطق با سرعت باالیی انجام شد .وی با اش��اره به اهدای  ۸۰۰لوازم ضروری منزل از سوی بنیاد مستضعفان کشور خاطر نشان
کرد :بسیاری از اقدامهای صورت گرفته در مناطق زلزلهزده استان از جمله حضور بانکها در منطقه خارج از دستور العملها و وظایف تعیین شده سازمانی بود.
در پایان مهندس محمدی گفت :در پی وقوع این حادثه تعداد  ۸۷۳خانوار متقاضی دریافت تس��هیالت ش��دند که از این تعداد  ۶۳۸مالک موفق به عقد
قرارداد با بانکها شدند.

بازدید مهندس نیکزاد از پروژه  ۶۰واحدی مسکن محرومین
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلس��تان ،مهندس نیکزاد-
رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس حسینی -مدیرکل و مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،فرماندار و امامجمعه شهرستان
آق قال از پروژه  60واحدی مس��کن محرومین در روستای وحدت اسالمی این
شهرستان بازدید کردند.
گفتنی اس��ت عملیات اجرایی این پروژه که در بهمن ماه س��ال  99با تأمین
12
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خراسان شمالی ،مهندس
نیکزاد -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور با هیئت هم��راه و مهندس محمدی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان از روند بازسازی روستای عمارت بازدید کردند.
در این بازدید مهندس محمدی واحدهای اولویت اول شهرستان جاجرم را ۶۳
واحد عنوان كرد و گفت :با تأکید اس��تاندار این واحدها میبایست تا پایان آبان
ماه به بهرهبرداری میرسید .وی با بیان اینکه این ساکنین هیچگونه سرپناهی
نداشتند ،افزود :با دستور استاندار ،همکاری بانکها برای پرداخت تسهیالت به
این خانوادههای خسارتدیده بیشتر و سخت گیریها در درخواست ضمانتها
کمتر شد از این رو بازسازی این واحدهای مسکونی سرعت گرفت.
س��پس دهیار روس�تا حضور رئیس بنیاد مسكن کشور را مایه خوشنودی مردم دانس�ت و از خدمات بنیاد مسكن كه كمتر از سه
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زمی��ن رایگان و اختصاص  ۴0۰میلیونریال تس��هیالت قرض الحس��نه و  ۳۵0میلیونریال کمک بالعوض برای هر واح��د آغاز گردیده و به علت افزایش
قیمت مصالح در مرحله س��قف و دیوارچینی متوقف ش��ده که در بازدید رئیس بنیاد مسکن کشور از این پروژه ،دستور اختصاص  ۶0۰میلیونریال تسهیالت
قرضالحسنه  ۴درصدی با بازپرداخت  ۲۰ساله به هر واحد صادر و مقرر شد این واحدها تا  ۲ماه آینده تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گیرند.

ماه واحدهای مسکونی را به مرحله سكونت رسانده قدردانی نمود و این اقدامها را بركتی دانست چرا كه پیش از آن تمام روستا
فرسوده و موریانه زده بود.

بازدید از روستای هاور
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خراسان شمالی ،مهندس
نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،از روند بازسازی روستای
زلزل��هزده هاور شهرس��تان مانه و س��ملقان ك��ه در منطقه كوهس��تانی و
صعبالعبور قرار دارد بازدید نمود.
گفتنی است در روستای هاور تعداد  20واحد در اولویت اول بازسازی بودند
كه همگی تحویل مالكان شدند.
عالوه بر مسكن روستایی و بازسازی واحدهای آسیب دیده از زلزله ،پروژه
عمرانی حوادثی و دیوار ساحلی نیز در این روستا در حال اجراست كه مورد
بازدید قرار گرفت.

نشست مشترک مهندس شاملو با کارکنان حوزه عمران روستایی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان هرمزگان ،نشست مشترکی
با حضور مهندس ش��املو -معاون عمران روستایی و عضو شورای مرکزی
بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس نوریزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
حجتاالسالم پورنصیر -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
استان ،مهندس احمدیپور -معاون پشتیبانی ،میرجهان مردی -رئیس دفتر
حراس��ت ،کارکنان و کارشناسان حوزه عمران روستایی بنیاد مسکن استان
در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس نوریزاده س��خنانی را در مورد  ۱۳آبان روز تسخیر النه
13

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ایراد نمود.
در ادام��ه حجتاالسلام پورنصی�ر در س�خنانی گفت :باید ای�ن فرصتها را مغتنم ش�مرده و بهصورت س�اختاری عمل کرد زیرا

بنیاد مس�کن اولین مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی اس�ت و حضرت امام خمینی(ره) اولین قدم را جهت ساخت مسکن برای
روستاییان و محرومین ایجاد نموده است.

در ادامه همکاران و کارشناسان مربوطه گزارشها ،مشکالت و درخواستهای هر بخش از حوزه عمران روستایی را برای بهبود روند کار ارائه نمودند.
سپس مهندس شاملو در مورد دستورالعملهای مربوط به روستاهای پیرامون شهرها به نکات مهمی اشاره کرده و فلسفه شکلگیری بنیاد مسکن را خدمت
به مردم و بهویژه روستاییان و محرومین دانست.
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نشست مشترک با استاندار
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان هرمزگان ،نشس��تی با
حضور مهندس شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسكن کشور ،مهندس
نوریزاده -مدیركل بنیاد مس��كن استان ،مهندس دوستی -استاندار ،دكتر
رضایی -رئیس كمیس��یون عمران مجلس و اعضای كمیسیون ،نمایندگان
مردم شهرستان بندرعباس در مجلس شورای اسالمی ،مدیران ارشد استانی
و كشوری در استانداری برگزار شد.
در این نشست در مورد فعالیتها ،ظرفیتها و توسعه و آبادانی استان بحث و گفتگو بهعمل آمد و توافقاتی در این خصوص صورت گرفت.
همچنین نمایندگان مردم اس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی از فعالیتها و خدمات بنیاد مسكن در مورد اجرای طرحهای هادی ،آسفالت و ...در روستاها
قدردانی نموده و از مهندس نوریزاده بهعنوان مدیر فعال با روحیه جهادی یاد كردند و اذعان داشتند ایشان در خدمت به مردم و محرومین از هیچ كمكی
مضایقه نمی كنند.

بهرهبرداری از پل ورودی روستای گنبد
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان همدان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،دکتر بیگی نژاد و حجتاالس�لام آزادی خواه -نمایندگان
مردم شهرستان مالیر در مجلس شورای اسالمی ،ولدی -فرماندار و هیئت
همراه از پل ورودی روستای گنبد شهرستان مالیر بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس ظفری با بیان مطالبی گفت :پل ورودی روستای گنبد با
اعتباری بیش از  25میلیاردریال به بهرهبرداری رسید .وی افزود :در بودجه
س��ال جاری مبلغ  ۷میلیاردریال اعتبار برای بهس��ازی این روس��تا در نظر
گرفته شده است.
س��پس قدرتا ...ولدی گفت :همراهی و همکاری نمایندگان و مس��ئوالن شهرستان سبب شده است که در سال  1400بیش از  ۲0۰میلیاردریال در حوزه
بنیاد مسکن به طرحهای بازنگری و طرحهای جدید اختصاص یابد .وی افزود ۱۵0 :میلیاردریال اعتبار از محل اعتبارهای استانی به حوزه عمران و مسکن
روستایی اختصاص یافت و تالش بر این است که این اعتبارهای جذب شده در بین روستاهای شهرستان مالیر به عدالت هزینه شود.
فرماندار با بیان اینکه طرح هادی در تمام روستاهای شهرستان مالیر انجام شده است ،گفت :تاکنون تعداد  ۱۱۴روستای شهرستان مالیر فاز یک عملیات
اجرایی و عمرانی بهسازی خود را اجرا کردند.
در ادامه مهندس ظفری با بیان اینکه عملیات بهس��ازی  ۷۰روس��تای اس��تان به اتمام رسیده است ،گفت :شاخص بهسازی در شهرستان مالیر  ۶۹درصد
اعالم شده که نشان از عملکرد خوب این شهرستان در حوزه بهسازی است .وی با بیان اینکه در حوزه مسکن روستایی شهرستان مالیر در سال  99مبلغ
 ۱۱0میلیاردری��ال اعتب��ار برای  ۴۴پروژه اختصاص یافت ،افزود :در س��ال  1400این رقم به  ۴۳0میلیاردریال اعتب��ار برای  ۸۸پروژه عمرانی در نظر گرفته
شده است.
س��پس نماینده مردم شهرس��تان مالیر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این شهرس��تان توجه خاصی به حوزه عمران ،مسکن و بهسازی روستاها
دارد ،گفت :تعداد  ۲۰۸پروژه عمرانی در شهرستان مالیر در دست اجراست که بخش عمده آن مربوط به روستاها است.
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حجتاالس�لام احد آزادی خواه با بیان اینکه قس��مت اعظم بودجه و اعتبار شهرس��تان در بنیاد مسکن و در بخش مسکن ،بهسازی و نوسازی هزینه شده
اس��ت ،گفت :تعداد  ۲۰۸روس��تای مالیر جز روستاهای پر جمعیت هستند که در این زمینه الزم است که طرح بازنگری با توجه ویژهای در شهرستان انجام
شود .وی با تأکید بر اینکه الزم است توجه به زیباسازی فضای روستاها بهویژه روستاهای متصل به شهر باید در اولویت اقدامها قرار گیرند ،مطرح کرد :در
چند سال گذشته اقدامهای بسیار خوبی در حوزه بهسازی ،نوسازی ومقاومسازی روستاهای شهرستان مالیر انجام شده است.
نماینده مردم شهرس��تان مالیر در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه در ورودی روستاها نیاز به نوسازی و بهسازی داریم ،افزود :الزم است که توجه
ویژهای به مراکز دهستانها شود و نسبت به تجهیز و نوسازی امکانات اقدام کنیم.

بازدید از شهرستان رزن
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان همدان ،مراسم بهرهبرداری
از فاز اول روس��تای سوزن شهرستان رزن با حضور مهندس شاملو -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه و مهندس ظفری-
مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این مراسم مهندس شاملو در سخنانی گفت :پیگیریهای نماینده این
شهرس��تان موجب شده که شهرستان درگزین در مورد نوسازی ،بهسازی و
مقاومسازی از میانگین کشور پیشرو باشد.
همچنین مهندس ظفری با اشاره به اینکه عملیات عمرانی بهسازی معابر
روستاهای شهرستانهای رزن و درگزین با اعتباری بیش از  ۳۸0میلیاردریال از سال  99آغاز و اکنون به اتمام رسیده است ،گفت :تاکنون عملیات آسفالت
 ۲۷روستا از توابع شهرستانهای یاد شده نیز انجام شده است .وی با بیان اینکه در  ۳۱روستای شهرستان درگزین فاز یک طرح هادی خود را آغاز کردند،
افزود :در این شهرستان طرح هادی به شکل صد درصد اجرا شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :سال  1400فاز اول عملیات بهسازی روستای سوزن به میزان  ۶۰۰متر و بااعتباری بیش از 21میلیاردریال انجام شده است.
مهندس ظفری در پایان با بیان اینکه شهرس��تان رزن در بحث صدور س��ند در استان پیشگام است ،افزود :در این شهرستان و شهرستان درگزین ۲۲000
واحد مسکن روستایی وجود دارد که بیش از  ۲۰هزار واحد از تسهیالت بهسازی ونوسازی استفاده کردند.

افتتاح پروژههای عمرانی در استان همدان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان همدان ،در مراسمی چند
پروژه عمرانی روس��تاها از جمله بهس��ازی و اجرای طرح هادی روستاهای
شهرس��تانهای نهاوند ،مالیر ،رزن و تویسرکان با حضور مهندس شاملو-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان ،ناصری -فرماندار شهرستان نهاوند ومس��ئوالن استانی
افتتاح شدند.
در ابتدا فاز نخس��ت طرح بهس��ازی روس��تای دورانه از توابع زریندشت
شهرس��تان نهاوند با اعتباری بی��ش از  ۱۳0میلیاردریال از محل اعتبارهای
ملی افتتاح شد.
در این مراسم مهندس شاملو در سخنانی گفت :امسال برای اجرای طرحهای عمران روستایی حدود  ۸0هزار میلیاردریال اعتبار یارانه قیر از طرف دولت
و مجلس مصوب ش��د .وی افزود :در س��ال  1400با کمکهای دولت و مجلس شورای اسالمی اعتبارهای خوبی برای عمران روستایی اختصاص داده شده
و امسال پیشبینی کردیم در تعداد  ۳500روستا طرح هادی تهیه یا بازنگری شود.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور گفت :بازنگری طرحهای هادی یکی از اولویتهای مهم بنیاد مسکن است و در زمینه بهسازی محیط روستایی
نیز  ۴700طرح جدید و نیمهتمام در دستور کار قرار دارد که در اجرای آن  ۴500کیلومتر از معابر شبکه درون روستاها بهسازی میشوند.
در ادامه مهندس ظفری اعتبار س��ال  ۱۴۰۰را  ۲۶0میلیاردریال اعالم کرد و گفت :تاکنون  ۵۰درصد این اعتبار تخصیص و جذب ش��ده است .وی با بیان
اینکه اعتبار بنیاد مس��کن شهرس��تان نهاوند در س��ال  70 ،۹۹میلیاردریال با  ۶۵طرح اجرایی بوده است ،افزود :در س��ال  1400این اعتبار نسبت به مشابه
پارسال چهار درصد رشد داشته است.
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مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :از تعداد  ۹۲۱روستای استان تاکنون بهسازی  ۷۷۶روستا انجام شده است.
مهندس ظفری شاخص بهسازی استان را  ۸۴درصد اعالم کرد و افزود :این رقم درحالی است که شاخص بهسازی روستایی در کشور  ۵۰درصد گزارش
ش��ده اس��ت .وی در پایان با اش��اره به اینکه از  ۱۴۹روستای شهرس��تان نهاوند در  ۱۱۲روستا طرح هادی اجرا شده اس��ت ،گفت :شاخص طرح هادی در
شهرستان نهاوند  ۷۰درصد اعالم شده است.

بازدید مهندس جودی از سایت توسعه روستای حسینآباد کالپوش
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بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان س��منان ،مهندس
جودی -معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس
فالحی -مدیرکل و معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان،
حجتاالسالم عبدوس -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
اس��تان ،مالیری -فرماندار شهرستان میامی و مسئولین محلی از واحدهای
اتمام یافته و در حال س��اخت س��ایت توسعه روستای حس��ینآباد کالپوش
شهرستان میامی بازدید کردند.
در ادامه نشس��تی با حضور مسئولین یاد ش��ده و حجتاالسالموالمسلمین
بهرامی -امامجمعه کالپوش بهمنظور بررسی و جمعبندی بازدید صورت گرفته
از سایت توسعه روستای حسینآباد کالپوش شهرستان میامی برگزار شد.
ابتدا در این نشس��ت مهندس فالحی گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده
توس��ط بنیاد مسکن در حادثه رانش زمین روس��تای حسینآباد کالپوش را
ارائه نمود.
سپس مهندس جودی با سپاس از فعالیتهای انجام شده و ابراز خرسندی از نتایج به دست آمده در پی سفر رئیسجمهور به استان ،مهمترین موضوع برای
بهرهبرداری از واحدهای اتمام یافته را اجرای تأسیسات زیربنایی شامل شبکه آب ،فاضالب و گاز دانست و مواردی را قید کرد که به شرح ذیل میباشند:
اجرای عملیات آمادهسازی شهرک پس از انجام خدمات زیربنایی صورت خواهد گرفت.
رئیسجمهور پیرو نشست با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ،تسهیالت و کمک بالعوض برای اتمام بازسازی در حسینآباد کالپوش را بررسی و
موضوع برای تصویب به هیئت وزیران ابالغ شده است و...

بازدید از شهرستان تویسرکان
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان همدان ،در
مراس��می با حضور مهندس ش��املو -معاون عمران روستایی بنیاد
مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس ظفری -مدی��رکل بنیاد
مس��کن اس��تان و دکتر مفتح -نماینده مردم شهرستان تویسرکان
در مجلس شورای اسالمی بهرهبرداری از فاز اول بهسازی روستای
مالیچه شهرستان تویسرکان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس ش��املو ب��ا بیان اینکه ش��اخص ط��رح هادی
شهرستان تویس��رکان در سالهای گذش��ته  ۵۰درصد بوده است،
گف��ت :در حال حاضر ش��اهد اجرای صد درص��دی طرح هادی در
شهرس��تان تویس��رکان هس��تیم و ش��اخص برخورداری طرح هادی در این شهرس��تان  75درصد میباشد .وی با بیان اینکه ش��اخص مقاومسازی مسکن
روستاهای کشور از  ۷درصد به  ۵۰درصد رسیده است ،یادآور شد :به همین منظور دادن تسهیالت بانکی کمک بسزایی به مقاومسازی روستاها کرده است.
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کشور با بیان اینکه برای اجرای فاز دوم بهسازی روستاها محور مشارکت مردم میباشد ،افزود :الزم است که مردم
روستا نسبت به زیباسازی ،فضای سبز و نظافت روستای خود اهتمام ورزند.
س��پس مهندس ظفری شاخص بهسازی روس��تای شهرستان تویسرکان را  ۷۵درصد اعالم کرد و گفت :در چند سال گذشته شاهد جهش چشمگیری در
ش��اخص بهس��ازی روستایی شهرستان تویسرکان بودیم .وی افزود :در شهرستان تویسرکان از مجموع  ۱۳700واحد مسکن روستایی تعداد  ۷100متقاضی

به گزارش روابط عمومى بنیاد مسكن استان قم ،مهندس سهرابی -معاون
امور مسکن ش��هری بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس بلدی-
مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس رضوانپور -معاون مسکن شهری و
متفکریان -سرپرس��ت اداره حراست بنیاد مسکن استان از پروژههای طرح
اقدام ملی مسکن استان بازدید نمودند.
در ابتدا مهندس بلدی گزارشى از پروژههاى در دست ساخت زیتون ،8 ،7 ،6
 9و  10سایتهای  17هکتاری و  22هکتاری طرح اقدام ملی مسکن و روند
اجرایى آنه��ا بهصورت جداگانه ارائه نمود و گفت :در صورت تأمین نقدینگی
شاهد پیشرفت مطلوب پروژهها مطابق برنامه زمانبندی خواهیم بود.
سپس مهندس س��هرابی پیش��رفت فیزیكى پروژههاى مسکن اقدام ملی
استان را خوب ارزیابى نمود و از فعالیتهاى بنیاد مسكن استان قدردانى كرد.
همچنین مسئولین یاد شده از پروژههای  270واحدی افق و تجاری اداری
خیابان  19دی بازدید نمودند.
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موفق به گرفتن تسهیالت عملیات بهسازی و نوسازی روستایی شدند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه با اش��اره بهعملکرد مطلوب استان در بحث صدور سند مالکیت ،گفت :از مجموع  ۱۸۵000واحد مسکونی در سطح
روس��تاهای اس��تان بیش از  ۱۵۲000جلد سند مالکیت صادر شده اس��ت .وی با بیان اینکه شهرستان تویسرکان پیشتاز در صدور سند مالکیت است ،افزود:
عملکرد خوب این شهرستان در بحث سند مالکیت سبب شده که رتبه باالتری از استان داشته باشد.
در ادامه دکتر مفتح با بیان اینکه اقدامهای بنیاد مس��کن نماد کارهای ارزش��مند انقالب اس�لامی است ،گفت :توجه به تمام روستاها و محرومترین مردم
هدف انقالب است که خوشبختانه محقق شده است .وی با اشاره به اجرای طرح هادی با اعتباری بیش از  ۹میلیارد و  600میلیونریال از محل اعتبارهای
ملی و استانی در روستای مالیچه ،افزود :متأسفانه در حوزههای طرح هادی ،نوسازی و مقاومسازی از میانگین استان عقب هستیم.

نشست برای رفع مشکالت آسیب دیدگان رانش در روستای حسینآباد کالپوش
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان سمنان،
نشست تخصصی در مورد رسیدگی به روستای آسیبدیده
حس��ینآباد کالپوش با حضور دکتر مدنی -معاون توسعه
روس��تایی و مناط��ق مح��روم رئیسجمه��ور ،مدیرعامل
ش��رکت آب و فاضالب کش��ور ،مهندس جودی -معاون
بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،سرپرست معاونت
عمرانی اس��تانداری ،فرماندار و مدیر بنیاد مس��کن شهرستان میامی ،امامجمعه و بخش��دار کالپوش ،برگزار و پس از بحث و تبادلنظر و بررسی پیشنهادها،
تصمیمهایی گرفته شد از جمله:
برای ساخت تصفیهخانه فاضالب روستای حسینآباد مبلغ  ۲۰۰میلیاردریال اختصاص یابد.
برای متقاضیان فاز دوم ش��هرک جدید حس��ینآباد ( ۱۸هکتاری) به هر خانوار مبلغ  ۱میلیارد و  ۲۰۰میلیونریال تس��هیالت کمبهره و  ۶۰۰میلیونریال
تسهیالت بالعوض اعطا شود.
و برای س��اکنین واحدهای مس��کونی آسیبدیده مبلغ  ۱۰۰میلیونریال تسهیالت بالعوض جهت کمک در اجارهبها اعطا گردد و ...این تصمیمها تصویب
و به هیئت وزیران ابالغ گردید.
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قصص قرآن یا

تاریخ انبیاء
از آدم تا خاتمالنبیین ص ّلی اهلل علیه و آله
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ازدواج یعقوب(ع) با دختران البان

در كتابهاى فوق داستان ازدواج یعقوب(ع) را با لیا (یا لیه) و راحیل دختران
دای��ى خود البان ،با مختصر اختالفى این گونه نقل کردهاند که چون یعقوب
به تدبیرى كه در باال گذش��ت ،دعاى پدر را شامل حال خود گردانید و عیص
س��وگند یاد كرد كه او را به جرم این كار خواهد كشت ،مادرش رفقه 1بترسید
كه مبادا یعقوب به دست عیص به قتل برسد از این رو به یعقوب گفت :اكنون
نزد دایى خود البان برو و بدو ملحق ش��و و یعقوب براى انجام دستور و دیدار
دایى خود البان به س��مت «فدان آرام» حركت كرد و از ترس عیص شبها
راه مىپیم��ود و روزها مخفى مى ش��د تا به فدان آرام رس��ید و یعقوب مایل
ب��ود با دختر الب��ان ازدواج كند و البان دارای دو دختر بود به نامهاى «لیا» و
«راحیل» .لیا از راحیل بزرگتر بود ،اما یعقوب راحیل را مى خواس��ت چون از
دایی خود او را خواستگارى كرد ،البان با ازدواج او موافقت كرد مشروط بر این
كه مدت معینى گوسفندانش را بچراند.
وقتى مدت مزبور به پایان رس��ید ،البان دختر بزرگ خود را به همس��رى او
داد و چون یعقوب بدو گفت :من راحیل را مى خواستم ،البان در جواب گفت:
رس��م ما نیس��ت كه دختر كوچك را قبل از دختر بزرگ شوهر دهیم ،اكنون
همان اندازه براى ما چوپانى كن تا راحیل را نیز به همسرى تو درآورم و یعقوب
به همان مقدار دوباره چوپانى گوس��فندان البان را كرد تا وى راحیل را نیز به
ازدواج او درآورد.
گفتهان��د كه ازدواج با دو خواهر و جمع میان آن دو در آن زمان جایز بوده و
آیه شریفه نساء را نیز که فرموده:
« ...وان تجمعوا بین االختین اّال ما قد سلف»
«ازدواج با دوخواهر و جمع میان آن دو نكنید مگر آن چه در س��ابق گذشته
است».
2
حمل بر این همین داستان یعقوب است .
یعقوب در تاریخ خود داستان را این گونه نقل مى كند كه اسحاق به یعقوب
گفت :خداوند تو را پیغمبر خواهد گردانیده و فرزندانت را نیز پیغمبر خواهد كرد
و خیر و بركت را در تو نهاده و س��پس بدو دس��تور داد به فدان كه جایى در
شام است برود.
یعقوب به دستور پدر به فدان آمد و در آنجا زنى را دید كه گوسفندانى همراه
دارد و بر سر چاهى ایستاده و مى خواهد گوسفندان را آب دهد ولى سنگى بر
سر آن چاه است كه چند مرد بایستى به یكدیگر کمک دهند تا آن سنگ را از
سر چاه بلند كنند ،یعقوب از آن زن پرسید« :تو كیستى؟»
 .1قصص االنبیا ،نجار ،ص .119
 .2تاریخ طبری  ،ج  ، 1ص .225

قسمت سی و یکم
برگرفته از کتاب

آیتاهلل سید هاشم
رســولی محالتـی

پاس��خ داد« :من لیا دختر البان هس��تم» و البان دایى یعقوب بود .یعقوب
كه آن س��خن را ش��نید پیش آمد و سنگ را از سر چاه دور كرد و آب كشید و
گوس��فندان لیا را آب داد و س��پس نزد دایى خود رفت و البان همان دختر را
به همسرى او درآورد ،یعقوب گفت :آنكه نامزد من بود ،راحیل خواهر اوست؟
الب��ان گفت :این بزرگتر بود و من راحیل را نیز به ازدواج تو در خواهم آورد و
سپس هر دو را به یعقوب داد .3در مقابل گفته اینان ،جمعى معتقدند كه یعقوب
راحی��ل را پ��س از اینكه لیا از دنیا رفت بگرف��ت و جمع میان دو خواهر نكرد
و این قولی اس��ت كه طبرسى(ره) مفسر بزرگوار شیعه در تفسیر مجمع البیان
اختیار كرده و آیه سوره نساء « ...و ان تجمعوا بین االختین» را ناظر بر عمل
مردم زمان جاهلیت دانس��ته كه دو خواهر با هم ازدواج مى كردند و این قول
به نظر صحیح تر مى رسد ،4هّ
والل أعلم.
به هر صورت مورخان نوشتهاند كه لیا و راحیل هر كدام كنیزى داشتند كه
آنها را نیز به یعقوب بخشیدند .كنیز لیا نامش زلفا و كنیز راحیل نامش بلها بود
و یعقوب از این چهار زن جمع ًا دوازده پسر پیدا کرد به این ترتیب:
روبیل یا به گفته بعضى روبین ،ش��معون ،الوى ،یهودا ،یش��جر یا یش��اكر،
ریال��ون یا زبولون و مادر این  6تن لیا بود .یوس��ف و بنیامین كه مادر این دو
راحیل بود .دان و نفتالى که این دو از بلها کنیز راحیل به دنیا آمدند .جاد و اشیر
كه این دو را نیز خداوند از زلفا ،کنیز لیا ،به یعقوب داد.5
به جز بنیامین فرزندان دیگر یعقوب همه در ش��هر فدان آرام به دنیا آمدند
و تنها بنیامین بود که پس از آمدن یعقوب به فلسطین در آنجا متولد شد.6
در مقابل اینان مسعودى در اثبات الوصیه ،دوازده پسر یعقوب را از همان لیا
و راحیل مى داند و نامی از كنیزان آن دو ذكر نكرده است.7
باری یعقوب س��الها در فدان آرام نزد دایى خود ماند و به كار گوسفنددارى
روزگار مى گذرانید تا این كه داراى گوس��فندان بس��یار و اموال زیادى ش��د و
خواس��ت به ش��ام و فلسطین 8باز گردد ،اما از برادرش عیص مى ترسید و بیم
داشت كه او درصدد قتل و آزار وی برآید .از این رو به گفته مسعودى هدیه اى
پیشاپیش خود براى عیص فرستاد و در تاریخ مروج الذهب گفته است یعقوب
 5500رأس گوس��فند داش��ت 9و بدین منظور یكدهم آنه��ا را براى برادرش
فرستاد و ضمن ًا نامه اى هم به برادر نوشت و در ذیل آن این جمله را نوشت:
 .3تاریخ یعقوبی  ،ج  ، 1ص .33
 .4مجمع البیان  ،ج  ، 5صص .209-216
 .5یعقوبی به جای «جاد» کاذ و به جای اش��یر  ،آش��ر ذکر کرده و ضمن ًا گفته است  :کاذ و آشر و
نفتالی از زلفا و دان از بلها متولد شد.
 .6مجمع البیان  ،ج  ، 5صص .209-216
 .7اثبات الوصیه  ،ص .36
 .8قصص االنبیا  ،نجار  ،ص .119
 .9مروج الذهب  ،ج  ، 1ص .59

یعقوب پس از نامالیمات و اندوه بسیاری كه در زندگى كشید ،در سن 140
س��الگى یا به گفته برخی در س��ن  147سالگی 2در مصر از دنیا رفت و هنگام
مرگ خود به یوس��ف وصیت كرد كه جنازه او را به فلسطین برده و نزد پدر و
ج ّدش اس��حاق و ابراهیم(ع) دفن كنند و یوسف نیز پس از فوت پدر بر طبق
وصیت او جنازه را به شام حمل کرد و در كنار قبر ابراهیم و اسحاق دفن نمود.
طبرس��ى(ره) در تفسیر مجمع البیان از ابن اس��حاق روایت كرده كه جنازه
یعقوب را در تابوتى از چوب س��اج (آبنوس) گذارده و به ش��هر بیت المقدس
منتقل كردند و روز ورود آن تابوت به بیت المقدس مصادف ش��د با روزى كه
عی��ص هم از دنیا رفته بود و از ای��ن رو هر دو را در یك قبر دفن كردند و به
همین سبب است كه یهودیان مردههاى خود را به بیت المقدس مى برند.
چ��ون یعق��وب و عیص هر دو با هم ب��ه دنیا آمدند و هر دو ب��ا هم از دنیا
رفتند ،عمرشان 3در دنیا به یك اندازه بود و آن دو در وقت مرگ  147سال از
عمرشان گذشته بود.
مسعودى در اثبات الوصیه گفته است هنگامى كه یعقوب از دنیا رفت ،یوسف
چهل روز به عزادارى مش��غول ب��ود و در این مدت فرزندان یعقوب و بزرگان
مصر در تدارك حرکت دادن جنازه به فلس��طین بودند و پس از گذشتن چهل
روز به فلس��طین حركت كردند و چون خواستند او را در كنار قبر ابراهیم دفن
كنند ،عیص بیامد و مانع دفن یعقوب شد و با آنها به منازعه پرداخت ،در این
وقت فرزند شمعون كه جوانى نیرومند بود ،پیش آمده و به عیص حمله كرد و
او را به قتل رس��انید و همین موضوع سبب شد كه یعقوب و عیص را در یك
جا در کنار هم دفن كنند.4
چنانكه مورخان ذكر كردهاند و طبرسى(ره) نیز دنباله داستان فوق مى گوید،
خود یوس��ف(ع) براى دفن پدر به فلس��طین آمد و پ��س از آنکه او را در بیت
المقدس دفن کرد به مصر بازگشت.5
یعقوبى گوید هنگامى كه مرگ یعقوب فرا رس��ید ،پسران و نوههاى خود را
جمع كرد و در حق همگی آنها دعا کرد و به هر یك سفارشى كرد و سخنى
گفت و شمشیر و كمان مخصوص خود را به یوسف بخشید و به وى سفارش
كرد جنازه او را به بیت المقدس حمل کند و در كنار قبر ابراهیم و اسحاق دفن
نمای��د و چون یعقوب از دنیا رفت هفت��اد روز براى او اقامه عزا و ماتم کردند،
 .1تاریخ طبری  ،ج  ، 1ص .225
 .2قول اول را صدوق(ره) در اکمال الدین از رسول خدا(ص) نقل کرده است و یعقوبی و مسعودی
و دیگران نیز همین قول را اختیار کردهاند و قول دوم را طبری و ابن اثیر ذکر کرده و عبدالوهاب
نجار نیز در قصص االنبیاء آن را اختیار کرده اس��ت و طبرس��ی نیز در تفسیر مجمع البیان آن را از
ابوحمزه نقل میکند.
 .3مجمع البیان  ،ج  ، 5صص 265-266؛ بحار  ،ج  ، 12ص .252
 .4اثبات الوصیه  ،ص .36
 .5مجمع البیان  ،ج  ، 5ص .226

در فصل پیش گفته ش��د که یعقوب دارای دوازده پسر بود و نامهای آنها را
نی��ز با اختالفی که در نقل آنها بود ،برای ش��ما ذکر کردیم .یعقوب میان این
دوازده پس��ر ،یوس��ف و برادرش بنیامین را بیش از دیگران دوست مى داشت
و به خصوص یوس��ف بیشتر مورد عالقه و محبت او بود .درباره این محبت و
عالقه در قرآن كریم چیزى ذكر نش��ده و در روایات نیز علتى براى آن نیامده
مفسران در این باره گفتهاند كه علّتش كودكى و نوباوگى آنان بوده
است ولى ّ
س��ن كوچكتر است
و معمو ًال کس��ی که چند فرزند دارد ،كودكی را که از نظر ّ
بیش از دیگران مورد مهر و محبت خویش قرار میدهد .چون معمو ًال کودک
در س��نین پایین ،احتیاج بیشتری به محبت پدر و مادر دارد و یعقوب که خود
از پیغمبران بزرگ الهی اس��ت ،نوازش و محبت خود را از دو فرزند کوچک و
نورس��ته خویش دریغ نمیداش��ت ،به خصوص که مادر آن دو (راحیل) نیز در
همان اوان زندگی کودکانش از دنیا رفت و این خود انگیزه دیگری برای اظهار
محبت و نوازش یعقوب نسبت به یوسف و بنیامین بود تا بلکه بدین وسیله آن
دو را دلدارى داده و مانع گردد که احساس غربت و بى مادرى کنند.
یا اینکه گفتهاند :علت اینكه یعقوب ،یوس��ف و برادرش را بیشتر دوست مى
داش��ت ،همان نبوغ ذاتى و تقوا و كمالى بود كه در آن دو مشاهده مى کرد و
به خصوص در چهره یوسف آینده درخشانى را از نظر كمال ظاهرى و معنوى
پیش بینى مى كرد و مى دانس��ت که مقام نبوت و عصمت پس از وی به او
منتقل میگردد و منصب هدایت و رهبرى مردم بدو تفویض مى شود و خوابى
را نیز که یوسف دید و براى پدر گفت ،این پیش بینى و نظریه را بیشتر تقویت
و تأیید كرد و از این رو او را بیشتر دوست مى داشت و نسبت بدو اظهار عالقه
بیشترى مى كرد.
ب��ه هر صورت یعقوب(ع) این تفاوت و امتیازی را که در محبت نس��بت به
آنان معمول میداشت و به خصوص یوسف را که بیش از سایر برادران دوست
میداش��ت علّتش هوای نفس��انی و خواهش دل نبود ،بلكه به سبب ایمان و
تقوی و دوستى در راه خدا بود.
ّ
اما برادران یوسف به جاى اینكه در جستجوى علت اصلى این امتیاز باشند
و در فكر پیدا كردن انگیزه عمل پدر خردمندش��ان باشند ،روى افكار شیطانى
و تصور خام و نادانى خود این كار پدر را حمل بر اشتباه و گمراهى كرده و او
را به بى عدالتى نس��بت به فرزندان خویش م ّتهم س��اخته تا جایى كه آشكارا
گفتند« :یوس��ف و برادرش نزد پدر محبوبتر از ما هس��تند ،با اینكه ما گروهى
نیرومندیم (و بهتر مى توانیم به پدر خود كمك كنیم) به راستى که پدر ما در
اشتباه آشكارى فرو رفته است.7
خالصه مى خواس��تند بگویند پدر ما ،در عشق و عالقه به یوسف راه افراط
پی��ش گرفته و از ح ّد اعتدال بیرون رفته ،به حدّى كه نصیحت و اندرز هم در
این راه سودى ندارد و ناچار باید براى ّ
حل این مشكل راه دیگرى پیش گرفت
و با دور ساختن یوسف این اعتدال را ایجاد كرد .زیرا «از دل برود هر آنكه از
دیده برفت».
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وفات یعقوب

یوسف(ع)

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

«عبدك یعقوب» یعنى؛ از بنده ات یعقوب است و طبری گفته به چوپانان خود
س��پرد كه اگر كسى آمد و از شما پرسید كه شما كه هستید؟ بگویید كه ما از
چوپانان یعقوب كه بنده عیص است هستیم.
از آن س��و عیص با لش��كریان خود از ش��ام بیرون آمد تا یعقوب را به قتل
برساند ،ولى هنگامى كه نامه را خواند و هدیه یعقوب بدو رسید از كشتن وى
صرفنظر كرد و به خوبى از برادر استقبال نمود و تا وقتى یعقوب در كنعان بود،
آزارى بدو نرساند.1
اما دنباله شرح حال یعقوب را در فصل آینده ضمن داستان فرزندش یوسف
صدیق خواهید خواند.

آنگاه یوس��ف و غالمان مصریش او را حرکت داده و به فلس��طین بردند و در
كنار قبر ابراهیم و اسحاق دفن كردند و به مصر بازگشتند.6

ادامه دارد

 .6تاریخ یعقوبی  ،ج  ، 1ص .35
 .7سوره یوسف  ،آیه .9
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گفتگو با دهیار روستای عمارت
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خدم��ت برای م��ردم همواره پر از شیرینیهاس��ت ،اگرچه مس��یر خدمت
همیش��ه هموار نیس��ت اما هستند شیرزنان و ش��یرمردانی که آستین همت
را باال زدهاند و برای آبادانی ش��هر و روس��تای خود تالش میکنند .در کنار
این مردمان غیور ،حماسه گران آبادانی وجود دارند که لحظهای آرام و قرار
ندارند و در روزهای گرم و سرد همراه این مردمان بودهاند.
روایت��ی ک��ه میخوانید حاص��ل گفتگو با دهیار روس��تای عمارت اس��ت
از روس��تایی ویران ش��ده زیر آوار زلزله تا روس��تایی متولد ش��ده از مصالح
مس��تحکم؛ روایت این زن روایت جهادی انقالبی از تالش��ی همگانی برای
رفع محرومیت از یک روستاست.
ناصره بیبی نقیبی متولد  ۱۳۴۰روس��تای عمارت ،از  ۲۸آذر  ۹۲بهعنوان
دهیار روس��تای عمارت انتخاب ش��ده اس��ت و از همان سال با عشق برای
توس��عه و آبادانی زادگاهش تالش کرده است .وی کش��اورز و كشاورززاده
و ساکن روس��تای عمارت است .این ش��یرزن خطه سرسبز استان خراسان
شمالی امروز مهمان گفتگوی ماست.
چطور بهعنوان دهیار انتخاب شدید؟

در س��ال  1392شورای اسالمی روس��تای عمارت ،درخواستی را مبنی بر
دهیار ش��دنم ارائه کرد و من آن زمان با هدف خدمترس��انی به روس��تا و
اهالی ،درخواس��ت شورا را پذیرفتم و  3دوره بهعنوان دهیار روستا خدمتگزار
مردم هستم.
آی�ا فعالیته�ای ش�ما بهعنوان دهیار زن مس�ائل و مش�کالتی
برایتان داشته یا خیر؟

س��ختیها همیشه بوده و هست اما اگر عالقمند به کار و عشق به خدمت
داش��ته باشید ،مصائب قابل تحمل میش��ود ،البته این عالقه با برنامهریزی
کم��ک میکند ت��ا کار و زندگی در کن��ار هم قرار گیرند .آبادانی روس��تای
عمارت هدف من اس��ت و من طی کردن این مسیر را با وجود سختیها در
توان خودم دیده ام .البته ناگفته نماند که برنامهریزی درس��ت بس��یار کمک
کرده تا نه به زندگی ام لطمه وارد ش��ود و نه از خدمت به روس��تا باز بمانم.
دهیاری کاری بدون زمان است و پذیرفتن این مسئولیت بدین معناست که
با سختیها و مصائب این کار آشنا هستم.
ش�یرینترین و تلختری�ن خاط�ره  ۸س�ال دهی�اری در روس�تا
چیست؟
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روس��تای عمارت در گذشته معابر بس��یار نامناسبی داشت ،معابری گلی با
وضعیت بسیار بد ،تخصیص اعتبار برای ادامه اجرای طرح هادی و آسفالت
معابر این روس��تا ش��یرینترین خاطرهای اس��ت که از  8سال خدمت به یاد
دارم.
دهیار روس��تای عم��ارت در میان گفتگو مدام تأکید میکند که روس��تای
عمارت از زیباترین روس��تاهای استان خراسان شمالی است و به همت بنیاد

مسکن عمران و آبادانی روستا میسر شده است.
این دهیار تلخترین خاطره خود را به زمین لرزه رخ داده در این روستا پیوند
میزند و میگوید :وقوع زلزله و تخریب بس��یاری از خانهها ،خاطره بس��یار
تلخی برای من و اهالی این روستاس��ت ،آن ش��ب را خ��وب به خاطر دارم،
س��اعت  3صبح ناگهان زمین لرزید ،اگرچه آن ش��ب هراسان بلند شدم اما
چراغ قوه به دست به همراه پسرم به تک تک خانهها سر زدیم تا از سالمت
مردم مطمئن ش��ویم ،آن شب با شنیدن صدای هر کدام از اهالی جانی تازه
میگرفتم و با گامهای مقاوم تری به پیش میرفتم.
نظر مردم را نسبت به خدمتتان چگونه ارزیابی میکنید؟

مردم روستا لطف زیادی نسبت به من دارند و همیشه من را مورد محبت
خود قرار میدهند و من هم تالش کرده ام در انجام مسئولیت خود کوتاهی
نداشته باشم.
وضعیت واحدهای مس�کونی روستای عمارت از نظر استحکام و
ایمنی قبل و پس از زلزله چگونه بوده است؟

زلزل��ه تهدی��دی بود که ب��ه فرصت تبدیل ش��د ،تا پیش از زلزله بیش��تر
واحدهای مس��کونی روستایی لرزان و غیرمس��تحکم بودند ،اما وقوع زلزله
به برکتی برای روس��تا مبدل ش��د و با حضور جهادی بنیاد مس��کن اکنون
خانهها ایمن و مس��تحکم هستند و روستاییان هم از کوچههای گلی رهایی
پیدا کردهاند.
همین جا از اس��تاندار ،معاونان وی ،فرماندار ،رئیس بنیاد مس��کن اس��تان
خراسان شمالی و هالل احمر که از ساعتهای نخست وقوع زمین لرزه در
کنار ما بودهاند و لحظهای ما را تنها نگذاشتهاند ،قدردانی میکنم.
در آن روزهای سخت تمام دستگاهها به سراغمان آمدند و موجب دلگرمی
ما بودند ،اما اقدام بنیاد مس��کن استان ،بس��یار بزرگ و ارزنده بود ،این نهاد
تاکنون تعداد  59واحد مقاوم برای این روس��تا س��اخته اس��ت که باالی ۵۰
واحد آن آجر چینی شده و  ۴۳واحد نیز آماده سكونت هستند.
خانههایی كه کامال تخریب شده بودند ،بالفاصله تجهیزات و ماشینآالت
بنیاد مس��کن در روس��تا حاضر و مس��تقر ش��دند و كار آواربرداری آغاز شد،
بهطوری که میتوان گفت روس��تای عمارت امروز ،روستایی تازه متولد شده
و نوبنیاد است و تنها انگشت شمار خانه غیرمستحکم وجود دارد که با وجود
اصرار ،تشویق و دعوت مالکان ،آنها از ساخت بنای مقاوم خودداری کردهاند.

در مجموع اقدامهای انجام ش�ده در این روس�تا رضایتبخش
بوده است؟

بله ،بی حد و اندازه از ستاد بازسازی ،مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن
کش��ور و مهندس محمدی -مدیركل بنیاد مس��كن استان تشکر میکنیم و
تالشهایشان را از یاد نمی بریم.

من همیش��ه و در هر ساعتی که بنیاد مس��كن ،بخشداری و یا مسئوالن
تماس گرفتهاند ،پاس��خگو بوده ام و ماههاس��ت که در روستا مستقر شده ام
چون احساس میکنم حضورم در روستا الزامی است.
حضور مسئوالن بین زلزلهزدگان را چگونه ارزیابی میکنید؟

حضور مسئوالن در ماههای گذشته چه تأثیری بر روند بازسازی
واحدهای مسکونی زلزلهزده داشته است؟

در سفر اول مهندس نیکزاد با كمكها و تمهیداتی به بازسازی واحدهای
مسکونی سرعت داد و حضور روند بازسازی را سرعت بخشید به نحوی که
پیمانکاران و کارگران تا پاس��ی از ش��ب مشغول به کار بودند و در سفر دوم
مهندس نیکزاد تعداد باالیی از خانهها س��اخته ش��ده و مورد رضایت وی و
اهالی بودند.
بای��د به این نکته هم اش��اره کنم ،خانههای روس��تای عمارت به ش��دت
موریانه زده بودند ،وقتی ماش��ینآالت بنیاد مسکن پس از زلزله آواربرداری
میکرد ،نیمی از تیرهای چوبی باقیمانده توسط موریانهها خورده شده بودند
و اهالی روس��تا از این که در چنین خانههای لرزانی زندگی میکردند بسیار
وحشت زده شده بودند.
آنچه ُرخ داده و س��اخت تعداد  ۶۶واحد در مدت  ۵ماه ،کاری بسیار بزرگ
بوده است آن هم در زمانی که برای مدتی اعتبارها نیز تزریق نشد.
در زمان�ی ک�ه اعتباره�ا آماده نب�ود ،آیا بنیاد مس�کن هم حضور
نداشت؟

هرگز این گونه نبود و از روز اول پس از زلزله ،ماش��ینآالت بنیاد مسکن
در روس��تا مستقر شدند و هیچکدام از پیمانکاران ،کارکنان و مسئوالن بنیاد
مس��کن لحظ��های کار را متوقف نکردند و لحظهای ما را تنها نگذاش��تند و
منتظ��ر مصوبه نماندن��د و کار ارزیابی تكتك واحدها ،تش��كیل پرونده در
داخل روستا ،سركشی مدام ناظران و مهندسان همه و همه تداوم داشت.
اقدامهای بنیاد مسکن چگونه بود؟

بنیاد مسکن از ساعات اول وقوع زمین لرزه در روستا حضور داشت و پس
از اس��کان اولیه اهالی ،میزان خس��ارتها را ارزیابی ک��رد ،از روز اول وقوع
حادثه تجهیزات و ماش��ینآالت برای آواربرداری در روس��تا حاضر ش��دند و
از صفر تا صد برای س��اخت واحدهای مس��کونی مقاوم هم تالش کرده و
عامل بوده است .آنچه بهعنوان تسهیالت و ساخت مسکنهای مقاوم دیده
میشود پشت صحنهای دارد که بنیاد مسکن استان ،صحنه گردان آن بوده
اس��ت و به یمن تالشهای آنها امروز س��اخت خانههای مستحکم ممکن
شده است.
گفتنی اس��ت ،آواربرداری تخصصی بنیاد مس��کن كه زم��ان زیادی برای

چند واحد بازسازی شده و چند واحد مانده است؟

انگشت شمار واحد مانده است که خود مالکان اقدام به ساخت نکردهاند و
بقیه واحدها ساخته شدهاند اما واحدهای ساخته نشده نیز با دیدن واحدهای
مس��کونی مس��تحکم ترغیب به ساخت ش��دهاند و  ۴پروانه جدید نیز صادر
شده است.
تاکنون  ۷۱پروانه س��اخت صادر شده اس��ت و از مزیتهای این بازسازی
تعلق تسهیالت با نگاه مثبت برای ساخت مسکن مقاوم است.
ای��ن دهیار در بخش��ی از صحبتهایش گفت :بس��یاری از کارکنان بنیاد
مسکن شبانه روز در روستا هستند و از خانوادههایشان دور ماندهاند و نوشتن
گزارشهای نادرس��ت موجب میشود خستگی در تن آنها بماند .من همیشه
در مکانه��ای متفاوت به مردم میگویم در برابر رس��انهها صادقانه جواب
دهید و بنابراین از رس��انهها هم میخواهم حقایق را بازگویی کنند و از ما و
مردم بپرس��ند تا وضعیت روس��تا قبل و پس از زلزله را بدانند و گزارشهای
درست تهیه کنند.
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آنچ��ه امروز بهعنوان عم��ارت تازه بنیاد وج��ود دارد حاصل حضور مداوم
مسئوالن استانی و کشوری در روستا و بین مردم است.
اس��تاندار و معاونان وی تاکنون چند بار به روس��تا آمدهاند ،مدیركل بنیاد
مسکن استان ،معاون و ستاد بازسازی که مداوم در روستا حاضر هستند و از
نزدیک همه چیز را بررسی و حل میکنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نقش دهیاری روستای عمارت در هماهنگی با مسئوالن چه بوده
است؟

هر خانه میگذاش��ت موجب کاهش هزینههای روستاییان شد بهطوری که
آواربرداری كام ً
ال كار تخصصی بود و رانندگان آموزش دیده بودند .نه اینكه
از ی��ك ط��رف بیایند و خراب كنن��د و بروند ،با صبر زی��اد حریم واحدهای
مس��کونی حفظ ش��د حتی تیر چوبی از بین نرفت كه مردم در روزهای بعد
با فروش آنها حداقل توانس��تند پول فروش چوبهای س��الم را خرج معاش
و پ��ی كنی خانه جدید كنند .از قبل بارها به مردم اطالع رس��انی كردند كه
نسبت به جابجایی تأسیسات ،درب و پنجره اقدام كنند كه آواربرداری خوب
بسیار كار قابل تقدیری بود.

سخنتان با دولت مردان چیست؟

این روس��تا چند س��ال مداوم با خشکس��الی مواجه بوده اس��ت و درآمد و
معیش��ت ما با مسائلی مواجه شده اس��ت ،زیرا خشکسالیها موجب فروش
دامها ش��ده اس��ت ،از دولت مردان ت��داوم حمایته��ا را میخواهیم اگرچه
ب��ه پاس تم��ام خدمات ارزنده آنه��ا در این چند ماه از آنه��ا خالصانه تقدیر
میکنیم و خواس��تار پرداخت تسهیالت بالعوض و یا تسهیالت ارزانقیمت
و بلندمدت به محرومین روستا برای اتمام خانههایشان هستم.
کالم آخر

الزم میدان��م از اس��تاندار ،مع��اون امور عمران��ی اس��تانداری ،مهندس
نیکزاد -رئیس بنیاد مس��کن کشور ،مهندس محمدی -مدیركل و مهندس
روحانی -معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،مسئوالل هالل احمر،
مسئول ستاد بازسازی ،دکتر فتاح -رئیس بنیاد مستضعفان ،مدیریت بحران
استانداری ،مهندس کالته -مدیریتکل دفتر روستایی استانداری ،نمایندگان
مجلس ،فرماندار ،بخش��دار ،بانكهای عامل ،ش��بكه بهداش��ت ،بهزیستی،
نیروی انتظامی ،س��پاه و بسیج و لطیفی -بهورز روستا كه انجام مكرر تست
كرونا را داشتند و باعث شد هم اكنون  98درصد اهالی واكسیناسیون كرونا
ش��وند ،مدیركل دامپزشكی كه واكسیناس��یون رایگان دامها را انجام دادند،
از همه اهالی كه همراهمان بودند و نهایت ًا از جنابعالی كمال تشكر را دارم.
پارك روستای عمارت شهرستان جاجرم

مصاحبهكننده :محسن آگاهی -روابط عمومی بنیاد مسكن
استان خراسان شمالی
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اخبار دفتر امور هماهنگی ماشینآالت
پروژه بوم پارک مشهد (ساماندهی رودخانه کشفرود)
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پ��روژه بوم پ��ارک در بزرگترین رودخانه مش��هد با هدف س��اماندهی به
بارندگیهای فصلی و فاضالب ش��هری و هدای��ت آب به تصفیهخانهها در
جنوب ش��هر مش��هد و از ش��رق به غرب به طول  38کیلومتر با مشخصات
فنی ارائه شده توسط امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان
خراسانرضوی در حال اجرا میباشد.
پروژه بوم پارک واقع در حد فاصل  2کیلومتر قبل از پل ش��اهنامه تا آزاد
راه کنار گذر ش��مالی مش��هد ،در اسفند ماه سال  1399شروع به کار گردید،
این پروژه دارای دو فاز اجرایی  1و  2میباشد.
عمدهترین فعالیتهای کاری در این پروژه مربوط به موضوع س��اماندهی
بس��تر رودخانه ،اج��رای دایک و اج��رای پهنههای فضای س��بز در اطرف
رودخانه اس��ت که در این زمینه تاکنون قس��مت عم��دهای از فعالیتهای
مربوط به ساماندهی بستر ،تسطیح و کاشت فضای سبز توسط امور اجرایی
و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان خراسانرضوی انجام شده است.

اطالعات کلی پروژه
کارفرما :شهرداری مشهد
مشاور :کنسرسیوم مهندسین مشاور کاوش پی -فضا زیست
پیمانکار :امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی بنیاد مسکن استان خراسانرضوی

مساحت کلی این پروژه بیش از  550هکتار و یکی از بزرگترین پارکهای
خطی کشور است که شامل  23کیلومتر خط انتقال و حدود  3کیلومتر جاده
دسترسی به تصفیهخانه سپتاژ میباشد.
22

امور اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بهعنوان پیمانکار پروژه یاد شده با به
کارگیری تعداد باالی ماشینآالت سنگین عملیات خاکی و راهسازی موفق
به انجام  150,۰۰۰مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی و  220،000مترمکعب
لجنبرداری 180،000 ،مترمربع تس��طیح و تراکم بستر 144،000 ،مترمربع
تسطیح اراضی و کاش��ت بیش از  20،000اصله درخت تا انتهای مرداد ماه
شده است .درحال حاضر نیروی انسانی فعال در پروژه بیش از  90نفر است
که ش��امل  40کارش��ناس متخصص ،بیش از  35نیروی فنی و  15نیروی
ساده میباشد .در جدول ذیل میتوان آمار روزانه ماشینآالت فعال پروژه در
دو شیفت روز و شب را مشاهده نمود.
کامیون کمپرسی تک

8

دستگاه -روز

کامیونکمپرسی جفت

12

دستگاه -روز

بیل مکانیکی

3

دستگاه -روز

بلدوزر

1

دستگاه -روز

لودر

3

دستگاه -روز

بیل بکهو

1

دستگاه -روز

گریدر

3

دستگاه -روز

غلطک

4

دستگاه -روز

تانکر آب

8

دستگاه -روز

مجموع

43

دستگاه -روز

گفتن��ی اس��ت در ای��ن پ��روژه در ماههای گذش��ته بیش از  85دس��تگاه
ماشینآالت سنگین از استانهای مختلف فعالیت داشتهاند.
اجرای س��نگفرش کف معابر پروژه در اطراف پل ش��اهنامه شامل طرح
سنگ الشه و کیوبیک میباشد که در مجموع حدود  3600مترمربع میشود
و تاکنون حدود  40درصد از آن اجرا شده است.
مساحت کل فضای س��بز پروژه بیش از  350.000مترمربع بوده که شامل

 )1اجرای پروژههای طرح اقدام ملی مسکن در شهرستانهای بندرعباس،
بندر لنگه و بندر کنگ با مشخصات زیر:
 تعداد  3پروژه طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان بندرعباس در وسعت 10/8هکت��ار ب��ا حجم عملی��ات  258000مترمکعب تس��طیح و 785000
مترمکعب پی کنی
 تعداد  2پروژه طرح اقدام ملی مس��کن در شهرستان بندر لنگه با حجم 32000مترمکعب پی کنی
 تعداد  2پروژه طرح اقدام ملی مس��کن در شهرستان بندر کنگ با حجمعملیات  5000مترمکعب پیکنی و  5/500مترمکعب خاکریزی
 )2اج��رای  12000مترمکع��ب پی کنی در فاز  2پروژه مس��کن ش��هری
وحدت شهر بندرعباس
گیالن

 )1اجرای پروژه طرح هادی روستای والی سرا شهرستان شفت با اعتباری
بیش از  460میلیاردریال
 )2اجرای  33پروژه عمران روستایی با اعتباری بیش از  772میلیاردریال
 )3انعقاد قراردادهایی در قالب اجرای آمادهسازی مسکن مهر و اقدام ملی
مسکن با اعتباری بیش از  38میلیاردریال
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مدت قرارداد این پروژه  9ماه اس��ت که تاکنون حدود  30درصد پیشرفت
فیزیکی داشته است.
الزم اس��ت از همکاری و مس��اعدت ماش��ینآالت اس��تانهای کردستان،
خراسان شمالی ،همدان ،کهگیلویهوبویراحمد ،فارس و خراسانجنوبی که در
اجرای این پروژه استان خراسانرضوی را یاری نمودند تقدیر و تشکر نماییم.

هرمزگان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 180،000اصله درخت میباشد .تنوع گونههای گیاهی به کار برده شده بیش
از  120نوع بوده که برای آبیاری آنها از تانکر و پمپ مارگو استفاده میشود.

اخبار استانها

گرامیداشت هفته بسیج با صعود به قله  2600متری چمن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراس��انرضوی،
بهمناس��بت گرامیداش��ت هفته بس��یج و باال بردن سالمت جسم و
جان به همت اداره رفاه و ورزش و پایگاه بس��یج ش��هید ابراهیمی
مس��تقر در بنیاد مسکن این استان صعود به ارتفاعات چشمه قلقلی
از روس��تای زشک شهرستان طرقبه شاندیز و فتح قله  2600متری
چمن انجام شد.
در این برنامه که حدود پنج س��اعت به طول کشید مسافتی بیش
از  13کیلومتر کوهنوردی و راهپیمایی شد .این صعود با شرکت 10
نفر از بس��یجیان و ورزش��کاران و به س��رگروهی مهندس باقر امیر
فخریان صورت پذیرفت.
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• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمس�لمین حاجیمراد کریمی را بهعنوان مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان کرمانشاه منصوب کرد.
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• حجتاالسالموالمسلمین حسین روحانینژاد – نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
حجتاالسالموالمسلمین محمدامین حقدادی را بهعنوان مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان مرکزی منصوب کرد.
• مهندس اکبر نیکزاد – رئیس بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،مهندس حامد دائمی جفرودی را به
سمت مدیرکل بنیاد مسکن استان گیالن منصوب کرد.
• مهندس اکبر نیکزاد – رئیس بنیاد مس�کن کش�ور ،طی حکمی ،مهن�دس مصطفی بیک مداح را
بهعنوان مدیرکل بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان منصوب کرد.
• مهندس اکبر نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،مهندس وحید احدپور را به سمت
مدیرکل دفتر امور مجامع بنیاد مسکن کشور منصوب کرد.
• مهندس اکبر نیکزاد -رئیس بنیاد مس�کن کشور ،طی حکمی ،مهندس حجتاله سروری طالش
میکائیل را بهعنوان مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.
• مهندس اکبر نیکزاد -رئیس بنیاد مس�کن کشور ،طی حکمی ،مهندس حافظ باباپور را به سمت
مشاور رئیس بنیاد مسکن کشور منصوب نمود.
• مهندس اکبر نیکزاد -رئیس بنیاد مس�کن کشور ،طی حکمی ،مهندس علیرضا مقدم را بهعنوان
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر منصوب نمود.
• مهندس مجید جودی  -معاون امور بازس�ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
مهندس رشتیان را با حفظ سمت سازمانی به عنوان سرپرست دفتر فنی و نظارت و ارزیابی امور
بازسازی بنیاد مسکن کشور منصوب کرد.
• مهندس مجید جودی -معاون امور بازس�ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
مهندس سیدمحسن رشتیان را به سمت مدیرکل دفتر امور بازسازی بنیاد مسکن کشور منصوب
کرد.
• مهندس مجید جودی -معاون امور بازس�ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی،
مهندس سیدرضا حمیدی را به سمت مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور منصوب
کرد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،احمد محرمزاده -نماینده مردم شهرستانهای
اهر و هریس در مجلس ش��ورای اسالمی ،مهندس هادی رحیمی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان اهر و رؤس��ای ادارههای شهرستان از روستاهای
ش��یخ احمد ،ارپالیق ،یخفروزان ،گاودل ،مصطف��ی چایی و مزرعه مزارع
بازدی��د و دس��تورهای الزم ب��رای تس��ریع در اتمام پروژهه��ای عمرانی
نیمهتمام به عوام��ل اجرایی صادر و از روند اجرای طرحها اعالم رضایت
کردند.
در این بازدید مهندس رحیمی با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مسکن
در زمینه اجرای طرحها در روستاهای بازدید شده گفت :اعتبار پل روستای
مزرع��ه م��زارع  ۵میلیارد و  500میلیونریال از محل اعتبارهای اس��تانی میباش��د که حجم عملیات در واقع پ��ل دهنه  ۶متری به عرض  ۸متر
میباشد.
س��پس محرمزاده با اش��اره به فعالیتهای خوب بنیاد مس��کن که در توس��عه روستاها و محرومیتزدایی نقش اساس��ی دارد گفت :مشارکت و
همکاری دهیاران با بنیاد مسکن در اجرای طرح هادی روند اجرای طرحها را تسریع میبخشد و این مشارکت به بنیاد مسکن که در زمینه توسعه
و محرومیتزدایی روس��تاها فعالیت میکند و عملکرد خوبی هم داش��ته کمک شایانی مینماید .وی با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن در اجرای
فعالیتهای عمرانی در روس��تاها ،خواس��تار پیگیری الزم در زمینه عمران و توسعه روستاها و ادامه روند فعالیتها از سوی بنیاد مسکن ،مشارکت
و همکاری دهیاریها برای تسریع در روند عمران و آبادانی روستاهای شهرستان اهر شد.
نماینده مردم شهرس��تانهای اهر و هریس در مجلس ش��ورای اسالمی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن افزود :بنیاد مسکن با تالشهای
فراوان و بعد از س��الها ترویج و تش��ویق روس��تاییان ،فرهنگ مقاومسازی را در روستاها رواج داده که این امر امید به آبادانی در روستاها را بیش
از پیش افزون کرده است.

در دوستی با دوستت زیاده روی مکن (تمام رازهایت را به او مگو) شاید روزی دشمن
تو شود -حضرت علی(ع)
25
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افتتاح و بهرهبرداری از ساماندهی سه راهی روستای قویون قشالقی
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به گزارش روابط عمومی ،ب��ا حضور دکتر رحمتی -معاون هماهنگی و
امور عمرانی اس��تانداری ،دکتر کرمی -مدیرکل امور روستایی و شوراهای
اس��تانداری ،مهندس س��روری -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس
علیزاده -مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای اس��تان ،مهندس امینی-
نماینده مردم شهرس��تانهای هش��ترود و چاراویماق در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،مهندس امینیان -فرماندار شهرس��تان هش��ترود ،بخشداران و
گروهی از مسئولین شهرستان مراسم بهرهبرداری از ساماندهی سه راهی
روستای قویون قشالقی از توابع بخش مرکزی شهرستان هشترود برگزار
شد.
در ابتدای این مراس��م مهندس سروری در سخنانی گفت :برای اجرای
این پروژه که با مش��ارکت بنیاد مس��کن ،اداره راهداری و حملونقل جادهای و دهیاری اجرا گردیده مبلغی حدود  ۸۰میلیاردریال هزینه گردیده
است و بنیاد مسکن نیز اجرای پیاده روسازی باپیور بتنی ،رفوژ سنگی ،جوب و کانیو کاسه ای ،پیرنشین و سه عدد طاق (المان) قوسی شکل را
بر عهده داشته است.
در ادامه مهندس س��یدحمزه امینی با بیان اینکه راههای روس��تایی این دو شهرستان به رس��یدگی جدی نیاز دارد ،آسفالتریزی ،جادهسازی و
تعریض جادههای روستایی در حوزه انتخابیه خود را خواستار شد .وی همچنین گفت :در زمان بارشهای فصلی بهویژه برف ،راه تعداد زیادی از
این روستاها برای چند روز مسدود میماند و روستاییان با مشکالت عدیدهای روبرو میشوند تا جایی که گاهی قبل از رسیدن نیروهای امدادی،
بیماران جان خود را از دست میدهند.
نماینده مردم شهرس��تانهای هش��ترود و چاراویماق در مجلس شورای اسالمی افزود :جاده هش��ترود -دامناب به آزادراه پیامبر اعظم(ص) به
جاده مرگ تبدیل شده است و هر روز شاهد سوانح و مرگ عزیزانمان هستیم که بر همین اساس خواستار تعریض و دو بانده کردن آن شد.
در پایان مهندس امین امینیان هم هدف از س��اماندهی و بهس��ازی این محور را رفع حادثه خیزترین نقطه جنوب استان با هدف کاهش میزان
حوادث رانندگی و تلفات آن ،توس��عه و رونق کس��ب و کار در روس��تا و ارتقای کیفیت منظر عنوان کرد و گفت :ساالنه حدود  3/5میلیون خودرو،
کامیون و ماش��ینآالت س��نگین از این محور عبور میکنند و حتی اگر ساماندهی این محور باعث شود یک سانحه هم کم شود ،مسئوالن پیش
خدا سربلند و روسفید خواهند بود.

دیدار مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان با شهردار مراغه

به گزارش روابط عموم��ی ،مهندس باباپور -مدیرکل و معاونین عمران
روس��تایی و بازسازی مسکن روستایی و رییس اداره حراست بنیاد مسکن
اس��تان ،فرماندار ،اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر و مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان مراغه با مهندس مقتومی -ش��هردار مراغه دی��دار و در مورد
مسائل و مشکالت شهر مراغه به بحث و گفتگو پرداختند.
در ابت��دای این مراس��م مهندس مقتومی در س��خنانی تأکید کرد که با
پشتیبانی و تعامل با اعضای شورا باید عملکردمان را در زمینه عمران و آبادانی شهر مراغه باال ببریم تا رضایت مردم شهر مراغه را جلب نماییم.
در ادامه سید موسوی -معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت :مهندس مقتومی از مدیران برتر و با تجربه شهرستان محسوب
میشود و امیدواریم در ُپست جدید و حساس شهرداری با تالش و کوشش خود در جهت عمران و توسعه شهر مراغه گامهای مؤثری بردارد.
س��پس مهندس باباپور از فعالیتهای چندین س��اله مهندس مقتومی بهعنوان معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان و مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان مراغه قدردانی نموده و ابراز امیدواری کرد که با همافزایی و افزایش همدلی با دیگر مس��ئوالن و با رویکرد و سیس��تم جدید خویش
صد درصد در ُپست جدید موفق و سربلند خواهد شد.
در پایان مهندس باباپور و هیئت همراه ،از اجرای س��نگفرش روس��تای گویجه قلعه و اجرای آسفالت روستای محسنآباد ،همچنین از پروژه 96
واحدی زیبا شهر مراغه بازدید و دستورهای الزم برای روند هرچه سریع تر و اتمام پروژههای نیمهتمام به عوامل اجرایی را صادر نمود.

کسی که پرحرفی نماید ،هذیان میگوید -حضرت علی(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت نکوداش��ت هفته پدافند غیرعامل ،دوره آموزش��ی پدافند غیرعامل با هدف توانمندسازی بنیه علمی و به
روزرسانی آموزشها ویژه کارکنان ،با حضور همکاران در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا اس�تاد محمودیان -مدرس این دوره به تعریف پدافن�د عامل و غیرعامل پرداخت و گفت :پدافند عامل عبارت

اس�ت از به کارگیری مس�تقیم جنگ اف�زار بهمنظور خنثی کردن و ی�ا کاهش اثرهای حملهها و عملی�ات خصمانه هوایی،
زمینی ،دریایی ،نفوذی خرابکارانه و عملیات تروریس�تی دشمن بر روی اهداف مورد نظر و پدافند غیرعامل به مجموعه
اقدامهای غیرمس�لحانهای ک�ه موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آس�یبپذیری ،تداوم فعالیته�ای ضروری ،ارتقاء
پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامهای نظامی دشمن گفته میشود.

نشست شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان
با حضور حجتاالسالم صادقی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه ،معاونین
و گروهی از اعضای شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام صادق��ی با قدردانی از فعالیتهای انجام ش��ده
ش��ورای اقامه نماز گفت :اقامه نماز به برکت وجود نام امام(ره) همیش��ه
پرشور بوده و در تمام این سالها بنیاد مسکن استان از دستگاههای برتر
در ام��ر اقامه نماز بوده اس��ت .وی افزود :نماز ی�ک فریضه واجب
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استاد محمودیان بر اهمیت و ضرورت فراگیری مباحث حوزه پدافند غیرعامل بهویژه در مراکز استانها و سازمانها تأکید کرد.
گفتنی اس��ت در این دوره انواع پدافندها ،روشهای مقابله با حملههای س��ایبری ،متدولوژی پدافند س��ایبری ،دس��تورهای پدافند غیرعامل،
مخاطرات و تهدیدهای س��ایبری ،دالیل تغییر جنگها از حالت س��خت به حالت سایبری ،زمینهها ،پیامدها ،ویژگیها و مراحل جنگ سایبری از
جمله مواردی بودند که کارکنان بنیاد مسکن استان با آنها بیشتر آشنا شدند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برگزاری دوره آموزشی همگانی پدافند غیرعامل در بنیاد مسکن استان

اس�ت که تاکنون در بنیاد مسکن استان جایگاه ویژهای داشته
و کارکنان این نهاد نیز جایگاه ویژهای را برای آن قائل هستند.

مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان یادآورشد :پرچمدار س��تاد اقامه نماز رهبر معظم انقالب است و ایشان فرمودهاند که
هرکس در حکومت اسالمی مسئولیتی گرفت باید اولین کارش اهتمام به امر نماز باشد.
حجتاالس�لام صادقی با بیان اینکه ،نماز باالترین فریضه الهی اس��ت و باید هرچه باشکوه تر اشاعه یابد ،گفت :بنیاد مسکن استان همواره با
برگزاری نشستهای شورای اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر ،سعی در توسعه فرهنگ نماز بین کارکنان داشته است و باید تمام
تالش خود را برای احیا و رونق اقامه نماز اول وقت و جماعت در ادارهها به کار گیریم.
در پایان هر یک از اعضای شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان به بیان نقطهنظرهای خود پرداختند و مواردی مصوب گردید.

نشست هماهنگی جابجایی روستاهای هالن صفرعلی و قشالق زکیر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی موضوع جابجایی روس��تاهای هالن صفرعلی و قشالق زکیر شهرستان هوراند با حضور مهندس
س��روری -مدیرکل و مهندس اکرمی وش -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان ،مهندس باباپور -مش��اور رییس بنیاد مسکن کشور،
مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن شهرستان اردبیل و مهندس مرادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان هوراند با عوامل سازمان آب استان
در کارگاه سد عمارت استان برگزار شد.
در این نشست مسئولین بعد از اتمام بازدید میدانی از زمین مورد نظر برای جابجایی روستای هالن صفرعلی با بحث و تبادلنظر تصمیم گرفتند
که بعد از تأمین اعتبار ،جابجایی روستا توسط بنیاد مسکن شهرستان اجرا و عملیاتی شود.
در ادامه مهندس س��روری با مهندس مرادی -مدیر و همکارانش در بنیاد مس��کن شهرس��تان هوراند دیدار و مسائل و مشکالت آنان را مورد
بررسی قرار داد.
سپس مهندس مرادی گزارشی از عملکرد و فعالیتهای بنیاد مسکن در زمینه اجرای طرح هادی و مقاومسازی مسکن روستایی ارائه نمود.

کسی که چاهی برای زیان برادرش بکند خودش در آن میافتد -حضرت علی(ع)
27
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نشست شورای بسیج پایگاه مقاومت شهید جمالی برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداش��ت هفته بسیج نشست
ش��ورای بسیج پایگاه مقاومت ش��هید جمالی بنیاد مسکن استان با حضور
معاونین ،فرمانده و گروهی از اعضای پایگاه در بنیاد مسکن استان برگزار
شد.
حسنزاده -فرمانده پایگاه شهید جمالی بنیاد مسکن استان گفت :بسیج
ش��جریه طیبهای است که نهال آن با فرمان حکیمانه امام(ره) کاشته شد
و در سرتاسر میهن اسالمی و اصناف مختلف مردم گسترش یافته است.
حس��نزاده با اش��اره به جایگاه ارزنده و نقش اثرگذار بسیج در جامعه و
همچنین انجام باشکوه ویژه برنامههای این ایام ،بر تقویت و پویایی هرچه
بیشتر بسیج با اجرای برنامههای متنوع تأکید کرد.
س��پس س��رهنگ فرهادی در س��خنانی گف��ت :کار مجموعه بس��یج
تمدنس��ازی اس��ت که جز منویات مقام معظم رهبری محسوب میشود و حل مشکالت مردم و کمک به قشرهای ضعیف یکی از دستاوردهای
بسیج و اولویتهای ما است.
در پایان مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه ،فرمانده و اعضای ش��ورای پایگاه شهید جمالی با سرهنگ فرهادی -فرمانده بسیج کارمندی شهید
مدنی دیدار و برنامههای شورای پایگاه را در هفته بسیج در سال جاری اعالم نمودند.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده ولیفقیه استان و امامجمعه شهرستان تبریز

به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��روری -مدیرکل ،حجتاالسالم
صادقی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و مهندس خلیلی -رئیس اداره
حراست بنیاد مسکن استان با آیتا ...آلهاشم -نماینده ولیفقیه استان و
امامجمعه شهرستان تبریز دیدار کردند.
در ابتدای این دیدار مهندس س��روری گزارشی از عملکرد و فعالیتهای
اجرایی بنیاد مسکن در سطح استان ،در زمینه فعالیتهای فرهنگی ،تهیه
و اجرای طرح هادی ،صدور اس��ناد مالکیت روس��تایی و ...ارائه نمود .وی
با اش��اره به توانمندیهای موجود بنیاد مسکن در زمینه نیروی انسانی در
جهت خدمت بیریا به مردم و بهویژه قش��رضعیف جامعه روستایی گفت:
بنیاد مس��کن اس��تان آمادگی کامل برای عمران و آبادانی در روس��تاها و
شهرها را داشته و میتواند بازوی توانمند عمرانی در استان باشد.
مدیر بنیاد مسکن اس��تان ابراز امیدواری کرد که با حمایت امامجمعه و
تعامل و همافزایی دیگر مسئولین در ادامه راه شاهد موفقیت و سربلندی جامعه شهری و روستایی باشیم.
در ادامه آیتا ...آلهاش�م با ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مس�کن بهویژه در زلزله شهرس�تانهای میانه و سراب گفت:

بنیاد مس�کن و بهویژه حس�اب  ۱۰۰حضرت امام(ره) که منتس�ب به معمار کبیر انقالب اس�ت برای این نظام مایه برکت
است و باید خدمت به مردم در این نهاد انقالبی با نیت خالصانه و در راه رضای پروردگار باشد .وی یادآوری کرد که دستور

حضرت امام(ره) مبنی بر تأس��یس بنیاد مس��کن نش��ان از آیندهنگری وی دارد و یکی از فرمانهای بزرگ حضرت امام(ره) میباشد که در واقع
هدفش تأمین مسکن و خدمت به مردم و محرومین بود.
نماینده ولیفقیه اس��تان و امامجمعه شهرس��تان تبریز در پایان یادآوری نمود :خدمترس��انی به مردم بهویژه روستاییان باعث دلگرمی آنان در
زندگی میشود و ثواب اخروی دارد و سعی کنید در اجرای سریع کارهای ارباب رجوع و مردم در هر شرایطی مهربانانه برخورد کنید.

کسی که حسادت را رها سازد در نزد مردم محبوب میشود -حضرت علی(ع)
28

بازدید استاندار از عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی نمین
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به گزارش روابط عمومی ،س��یدحامد عاملی -استاندار از عملیات اجرایی
منطقه ویژه اقتصادی نمین بازدید کرد.
ابت��دا در ای��ن بازدید عامل��ی گفت :تأمی��ن زیرس��اختهای الزم اعم
از برقرس��انی ،گازرس��انی ،فیب��ر ن��وری و آب این منطقه ب��ا هماهنگی
دستگاههای مربوطه انجام میشود و تالش بر این است که این مجموعه
اش��تغال و تولید رونق بیشتری داشته باشد .وی با دعوت از سرمایهگذاران
و بخ��ش خصوصی ب��ه س��رمایهگذاری در منطقه وی��ژه اقتصادی نمین
و بهرهمن��دی از امتیازهای ای��ن منطقه افزود :س��رمایهگذاری و افزایش
واحدهای تولیدی در استان ایجاب میکند تا از زمینهای منطقه ویژه اقتصادی نمین برای جذب سرمایهگذاری استفاده شود.
استاندار با بیان اینکه بستر و فضا برای سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین فراهم است ،گفت :تأمین زمین ارزانقیمت با هدف رونق
تولید ،اشتغال و معافیت از عوارض گمرکی از جمله مشوقهای الزم برای سرمایهگذاری در این منطقه است و در حال حاضر سرمایهگذارانی از
داخل و خارج برای سرمایهگذاری در آن اعالم آمادگی کردهاند.
گفتنی اس��ت فعالیتهای اجرایی بنیاد مس��کن استان در منطقه ویژه اقتصادی نمین و ش��هرک صنعتی شماره  2اردبیل ،توسط امور اجرایی و
ماشینآالت عمرانی با عملیات خاک برداری ،حمل مصالح ،آمادهسازی معابر سایت ،خیابانکشی و ساخت معابر  45و  50متری پیشبینی شده
که عملیات احداثی ،بهسازی و بازسازی آن در حال اجرا میباشند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل

بازدید از روستاهای شهرستان نیر

به گزارش روابط عمومی ،با حضور مهندس صدیف بدری -نماینده مردم
شهرس��تانهای اردبیل ،نیر ،نمین و س��رعین در مجلس شورای اسالمی،
مهندس س��بحانی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و فرماندار شهرستان
اردبیل از روند اجرای طرحهای عمرانی روس��تاهای تازه کند ش��ریفآباد،
جبه دار ،طالب قشالقی ،جمایران و هلللو از توابع شهرستان اردبیل بازدید
بهعمل آمد و در جریان روند پیشرفت فیزیکی کارها قرار گرفتند.
در ای��ن برنامه بازدید زمانبندی ش��ده مهندس صدیف بدری و مهندس
فرهاد س��بحانی ضمن دیدار چهرهبهچهره با اهالی روس��تاهای تابعه این
شهرستان از نزدیک به درخواستهای آنان رسیدگی کردند.

دیدار با اهالی بخش شاهرود

به گزارش روابط عمومی ،دیدار مردمی با حضور دکتر سیدغنی نظری-
رئیس مجمع نمایندگان اس��تان و نماینده مردم شهرس��تانهای خلخال
و کوثر در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس مس��عود یگانه -سرپرست
فرمانداری شهرس��تان خلخال ،مهندس محمد حاتمی -مدیر بنیاد مسکن
شهرس��تان و گروهی از رؤس��ای ادارههای شهرس��تانی با اهالی روستای
ماجوالن دیدار کردند.
در این دیدار مهندس محمد حاتمی با اش��اره به حل مشکالت ساکنین
ماجوالن قدیم با واگذاری اراضی تملکی توسط بنیاد مسکن گفت :بررسی
پیشنهاد این روستا بهعنوان روستای هدف گردشگری در دستور کار بنیاد

کسی که راز خود را پنهان نماید اختیار او در دست خودش میباشد -حضرت علی(ع)
29
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مسکن شهرستان قرار گرفته است و با تأیید آن توسط ارگانهای ذیربط زمینه توسعه و پیشرفت در این روستا بیشتر خواهد شد.
همچنین دکتر س��یدغنی نظری با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن در س��طح روستاهای حوزه شهرستانهای یاد شده ،تداوم خدمترسانی و
همچنین بازنگری طرح هادی در روستای ماجوالن را نیز خواستار شد.

بازدید از روستاهای شهرستان اردبیل و دیدار چهرهبهچهره با اهالی منطقه
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به گزارش روابط عمومی ،همزمان با س��الروز والدت با سعادت حضرت
رسول اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) با حضور مهندس صدیف
ب��دری -نماین��ده مردم شهرس��تانهای اردبیل ،نیر ،نمین و س��رعین در
مجلس ش��ورای اسالمی ،مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و گروهی دیگر از مدیرانکل اس��تانی از تعداد  6روس��تای بخش مرکزی
شهرستان اردبیل بازدید میدانی بهعمل آمد.
در ای��ن بازدی��د مهن��دس صدیف ب��دری ،مهندس فرهاد س��بحانی و
مسئولین استانی و شهرستانی عالوه بر دیدار با اهالی روستاهای تابعه این
شهرستان از نزدیک به درخواستها و مشکالت آنان رسیدگی نمودند.
گفتنی است در ادامه از روند اجرای طرحهای عمرانی روستاهای حسن باروق ،نوران ،اسکی شهر ،پیر آلقیر ،کمیآباد و رضیآباد نیز بازدید شد.

اتمام پروژه آسفالت ریزی روستاهای قورتولموش و کالش بزرگ

به گزارش روابط عمومی ،علی جهانگیری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نیر با اش��اره به اتمام پروژه آسفالت ریزی روستاهای قورتولموش و
کالش بزرگ در شهرستان نیر خبر از استمرار روند توسعه عمران و آبادانی در سایر روستاهای این شهرستان داده و گفت :بنیاد مسکن شهرستان
نیر اجرای آسفالت معابر عمومی روستای قورتولموش به مساحت  ۴۵۰۰مترمربع و روستای کالش بزرگ به مساحت  1500مترمربع برای تسهیل
در عبور و مرور روستاییان با مجموع اعتباری بیش از  12میلیاردریال از محل اعتبارهای استانی و قیرهای اختصاص یافته انجام داده است.

اتمام پروژه سنگفرش مجموعه گردشگری ازناو شهرستان خلخال

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد حاتمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خلخال با اشاره به اتمام پروژه سنگفرش مجموعه گردشگری
ازناو شهرس��تان خلخال گفت 1600 :مترمربع س��نگفرش در این منطقه گردش��گری با همکاری اداره میراث فرهنگی و گردش��گری شهرستان
خلخال با اعتباری بیش از  5میلیارد و  700میلیونریال توسط بنیاد مسکن انجام و آماده بهرهبرداری شده است.

افتتاح آسفالت روستای مالکندی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حضور ابراهی��م امامی -فرماندار ،محبوب
حسینی -بخشدار مرکزی و موسی کامکار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
پارسآب��اد و گروهی دیگر از مس��ئولین شهرس��تانی و محلی روس��تای
مالکن��دی از توابع بخش مرکزی شهرس��تان پارسآباد پروژه آس��فالت
این روس��تا از محل اعتبارهای ملی و قی��ر اختصاصی افتتاح گردیده و به
بهرهبرداری رسید.
در ابتدای این مراسم موسی کامکار به ارائه گزارشی از اقدامهای انجام
پذیرفته این نهاد انقالبی در روستاهای شهرستان پرداخته و گفت :عملیات
زیرسازی و آسفالت معابر در روستای مالکندی از محل اعتبارهای ملی و
قیر رایگان به مساحت  3000مترمربع با اعتباری بیش از  7/5میلیاردریال
صورت پذیرفته و آماده بهرهبرداری شده است.

نماز مایه تقرب هر پرهیزگار میباشد -حضرت علی(ع)
30

ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حضور عاطف ناصری -فرماندار ،حس��ین
کوهی -مدیر بنیاد مسکن و گروهی از مسئولین شهرستان نمین آسفالت
روستای سوها از توابع بخش ویلکیج این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
در ابتدای این مراس��م حس��ین کوهی به ارائه عملکرد بنیاد مس��کن در
سطح شهرستان نمین پرداخت و گفت :زیرسازی و آسفالت روستای سوها
به مس��احت  4000مترمربع و با اعتباری بی��ش از  8میلیاردریال از محل
اعتبارهای اس��تانی ،ملی و قیر اختصاصی ،بهرهبرداری ش��ده و در اختیار
اهالی منطقه قرار میگیرد.

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام سیدسعید میراحدی -مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان در نشست هماندیشی با
ریش س��فیدان و خیرین جامعه حس��ینیت اردبیل گفت :اولویت اول ما در
جامعه امروز حفظ شأن و شخصیت محرومین است.
حجتاالسالم سیدسعید میراحدی افزود :استان اردبیل داراالرشاد و مهد
حسینیت است و توقع ما از جامعه حسینیت این است که با توجه به اینکه
همیش��ه در کارهای خیر پیشرو هس��تند ،به جد وارد میدان شوند و ما نیز
موظفیم به کارهای خیر جهت دهیم .وی ادامه داد :هزینه ساخت مسکن
توسط بنیاد مسکن کام ً
ال به صرفه و صالح محرومین است.
مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان با اشاره به اهم
اهداف بنیاد مس��کن اس��تان گفت :تاکنون از سهمیه  3000واحد مسکونی محرومین در اس��تان نزدیک به تعداد  2700واحد مسکونی ساخته و
تحویل قشرهای نیازمند استان شده است.
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اولویت اول ما در جامعه امروز حفظ شأن و شخصیت محرومین است

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح پروژه آسفالت روستای سوها

حجتاالسلام میراحدی افزود :با توجه به پتانس�یل جامعه حس�ینیت اگر این افراد نیز به جمع حامیان ما اضافه شوند با
توج�ه ب�ه ماهیت معنوی این عزیزان میتوانیم در مقوله با اهمیت تأمین مس�کن محرومین حرکت رو به جلویی داش�ته
باشیم .وی خدمت در این عرصه را خیر دنیا و آخرت عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که با این شیوه خدمترسانی در
استان محرومیتزدایی مسکن در استان را رقم بزنیم.

در پایان مقرر شد بعد از تبادلنظر مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان با خیرین اردبیل به اجماع نظر رسیده و با کمک جامعه
حسینیت استان مسکن محرومین در اردبیل ساخته شود.

بازدید از روند اجرای طرح هادی روستای آلیله

به گزارش روابط عموم��ی ،مهندس منوچهر حاجیزاده -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان ،علی قیطانی -مدیر نهاد پیشرفت بنیاد علوی
شهرستان گرمی و گروهی از مسئوالن شهرستانی و محلی از روند اجرایی
طرح هادی روستای آلیله بخش مرکزی این شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید محمدعلی رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان گرمی
گفت :طرح هادی روس��تای آلیله با مشارکت اعتباری از محل تفاهمنامه
بنیاد علوی و با اعتبار  10میلیاردریال در حال اجرا میباش��د که پیشرفت
فیزیکی این طرح بیش از  ۸۰درصد است.

مردم به زمامدارانشان بیشتر شباهت دارند تا به پدرانشان -حضرت علی(ع)
31
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در ادامه از پروژههای شهرستانی از مسیرهای اجرایی روستای هدف گردشگری قلعه برزند شهرستان گرمی نیز بازدید بهعمل آمد و تصمیمهای
الزم برای پیشبرد اهداف فنی و اجرایی پروژه اتخاذ گردید.

بازدید از روند آمادهسازی پروژه  140واحدی شهرستان خلخال
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به گزارش روابط عمومی ،مس��عود یگانه -سرپرست فرمانداری ،محمد
حاتمی -مدیر بنیاد مس��کن و فردین موالیی -رئیس اداره راهوشهرسازی
شهرستان خلخال از روند اجرای پروژه  140واحدی مسکن این شهرستان
بازدید و به بررسی مسائل و مشکالت این پروژه پرداخته شد.
در ای��ن بازدی��د محمد حاتمی به ارائه توضیحهای��ی در مورد این پروژه
پرداخت و گفت :پروژه اقدام ملی شهرستان خلخال همزمان با کل کشور
در این شهرس��تان کلید خورده که در دو فاز  60واحدی و  80واحدی در
حال اجرا و س��اخت میباشد و مجموعه  60واحدی در دو بلوک  40و 20
واحدی با پیشرفت  55درصد میباشد.
در ادامه مهندس مس��عود یگانه با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن در
سطح این شهرستان خواستار رفع مشکالت قرارداد زمین با هماهنگیهای فیمابین بنیاد مسکن با اداره راهوشهرسازی شد.

بازدید از روند اجرای طرح هادی شهرستان گرمی

به گ��زارش روابط عموم��ی ،رحیم رمضان��ی -ذیحس��اب ،میرمجتبی
سیدموس��وی -رئیس امور نظارت و ارزیابی عمرانی ،محمدعلی رحیمی-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان گرمی و کارشناسان دیوان محاسبات استان
از روند اجرای پروژههای شهرستانهای گرمی و انگوت بازدید کردند.
در این بازدی��د محمدعلی رحیمی خبر از ادامه روند اجرایی طرح هادی
در روس��تاهای زیوه ،چای گرمی و ولی بیگلو داد و تصریح کرد :عملیات
اجرایی در روس��تاهای چای گرمی و ولی بیگلو ش��امل س��نگفرش معابر
عمومی روستا و در روس��تای زیوه شامل اجرای دیوار حائل جهت کنترل
مسیر سیالب و جلوگیری از هرگونه آسیب به واحدهای مسکونی روستایی انجام شده است.
گفتنی اس��ت در این بازدید روند گزارشهای اعتباری و جذب توس��ط ذیحساب بنیاد مسکن استان و بررسی موارد فنی و حجمی پروژه توسط
رئیس امور نظارت عمرانی حوزه معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

قدردانی از کارکنان بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداشت هفته وحدت با حضور
گروهی از مسئوالن بنیاد مسکن از کارکنان اهل سنت بنیاد مسکن استان
با اهدای لوح تقدیر و هدیه قدردانی بهعمل آمد.
در این مراسم حجتاالسالم میراحدی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مسکن استان ،با گرامیداشت والدت با سعادت پیامبر اسالم(ص)
گفت :خداوند متعال را شاکریم که در این نهاد کارکنان در کنار هم با یک
هدف مشترک که آنهم عمل به وظایف محوله و رفع محرومیت از چهره
استان میباشد در تالش و کوشش هستند.
گفتنی اس��ت در این مراس��م از مهن��دس محمد حس��ینی از همکاران
وظیفهشناس و ساعی حوزه معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن استان نیز قدردانی گردید.

در سختی و مشکالت ،حق خدای تعالی خشنودی و شکیبایی است و در راحتی و آسایش ،حق او
ستایش و سپاس میباشد -حضرت علی(ع)
32
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور
اراضی استان با حضور رئیسکل دادگستری استان ،دادستان مرکز استان،
رئی��سکل دادگاههای عموم��ی و انقالب اردبیل و گروه��ی از مدیران و
مس��ئوالن استانی و شهرستانی متولی و نیز ارتباط ویدئوکنفرانس با رؤسا
و دادستانهای حوزههای قضایی تابعه در دادگستری استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالسالموالمس��لمین کثیرلو -رئیسکل دادگستری استان
با تش��ریح اهمیت صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بر لزوم
اجرای س��ریع؛ دقیق و جامع مصوبههای شورای حفظ حقوق بیتالمال از
سوی دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد.
حجتاالسالموالمس��لمین کثیرلو گفت :در طول ش��ش ماهه س��ال جاری  763هکتار از اراضی تخریب و تصرف شده همچنین اراضی ملی و
منابع طبیعی استان به همت دستگاه قضایی استان و با همکاری دستگاههای اجرایی به بیتالمال عودت داده شده است .وی در ادامه از تشکیل
کارگروه ویژه برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز در اس��تان خبر داد و افزود :مس��لم ًا با تش��کیل و فعال شدن این کارگروه و عضویت دادستانهای
حوزههای قضایی در آن ،همافزایی ،همکاری و هماهنگی بیش از پیش دستگاههای اجرایی با دستگاه قضایی در پیشگیری و برخورد با متخلفین
در این عرصه رقم خواهد خورد و بهطور حتم پیگیری دقیق و صحیح امورها از س��وی این کارگروه موجب خواهد ش��د با هرگونه دستاندازی به
اراضی ملی و منابع طبیعی در سریعترین زمان ممکن برخورد قاطع قانونی انجام گیرد.
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تشکیل کارگروه ویژه برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز در استان

تسریع در روند اجرای پروژههای عمرانی روستای قره آغاج باال

به گزارش روابط عمومی ،لطفعلی زیادی -فرماندار شهرس��تان انگوت،
قب��ادی -رئیس اداره مناب��ع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تانهای گرمی
و انگ��وت و محمدعلی رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان گرمی از
نزدیک به بررس��ی روند اجرای طرحه��ای هادی و پروژههای عمرانی در
روس��تای قره آغاج باال شهرستان انگوت و ش��یوه تملک زمین از اراضی
منابع طبیعی داخل محدوده روستا در شهرستان انگوت پرداختند.
در این بازدید رحیمی گفت :مس��یر اجرایی طرح هادی در این روستا در
مرحله تنظیم و عقد قرارداد با پیمانکار میباشد.
در ادامه مهندس لطفعلی زیادی بر افزایش مشارکت اهالی و روستاییان در بازگشایی مسیر و همکاری در اجرای طرح هادی تأکید کرد.
گفتنی اس��ت در این برنامه ،شناس��ایی و تملک زمین از اراضی منابع طبیعی داخل محدوده روس��تا جهت واگذاری به متقاضیان فاقد زمین و
مسکن با رضایت کامل اهالی محقق گردید.

بهرهبرداری از آسفالت روستای اوجغاز

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مراس��م افتتاح آس��فالت روس��تای اوجغاز
شهرس��تان نیر بهمناس��بت هفته دولت با حضور مهندس شجاع اقبالی-
فرماندار و علی جهانگیری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیر و گروهی از
مسئولین محلی و شهرستانی با همراهی مردم منطقه برگزار شد.
در ای��ن بازدی��د علی جهانگی��ری با ارائه گزارش��ی از آم��ار و عملکرد
بنیاد مس��کن در روس��تاهای شهرس��تان نیر گفت :زیرس��ازی و آسفالت
معابر در روس��تای اوجغاز به مس��احت  4000مترمربع و با اعتباری بیش
از  8میلیاردری��ال از مح��ل اعتبارهای ملی ،اس��تانی و قیر اختصاصی به
بهرهبرداری میرسد.

بردباری ،سرشت و خوی بلندمرتبه است -حضرت علی(ع)
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نشست برای تسریع در روند بهسازی مسکن روستایی

شماره  | 193آذر 1400

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهدی وکیلی -مدیر بنیاد
مسکن و طاهر نوری -بخشدار ارشق شهرستان مشگین شهر و گروهی از
دهیاران این بخش در مورد تکمیل لیست متقاضیان استفاده از تسهیالت
بهسازی مسکن روستایی در بخشداری صورت پذیرفت.
در ابت��دا مهن��دس مهدی وکیلی ب��ه ارائه آمار و اطالع��ات طرح ویژه
بهسازی واحدهای مسکونی روس��تایی در سطح شهرستان مشگین شهر
و بخش ارش��ق پرداخت��ه و گفت :با برنامهریزیهای ص��ورت گرفته و با
همکاری بخشداران و دهیاران شهرستان مقرر شد ،تمام افراد واجد شرایط
که دارای مس��کن فرس��وده یا بیدوام و کمدوام همچنین فاقد مسکن در
س��طح شهرس��تان میباشند ،برای استفاده از طرح ویژه بهس��ازی تقاضای خود را تحویل دهیاری محل سکونت خود داده تا در اسرع وقت برای
بهرهمندی از تسهیالت مربوطه جهت بهسازی واحدهای مسکونی خود معرفی شوند.
در پایان طاهر نوری نیز با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در سطح شهرستان و بهویژه بخش ارشق خواستار همکاری بیشتر روستاییان و
دهیاران با این نهاد در مورد استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
لشگرآباد زیر ذره بین مسئولین

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مردمی با حض��ور حدادی -نماینده
مردم شهرس��تانهای چهارباغ ،نظرآباد ،طالقان و س��اوجبالغ در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،مهندس کتابی نژادیان -معاون عمران روستایی بنیاد
مسکن استان و گروهی از مسئولین استانی و شهرستانی در مسجد جامع
روستای لشگرآباد در شهرستان چهارباغ برگزار شد.
در ابت��دا حدادی گفت :لش��گرآباد ش��رایط ارتق��اء را دارد ،از این رو در
نشستی که در وزارت کشور برگزار خواهد شد پیگیری و رایزنیهای الزم
انجام خواهد ش��د .وی افزود :پیگیر ارتقاء لش��گرآباد به شهر هستیم و در
این زمینه با وزارت کشور نیز رایزنی الزم صورت خواهد گرفت.
در پایان برنامه پرس��ش و پاس��خ راجع به مشکالت روستاییان در مورد
طرح هادی لشگرآباد نیز انجام و مقرر گردید چنانچه اگر عمر  ۱۰ساله طرح هادی این روستا به اتمام رسید ،در صورت عدم تبدیل به شهر برای
بازنگری طرحهادی به سرعت اقدام شود.

مجلس گره مهم تسهیالت مسکن روستایی و بانکها را باز کند

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک نماینده مردم شهرستانهای
کرج ،فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسالمی و مهندس رسولیزاده-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،فرماندار اش��تهارد ،اعضای شورای اسالمی
این شهر و دهیاران ،بخشداران و اعضای شوراهای اسالمی چندین روستا
در دهیاری روستای قره ترپاق در شهرستان اشتهارد برگزار شد.
در ابتدا مهندس رسولیزاده با اشاره به ظرفیتهای ایجاد شده در مورد
تسهیالت مسکن روستایی و محرومین گفت :اگر اتفاقی مانند زلزله بیفتد،
همه ما درگیر این مسئله خواهیم بود و این در حالیست که ظرفیت خوبی

بزرگترین خطاها ،ثروت مسلمان را به ناحق گرفتن است -حضرت علی(ع)
34

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز اس��تان با حضور
اعضای این ستاد برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام علیمحمدی -جانش��ین رئی��س دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به جای��گاه واالی نماز گفت:
برگزاری نشستی با موضوع نماز و تأثیرات آن بر بازدهی کاری کارمندان
یکی از مهمترین فعالیتهای این ستاد میباشد.
حجتاالس�لام علیمحمدی در ادامه با توجه به فعالیتهای انجام شده
از س��وی بنیاد مسکن از گذشته تا به حال افزود :نماز اول وقت تاکنون با
حضور ائمهجماعات در ش��عب بنیاد مسکن در شهرستانها برگزار شده و
این در افزایش راندمان کاری کارمندان هم مؤثر بوده است.
س��پس مهندس رس��ولیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز پیگیری مصوبههای انجام ش��ده و انعکاس آن به ستاد اقامه نماز کشور را یکی
از مهمترین موضوعهای این نشس��ت دانس��ت و گفت :برگزاری این نشست باید تأثیرگذار باشد و تأثیر آن را در بین کارکنان و بدنه بنیاد مسکن
استان ببینیم نه اینکه صرف ًا نشستی برگزار شده باشد.
همچنین ،بررس��ی مس��ائل فرهنگی ،آموزش��ی و پژوهشی ،تش��ویق و ترغیب کارکنان برای حضور بیش��تر در نماز جماعت ،برگزاری مستمر
نشس��تها ،تأمین منابع مالی برای برنامههای حوزه نماز ،همفکری برای احیای نماز جماعت با توجه به ظرفیتهای بنیاد مس��کن و مس��ابقه
کتابخوانی از مهمترین موضوعهای مطرح شده بود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست ستاد اقامه نماز
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برای مسکن محرومین و بازسازی آنها با تسهیالت یک میلیاردریالی در حال حاضر و افزایش قابل توجه آن تا آیندهای نزدیک ایجاد شده است.
وی در ادامه به عدم همکاری مناس��ب بانکها برای پرداخت وامهای مس��کن محرومین اش��اره کرد و افزود :مشکلی که ما در روستاها داریم به
غیر از س��یکل طوالنی اخذ مجوزها در ادارهها ،مقاومت بانکها برای پرداخت نکردن وام اس��ت و اگر این مش��کل را حل نکنیم منجر به ساخت
غیرمجاز در حواشی روستاها خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان از نمایندگان مجلس خواست تا مجلس به این موضوع ورود کند و گره مهم تسهیالت مسکن روستایی و بانکها
را باز کند.
مهندس رسولیزاده در پایان با توجه به دوری شهرستان اشتهارد از شهرستان کرج و نظر به اینکه کلیه فعالیتهای بنیاد مسکن در شهرستان
اش��تهارد توس��ط اداره بنیاد مسکن شهرستان کرج انجام میشود گفت :با راهاندازی س��امانه راهبر هر نوع درخواست صدور مجوز ،تغییر کاربری
و الحاق به بافت بهصورت آنالین انجام خواهد ش��د و دیگر نیازی به مراجعه به دهیاریها وجود نخواهد داش��ت ،اما در کنار این موضوع دفتر
نمایندگی بنیاد مسکن در اشتهارد نیز بهصورت موقت در یکی از دفاتر شورای اسالمی شهرستان اشتهارد آغاز به کار کرده و در آیندهای نزدیک
دفتری با حضور تیمی مجرب فعالیتهای بنیاد مسکن در این شهرستان را دنبال خواهد کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه راهبر

به گزارش روابط عمومی ،کارگاه آموزشی سامانه راهبر بهمنظور نظارت
و صدور پروانه س��اختمانی روس��تایی با حضور کارشناسان این سامانه در
بنیاد مس��کن کش��ور و کارکنان ادارهکل و ادارههای شهرستانهای بنیاد
مسکن استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
این اقدام در زمینه الکترونیکی شدن کامل روند صدور پروانه ساختمانی،
رس��یدگی به تخلفات ساختوس��از ،تغییر کاربری و تفکیک زمین است و
با اس��تفاده از این س��امانه فرایندها بهصورت آنالین از دهیاری آغاز شده
و متقاض��ی هر یک از خدمات صرف�� ًا از دهیاری اقدام و نیازی به مراجعه
حضوری به بنیاد مسکن و بخشداری برای تحویل مدارک ندارد.

دو چیز مردم را نابود کرد ،ترس از تهیدستی و ریاست طلبی -حضرت علی(ع)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

با عملیاتی ش��دن این س��امانه امکان پیش��گیری از تخلفات ساختمانی و رسیدگی به س��اختهای غیرمجاز و سایر خدمات فنی و مهندسی در
حوزه ساختهای روستایی امکانپذیر است و متقاضی پس از تکمیل فرم توسط دهیار کد رهگیری دریافت مینماید که این کد رهگیری مبنای
پیگیریهای آتی خواهد بود.

اجرای طرح هادی روستای آردکان
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به گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستای آردکان بخش مرکزی شهرستان طالقان اجرا شد.
ملکی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان طالقان با اشاره به تسریع در اجرای طرحهای بهس��ازی معابر در بنیاد مسکن شهرستان طالقان قبل از
فرارسیدن فصل سرما و موقعیت سردخیز این منطقه گفت :در این پروژه  2000مترمربع زیرسازی و آسفالت اجرا شد.
ملکی در ادامه با توجه به جزئیات دیگر این پروژه به اجرای جدولگذاری و ساخت جوی اشاره کرد و افزود 266 :متر جدولگذاری و  385متر
جوی نیز توسط بنیاد مسکن شهرستان طالقان اجرا گردید.

بررسی طرحهای هادی روستای ابراهیمآباد

به گزارش روابط عمومی ،نشست بررسی طرح هادی روستای ابراهیمآباد
با حضور مهندس رسولیزاده -مدیرکل و مهندس کتابی نژادیان -معاون
عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،شمیرانی -فرماندار شهرستان طالقان،
مهندس کوچکی -مدیر بنیاد مس��کن چهارباغ ،مهندس رضایی -نماینده
استانداری ،مهندس صادقیان -معاون حفظ کاربری جهادکشاورزی استان
البرز و اعضای شورا و دهیاری مربوطه در شهرستان چهارباغ برگزار شد.
در این نشس��ت طرحهای هادی این روستا مورد ارزیابی و بررسی قرار
گرفت و مقرر ش��د پس از بررس��ی مشاور ،طرح در نشستهای آتی مورد
ارزیابی قرار گیرد.

برگزاری سراسری وبینار پدافند غیرعامل

به گزارش روابط عمومی ،وبینار پدافند غیرعامل بهصورت ویدئوکنفرانس و حضور مدیران و معاونان بنیاد مسکن سراسر کشور با هدف آشنایی
هرچه بیشتر کارکنان ،اهداف و شیوه عملکرد پدافند غیرعامل برگزار شد.
این وبینار با حضور محمدی -معاون پش��تیبانی و حجتاالس�لام علیمحمدی -جانشین دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان برگزار
ش��د که در آن موضوعهایی مانند تابآوری ،الزامات پدافند غیرعامل در طرحهای روس��تایی ،بررسی ویژگیهای ساختمانهای مرتبط با پدافند
غیرعامل و امنیت ،تهدید و پدافند سایبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اسامی برندگان مسابقه نقاشی مسجد و نماز

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم علیمحمدی -جانشین مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان با اشاره به برگزاری مسابقه
نقاشی گفت :این مسابقه بهمناسبت هفته وحدت بین فرزندان کارکنان 7
تا  15سال با موضوع نماز و مسجد برگزار شد.
حجتاالسالم علیمحمدی ادامه داد :براساس مالکهایی نظیر خالقانه
بودن اثر ،کپی نبودن اثر ،متناس��ب بودن نقاش��ی با س��ن شرکتکننده،
اهمیت تکنیک ،تمیز و آراس��ته بودن نقاش��ی ،کلیه آثار مورد ارزیابی قرار
گرفت اما به جهت تشویق فرزندان به موضوع نماز به تمام شرکتکنندگان
در این مسابقه جوایز اهدا گردید.

کسی که خودرأی گردید به خطر میافتد -حضرت علی(ع)
36

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر
 ۴۲درصد واحدهای مسکونی استان بوشهر آسیبپذیر هستند
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس مقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
گفت ۴۲ :درصد از واحدهای مسکونی استان در برابر زلزله آسیبپذیرند.
مهندس علیرضا مقدم در نشست با نماینده مردم شهرستانهای بوشهر،
گناوه و دیلم در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :تعداد  ۳۲پروژه عمران
روستایی با اعتبار  ۲۰۰میلیاردریال و پیشرفت فیزیکی  ۳۳درصد از محل
اعتبارهای ملی و قیر رایگان و ش��رکت ملی نفت ایران در شهرستانهای
بوش��هر ،گناوه و دیلم در حال اجراست .وی گفت :میزان برخورداری این
شهرس��تان از اجرای طرح هادی  ۸۹درصد است که از میانگین کشوری
بیشتر است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :هر چند  ۵۸درصد واحدهای مسکونی
روستایی و شهری در استان بوشهر مقاومسازی شدهاند ،اما  ۴۲درصد از واحدهای مسکونی استان در برابر زلزله آسیبپذیرند.
مهندس مقدم با اش��اره به عدم همکاری برخی بانکها جهت تس��هیل گری در پرداخت تس��هیالت مس��کن به مردم گفت :شورای هماهنگی
بانکها باید هرچه سریعتر با حضور مسئوالن ارشد استان برای تعیین تکلیف در این مورد تشکیل شود تا بانکهای عامل موضوع پذیرش سفته
زنجیرهای را از متقاضیان تسهیالت جدی بگیرند و بتوانیم نسبت به مقاومسازیها و تولید مسکن مناسب که مورد توجه جدی دولت است ،اقدام
کنیم .وی افزود :باید در قالب یک تفاهمنامه نظارتی بهگونهای عمل ش��ود تا میزان اعتبارهایی که در اختیار دهیاریها اس��ت به س��متی هدایت
ش��وند تا بنیاد مس��کن بتواند پروژههای با کیفیت و مؤثری در س��طح روستاها اجرا کند و جلوی عدم هماهنگیهای موجود در اجرای پروژهها در
روستاها گرفته شود.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان بیان کرد :در سال جاری تاکنون در حوزه صدور اس��ناد مالکیت امالک روستایی تعداد  ۲۳۰جلد سند و در حوزه
شهری نیز  ۳۵جلد سند در شهرستانهای بوشهر ،گناوه و دیلم صادر شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بر این اساس تلما حامدی ،مهیا قدیمی ،محمدرضا و علیرضا بصیری ،محمدحسن و علی اصغر فالحی ،مبینا جاللی ،سیدرضا مسعودی ،ساحل
وطنخواه ،رکایه جلیلی ،رومینا و الینا مهدلو ،دنیا امیری ،پرهام ،پردیس و پارس��ا حس��ینی ،امیرحس��ین بحری ،امیر اخالقی ،الینا وحیدی و مبین
حسین شاهی بهعنوان برندگان مسابقه نقاشی مسجد و نماز معرفی شدند.

روستاهای استان بوشهر با ایجاد توازن منطقهای به توسعه میرسند

به گزارش روابط عمومی ،مهندس مقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
بوش��هر گفت :تالش میشود با یک برنامهریزی منسجم و عدالتمحور و
برقراری توازن منطقهای توس��عه و شکوفایی برای روستاهای این استان
رقم زده شود.
مهندس علیرضا مقدم در نشس��ت با مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای
اس��تانداری بوش��هر افزود :روستاها و ش��هرهای زیر  ۲۵000نفر جمعیت
استان بوش��هر در بسیاری از شاخصها به نسبت سایر مناطق کشور رتبه
قاب��ل قبولی دارد و باید این جایگاه حف��ظ و ارتقا یابد .وی گفت :با توجه
به اعتبارهای قابل توجه دهیاریها از محل ارزش افزوده تالش میش��ود
تفاهمنامهای با حوزه امور روس��تایی و ش��وراهای استانداری بوشهر برای
اجرا و تعریف پروژههای مشترک و مؤثر برای مناطق روستایی منعقد شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :بنیاد مسکن برای اجرای پروژهها اعتبارهایی دارد و آن جایی که اعتبار ندارد نیز میتواند برای سرعتبخشی

آراسته شدن و خودآرایی ،دوری نمودن از بیچارگی است -حضرت علی(ع)
37

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

و ارتقای کیفیت اجرا بر پروژههای دهیاریها نظارت داشته باشد.
مهندس مقدم یادآور شد :همچنین درحوزه ماشینآالت ،بنیاد مسکن ظرفیت قابل مالحظهای دارد که باید از این توان و ظرفیت استفاده کرد.
وی در پایان گفت :با اجرای پروژههای ضروری و مؤثر و ایجاد بس��تر مناس��ب برای زندگی در روس��تاها ضمن جلوگیری از مهاجرت؛ پایداری
اقتصادی روستایی نیز حفظ میشود.

 ۲۲پروژه عمران روستایی شهرستان دشتی در دست اجرا است
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس مقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
در نشس��ت با نادری -فرماندار شهرس��تان دشتی گفت ۲۲ :پروژه عمران
روستایی با  ۱۰8میلیاردریال اعتبار از محل اعتبارهای ملی و شرکت ملی
نفت ایران در دست اجرا است.
مهن��دس علیرضا مقدم افزود :همچنین از مح��ل اعتبارهای طرح ویژه
نوس��ازی و مقاومسازی مسکن روستایی س��هم این شهرستان  ۱۶۵واحد
تعیین ش��ده که تاکن��ون  ۱۲۴واحد برای دریافت تس��هیالت به بانکها
معرفی و از این تعداد  ۶۹درصد انعقاد قرار داد انجام شده است .وی گفت:
تاکنون  ۶۰درصد واحدهای مسکونی روستایی شهرستان دشتی در استان
بوشهر مقاومسازی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :همچنین از محل تفاهمنامه بنیاد مسکن با سازمان برنامهوبودجه در زمینه تأمین مسکن قشرهای محروم
روس��تایی نیز امس��ال تعداد  ۱۸۲واحد به شهرس��تان دش��تی اختصاص یافته که تاکنون  ۱۲۶نفر به بانک معرفی و از این تعداد  ۱۱۳نفر انعقاد
قرارداد انجام دادهاند.
مهندس مقدم ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزی ،همبس��تگی و همافزایی برای آبادانی و خدمترس��انی بیش��تر به مردم بیش از گذشته در
زمینه عمران و آبادانی روستاها اقدام گردد.
در ادامه عبدا ...نادری با س��پاس از فعالیتهای بنیاد مس��کن در این شهرس��تان گفت :این نهاد انقالبی تاکنون خدمات ماندگاری از خود در
شهرستان دشتی برجای گذاشته است .وی افزود :شهرستان دشتی روی کمربند زلزله قرار دارد و با وجود تالش انجام شده برای مقاومسازی اما
نیاز است که در این بخش کار بیشتری انجام شود.
فرماندار شهرستان دشتی تأکید کرد :از برنامه بنیاد مسکن در مورد تزریق  2/5برابری اعتبارهای ملی در مقابل حمایت شهرستان از طرحهای
عمران روستایی حمایت میشود.
نادری در پایان گفت :کیفیت ساختوساز بنیاد مسکن خوب است و انتظار میرود در نهضت ملی مسکن نیز شاهد اجرای پروژههای متعددی
در این بخش باشیم.

میزان مقاومسازی  ۸۰درصد واحدهای مسکونی روستایی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنیاد مسکن استان در نشست با فرماندار شهرستان تنگستان گفت :طی افق چهار ساله ،میزان مقاومسازی
واحدهای مسکونی روستایی استان بوشهر به  ۸۰درصد میرسد.
مهندس علیرضا مقدم گفت :اگر به توس��عه روس��تایی توجه کافی صورت نگیرد مهاجرت روس��تایی را در پی خواهد داشت که حاشیه نشینی و
بهدنبال آن مس��ائل امنیتی و ...ایجاد میکند .وی افزود :تالش میش��ود از طریق توازن منطقهای در ارائه خدمات مطلوب به روس��تاییان موجب
سرزندگی در روستاها شویم و با اجرای پروژههای مهم و اساسی شرایط را در استان تغییر دهیم.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :هماکنون  ۵۸درصد واحدهای مسکونی روستایی استان مقاومس��ازی شده که با برنامهریزیهای صورت
گرفته طی افق چهار ساله  ۸۰درصد واحدهای مسکونی را مقاومسازی خواهیم کرد.
مهندس مقدم ابراز امیدواری کرد که با تعامل و از طریق همراهی بانکهای عامل در تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیالت مسکن به مردم ،دوره
خوب و شکوفایی را برای استان بوشهر رقم خواهیم زد .وی با اشاره به اینکه  ۷۰درصد جمعیت شهرستان تنگستان را روستاییان تشکیل میدهند،
گفت :روستاها را معیشت محور خواهیم کرد و با برنامههایی که داریم به اقتصاد روستاها کمک میکنیم تا توسعه مناطق روستایی را رقم بزنیم.

کسی که میانه روی نماید تهیدست نمی شود -حضرت علی(ع)
38

سیمای روستاهای استان بوشهر زیباتر میشود
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس مقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
در نشست با حجتاالسالموالمسلمین زاهددوست -امامجمعه شهرستان
دش��تی گفت :تالش میکنیم با برنامهریزی اصولی و تغییر رویه گذش��ته
چهره روستاهای استان بوشهر را زیباتر کنیم.
مهندس علیرضا مقدم با ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته بنیاد
مسکن در این شهرستان ،گفت :توسعه و تقویت زیرساختهای روستایی
اس��تان بوش��هر با جدیت دنبال میش��ود .وی افزود :با وجود تالشهای
صورت گرفته برای مقاومس��ازیها ،اما برخی روستاها شرایط مناسبی در
این زمینه ندارند که نیازمند توازن منطقه برای خدماترس��انی مطلوب به
مناطق روستایی هستیم.
همچنین حجتاالسالموالمسلمین علی زاهددوست با بیان اینکه بنیاد مسکن از یادگاریهای ارزشمند امام(ره) است ،نسبت به مسئولیتپذیری
و نقشآفرینی ویژه صداوسیما در اطالعرسانی خدماترسانی این نهاد تأکید کرد .وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته از سوی بنیاد مسکن
در روس��تاهای شهرس��تان دشتی ،خواستار تسریع در خدماتدهی در روستاهای کمبرخوردار شد و گفت :پروژههای نیمهتمام در سطح شهرستان
مورد توجه جدی قرار گیرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :از محل تفاهمنامه بنیاد مسکن با سازمان برنامهوبودجه در زمینه تأمین مسکن قشرهای محروم روستایی
نیز امس��ال تعداد  1500واحد به شهرس��تان تنگس��تان اختصاص یافته که تاکنون  ۸۸۳نفر به بانک معرفی و از این تعداد  ۵۴۲نفر انعقاد قرارداد
انجام دادهاند.

انتصاب

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس مقدم -مدیرکل،
معاون پش��تیبانی و حراست ادارهکل بنیاد مس��کن استان بوشهر ،بهمنیار
نیرومند از کارکنان با س��ابقه و فعال بنیاد مسکن شهرستان کنگان و طی
حکمی از طرف مهندس علیرضا مقدم بهعنوان مدیر جدید امور اجرایی و
ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مسکن این استان منصوب شد و از تالشهای
محمدرضا اشکیل در این سمت قدردانی بهعمل آمد.

مهندس مقدم :جهش تولید مسکن در استان بوشهر محقق میشود

به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل بنیاد مسکن استان در نشست با امامجمعه شهرستان برازجان گفت :همگام با دولت ،جهش تولید مسکن را
در بوشهر رقم میزنیم و در این زمینه هیچگونه فرصتی را از دست نخواهیم داد.
مهندس علیرضا مقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :تأمین مسکن از نیازهای ضروری جامعه است.
مهندس مقدم افزود :در هر نقطه از شهرستان دشتستان اگر زمین مناسب برای ساخت مسکن در اختیار داشته باشیم ،اقدام به ساختوساز خواهیم
کرد ،در غیر این صورت از طریق رایزنی با ادارهکل منابع طبیعی ،زمینهایی را به محدوده روستا اضافه میکنیم و در اختیار مردم قرار خواهیم داد.
همچنین حجتاالسالموالمسلمین حسن مصلح -امامجمعه شهر برازجان با اشاره به نقشآفرینی بنیاد مسکن در تأمین مسکن محرومان گفت:
بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستا نقش قابلمالحظهای در سطح شهرستان دشتستان انجام داده است که قابلمالحظه میباشد.
حجتاالسالموالمسلمین حسن مصلح با قدردانی از مقاومسازیهای صورت گرفته در شهرستان دشتستان ،نسبت به

نگریستن به بخیل ،دلها را سخت میکند -حضرت علی(ع)
39

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ایجاد مس�کن مناس�ب تأکید کرد و افزود :رفع مشکالت بخش مس�کن نیازمند اقدامی انقالبی و جهادی است و همکاری
بانکهای عامل با مردم و تسهیلگری در پرداخت تسهیالت مسکن را میطلبد.

مهندس مقدم :مقاومسازی خانههای روستایی در شهرستان دیر شتاب میگیرد
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس مقدم -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
در نشست با فرماندار شهرستان دیر گفت :مقاومسازی خانههای روستایی
در شهرستان دیر شتاب میگیرد.
مهندس علیرضا مقدم با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده توسط
بنیاد مس��کن در سطح این شهرس��تان افزود :با برنامهریزیهای صورت
گرفته برای توس��عه ،رشد و شکوفایی روس��تاها بر مبنای عدالتمحوری
گام ب��ر میداریم تا مناطق مغفول مانده از خدمات بنیاد مس��کن بهرهمند
ش��وند .وی میزان مقاومس��ازی صورت گرفته در سطح شهرستان دیر را
 ۵۷درصد عنوان کرد و گفت :مقاومس��ازیها در س��طح شهرستان شتاب
خواهند گرفت و در این راستا همکاری بانکهای عامل ضروری است.

فرماندار :در صدور اسناد مالکیت این شهرستان تسریع شود
به گزارش روابط عمومی ،فرماندار شهرس��تان دیر اس��تان بوشهر گفت:
باید از سوی بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد ،صدور اسناد مالکیت مردم در
شهرها و روستاهای این شهرستان تسریع شود.
یون��س بارب��رز -فرماندار شهرس��تان دیر در مراس��م تکری��م و معارفه

سرپرس�ت بنی�اد مس�کن شهرس�تان دی�ر اف�زود :با ش�عار
“میتوانیم” باید در تولید مسکن برای مردم در شهر و روستا
رتبه برتر استان بوشهر را کسب کنیم.

یونس باربرز گفت :در زمان حاضر بخش قابل توجهی از نیازهای مردم
با بنیاد مس��کن است که مدیر جدید بنیاد مسکن باید در جهت سعه صدر
هم��راه با عقالنیت و سرعتبخش��ی به کارها تالش کن��د .وی افزود :در
روستای وحدتآباد بخش بردخون با گذشت  ۳۵سال هنوز اراضی مردم سند ندارند که باید تعیین تکلیف شوند.
فرماندار شهرستان گفت :مقاومسازی و زیباسازی روستاها ،حریم آنها و طرح هادی روستایی باید زنده و پویا شود.
باربرز در پایان ادامه داد :فرمانداری برای خدمتگزاری به مردم در امور بنیاد مسکن حاضر به هرنوع همکاری است و امیدواریم سرپرست جدید
بنیاد مسکن برای سرعتبخشی به کارهای مردم در بنیاد مسکن تالش مضاعف کند.

 ۹پروژه آسفالت در روستاهای شهرستان گناوه بهرهبرداری شد

به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور غالمرضا مهرجو-
فرماندار ،خدیجه دش��تی -بخش��دار مرکزی و مهندس احس��ان علیپور-
رئیس بنیاد مس��کن شهرستان گناوه ،تعداد  ۹پروژه آسفالت معابر ،خیابان
و ورودیهای روس��تاهای این شهرستان با مجموع اعتبار  ۶۰میلیاردریال
به بهرهبرداری رسیدند.
مهرجو در مراس��م افتتاح آس��فالت خیابان ورودی روستای شول بخش
مرکزی شهرس��تان گناوه بهعنوان پروژههای نمادین گفت :تکمیل پروژه
آس��فالت خیابان ورودی و دسترس��ی به جاده اصلی روس��تای ش��ول از

آرامش پیش از تجربه و آزمودن ،ضد هوشیاری و دوراندیشی است -حضرت علی(ع)
40

به گزارش روابط عمومی ،بهمناسبت هفته بسیج مهندس مقدم -مدیرکل
بنیاد مسکن استان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر
دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس مقدم با تبریک فرا رس��یدن هفته بسیج و سالروز
تشکیل بسیج مستضعفین با اشاره به برکات حضور بسیج در کشور گفت:
بس��یج با تدبیر حکیمانه امام خمینی(ره) توانس��ت تا به امروز از آرمانها و
ارزشهای انقالب و نظام اس�لامی بهخوبی پاس��داری نماید .وی افزود:
هفته بس��یج ،بزرگداش��ت جان فش��انیهایی اس��ت که برای سربلندی و
سرافرازی این سرزمین صورت گرفته است.
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهمترین پروژههایی است که به موازات هم اجرایی شدهاند.
سپس خدیجه دشتی گفت :ورودی روستای شول از نقاط حادثه خیز بخش مرکزی این شهرستان است که در آن حوادث ناگواری اتفاق افتاده
است .وی افزود :این پروژه از  ۱۶سال پیش آغاز ،ولی رها شده بود که در کمتر از یک سال با هماهنگیهای بهعمل آمده اجرایی و به اتمام رسید.
در ادامه مهندس احسان علیپور گفت :همزمان با افتتاح پروژه آسفالت خیابان ورودی روستای شول ،هشت پروژه دیگر با اعتبار  ۴۰میلیاردریال
و به میزان  ۴۰هزارمترمربع به بهرهبرداری میرسند .وی افزود :پروژه روستای شول در قالب طرح بهسازی معابر روستایی توسط بنیاد مسکن و
با همکاری دهیاری به طول  ۵۵۰متر و عرض  ۲۲متر بهصورت دوباند هشت متری با اعتبار  ۲۰میلیاردریال افتتاح میشود.
رئیس بنیاد مس��کن شهرس��تان گناوه گفت :اعتبارهای این پروژه بهصورت مشارکتی و با همکاری از محل نفت ،قیر رایگان و دهیاری و منابع
این بنیاد تأمین شده است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحالوبختیاری
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با شهردار شهرکرد
به گزارش روابط عمومی ،مهندس فرش��ید ریاحی -مدیرکل و معاونین
بنیاد مس��کن استان با دکتر محمدتقی جاپلقی -ش��هردار شهرکرد دیدار
کردند.
در ابتدا مهندس ریاحی بر همافزایی و هماهنگی بیشتر شهرداری برای
حل مشکل مسکن و استفاده از ظرفیتهای این دو نهاد برای ساماندهی
وضعیت مسکن در ساختوساز و تعامل بیشتر در زمینههای مختلف تأکید
کرد .وی با اش��اره به طرح ساخت مسکن ملی گفت :رویکرد جدید دولت
س��اخت یک میلیون مسکن در قالب طرح اقدام ملی است که میطلبد در
این زمینه از نگاههای بخشی پرهیز و موانع برداشته شود.

مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان تصریح کرد :مسکن میتواند
در اجرای طرحهای عمرانی و س�اخت پروژههای دولتی به دس�تگاههای اجرایی کمک کند و انتظار داریم که شهرداریها
نیز از توان فنی و مهندسی بنیاد مسکن در اجرای طرحهای خود بیشتر استفاده کنند.

مهندس ریاحی با بیان اینکه بنیاد مس��کن در حوزه مس��کن روستایی و شهری عملکرد مناسبی داش��ته است و آماده همکاری با شهرداریها
میباشد ،افزود :خوشبختانه بنیاد مسکن نقش ویژهای در محرومیتزدایی بهویژه در روستاها داشته است.
در ادامه دکتر جاپلقی تأمین زیرساختها را مهمترین اصل در اجرای پروژههای مختلف دانست و گفت :برنامهها و اقدامهای در دست اجرای
ش��هرداری نمایش��ی نیست و بهدنبال ایجاد زیرساختهای مناس��ب برای پروژههای آتی هستیم .وی بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهری تأکید
کرد و افزود :باید از نگاههای جزیرهای پرهیز و همه دستگاههای اجرایی استان برای توسعه زیرساختها و رونق اقتصاد شهری بهویژه در حوزه

در خوش خویی و خوش رفتاری ،گنجهای روز قرار دارد -حضرت علی(ع)
41

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسکن همکاری الزم را داشته باشند تا مشکالت شهر مرتفع گردد.
ش��هردار ،اقتصاد و تجاریس��ازی شهر را بهعنوان یکی از مهمترین مسائل ش��هرداری عنوان کرد و گفت :عدم وجود مکانی بهعنوان تفرجگاه
محوری یکی از مشکالت شهری است که با وجود پارکهای مختلف در شهر در صورت وجود طرح مناسب و کارآمد اقتصادی میتوان از تجربه
خوب بنیاد مسکن استفاده کنیم.
جاپلقی افزود :ش��هرداری آمادگی دارد تا برای اجرای پروژههای مختلف با بنیاد مس��کن اس��تان همکاری کند و بنیاد مسکن بهعنوان مجری
عملیات اجرایی ،برای شهرداری پروژهها را انجام دهد.

همایش آموزشی کشت و تکثیر گیاهان دارویی و گلمحمدی در شهرستان بروجن برگزار شد
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،در زمینه اجرای طرح توس��عه پایدار منظومه
روستایی شهرستان بروجن و توانمندسازی جامعه محلی ،همایش آموزشی
کش��ت و تکثیر گیاهان دارویی و گلمحمدی با حضور مهندس ریاحی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر جورنبیان -راهبر ملی طرح توسعه پایدار
منظومه روستایی ،مسئولین فرمانداری شهرستان بروجن ،جهادکشاورزی
و صندوق کارآفرینی امید ،گروهی از مس��ئولین اس��تانی و شهرس��تانی و
گروهی از اهالی روستاهای شهرستان بروجن در فرهنگسرای شهر بروجن
برگزار شد.
طرح توسعه پایدار منظومه روستایی در  7استان کشور بهصورت پایلوت
درحال اجرا اس��ت که طرح توس��عه پایدار منظومه روستایی در شهرستان
بروجن نیز یکی از این طرحها میباشد و در زمینه اجرای این طرح تاکنون
اقدامهای متنوعی صورت پذیرفته است.
از مهمترین اهداف این طرح ،توانمندسازی جامعه محلی و بحث اشتغال است که در همین مورد همایش آموزشی کشت و تکثیر گیاهان دارویی
و گلمحمدی به همت بنیاد مسکن استان و با همکاری فرمانداری شهرستان بروجن ،جهادکشاورزی و صندوق کارآفرینی امید برگزار گردید.
مطالب آموزش��ی این همایش توس��ط دکتر سلحش��ور -کارآفرین برتر اس��تان در این رشته ارائه و حاضرین نیز پرس��شهای خود را مطرح و
پاسخگویی به پرسشها و راهکارهای مناسب انجام شد.

 3000تن قیر برای بهسازی معابر به روستاهای استان اختصاص داده شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در زمین��ه چگونگی توزیع قیر اختصاصی به
اس��تان نشس��ت هماهنگی با حضور مدیرکل امور روس��تایی استانداری،
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،فرمانداران و گروهی از مسئولین استانی و
شهرستانی در استانداری برگزار شد.
ابتدا در این نشس��ت مهندس فرش��ید ریاحی سامانی گفت :درخصوص
اجرای بن��د  ۳تبصره قانون بودج��ه  ۱۴۰۰و آییننامههای ش��یوه توزیع
و مصرف قیر رایگان در س��ال ج��اری 3000 ،تن قیر رایگان به اس��تان
اختص��اص داده ش��د و بهزودی در روس��تاها توزیع میش��ود .وی افزود:
ارزش قیر رایگان اختصاص داده ش��ده به استان مبلغ  ۳۶1میلیارد و ۸0۰
میلیونریال اس��ت که پیشبینی میش��ود با این میزان قیر رایگان۵۰۰ ،
هزار مترمربع اجرای عملیات آسفالت در روستاهای استان انجام شود.
در ادامه نشس��ت مباحثی در مورد چگونگی توزیع قیر رایگان مطرح و مقرر ش��د تا فرمانداران فهرس��ت روستاهایی که توان جذب قیر را دارند
به بنیاد مسکن ارائه دهند.

با صدقه روزی را فرود آورید -حضرت محمد(ص)
42

بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،وزیر راهوشهرسازی در ارتباط ویدیوکنفرانس
با مدیرانکل راهوشهرس��ازی و بنیاد مس��کن استانهای سراسر کشور در
جریان آخرین وضعیت این طرح در کشور قرار گرفت و موانع و مشکالت
موجود بررسی گردید.
براس��اس اعالم وزارت راهوشهرسازی ،برنامه تولید یک میلیون مسکن
در س��ال و  ۴میلیون مس��کن در طی  ۴سال براساس قانون جهش تولید،
اصلیترین برنامه وزارت راهوشهرس��ازی بوده که در این برنامه س��همیه
استان در طی  ۴سال  ۲۲۴۴۹واحد مسکونی میباشد.
در ای��ن زمینه اس��تفاده از اراضی وزارت راهوشهرس��ازی ،تغییر کاربری
اراض��ی ،ایجاد ش��هرکهای جدید ،اس��تفاده از اراضی اوق��اف ،توافق با
مالکین (حقیقی و حقوقی) و استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید در راستای شناسایی اراضی مازاد دستگاهها ،از جمله راهکارها برای تأمین
زمین این طرح میباشد.
در این نشس��ت وزیر راهوشهرس��ازی گفت :حمایت همه جانبه از طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور باید انجام گیرد و یک اقدام جدی و
جهادی در این زمینه صورت پذیرد و از ظرفیت مردم ،سازندگان و کلیه ارگانها به کار گرفته شود تا ساختوساز به سرعت انجام شود.
گفتنی است که اجرای این طرح در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به عهده بنیاد مسکن نهاده شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسانجنوبی

بازدید استاندار از روستاهای حاجیآباد و امیرآباد

به گ��زارش روابط عمومی ،در زمینه س��اماندهی روس��تاهای حاش��یه
ش��هر ،اس��تاندار ،معاون عمرانی ،فرماندار ،مدیران اس��تانی و شهرستانی
دس��تگاههای خدمت رسان از روس��تاهای حاجیآباد و امیرآباد شهرستان
بیرجند بازدید و از نزدیک در جریان مش��کالت و درخواس��تهای اهالی
این روستاها قرار گرفتند.
در این بازدید مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گزارشی از
فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن در این دو روستا ارائه داد.

نشست مدیرانکل بنیاد مسکن و بانک رفاه استان
به گزارش روابط عمومی ،مدیرانکل بنیاد مس��کن و بانک رفاه اس��تان
در نشس��تی نس��بت به امورهای مرتبط در بنیاد مس��کن استان ،بحث و
تبادلنظر کردند و تصمیمهای الزم را اتخاذ نمودند.
در این نشس��ت مهندس یزدانی -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی
بنیاد مس��کن استان گفت :برای تس��ریع در روند جذب تسهیالت مسکن
روس��تایی س��ال  ۱۴۰۰هماهنگ��ی الزم انجام و مقرر ش��د در مورد رفع
ابهامهای پذیرش متقاضیان این تسهیالت بهصورت زنجیرهای ،مساعدت
الزم از سوی بانک رفاه انجام شود.

سپاسگزاری ،زینت توانگری است -حضرت علی(ع)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مشارکت بنیاد مسکن در پروژههای راهسازی

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مدیرانکل بنی��اد مس��کن و راهداری و
حملونق��ل جادهای اس��تان با هم دی��دار کردند و توافقهای��ی در مورد
همکاری دوجانبه در اجرای پروژههای عمرانی انجام شد.
همچنین در زمینه همکاریهای دوجانبه این ادارههای کل ،مقرر ش��د
از ت��وان اجرایی و فنی ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مس��کن در پروژههای
راهسازی استفاده شود.
در مورد پرداخت مطالبات بنیاد مسکن برای اجرای پروژههای سالهای
قبل هم تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
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بازدید و بررسی میدانی مدیرکل بنیاد مسکن از روستاهای شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی ،مهندس قاس��م تنها -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان ،فرماندار و تنی چند از مسئولین شهرستانی از روستاهای شهرستان
بشرویه بازدید کردند.
در ای��ن بازدیدها مهندس تنها به درخواس��ت روس��تاییان پاس��خ داد و
مشکالت آنها را بررسی نمود.
گفتنی است برخی موانع و مشکالتی که در سالهای قبل در روستاهای
شهرک امام خمینی(ره) ،غنیآباد ،نیگنان ،بندان و موردستان وجود داشت،
ح��ل و فص��ل گردید که از آن جمل��ه میتوان به رفع مش��کل فضاهای
اقتصادی و معیشتی اشاره نمود .همچنین مقرر گردید در روستای نیگنان در مورد تأمین زمین برای ساخت مسکن متقاضیان نیز اقدام شود.

اتمام ساخت مسکن مددجویان تا پایان سال 1400

به گزارش روابط عمومی ،در نشست مدیرانکل و معاونین بنیاد مسکن
و کمیته امداد امام(ره) استان بر همکاری و تعامل بیشتر برای نهایی شدن
ساخت مسکن مددجویان تأکید و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
در این نشس��ت مهندس یزدانی -معاون مس��کن روستایی بنیاد مسکن
استان گفت :در تس��ریع عملیات ساخت مسکن مددجویان تحت پوشش
کمیته امداد امام(ره) در روستاهای شکراب ،کالته بجدی و چهکند تأکید
و مقرر ش��د برای بهبود روند معرفی بانک و ضمانت زنجیرهای متقاضیان
پیگیریهای الزم صورت پذیرد.

نشست مدیرانکل بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان

به گزارش روابط عمومی ،مدیرانکل بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان
در نشستی با تأکید بر همکاری و تعامل بیشتر ،برای خدمت و رفع مشکل
مردم ،تصمیمهای الزم را اتخاذ نمودند.
در این نشس��ت مواردی همچون شیوه واگذاری اراضی در راستای ماده ۴
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد بحث قرار گرفت.
همچنین نصرآبادی -مدیرکل منابع طبیعی اس��تان در مورد تس��ریع در
تحویل اراضی قول مساعد داد.

مؤمن همه چیزش محترم است :آبرو ،ثروت و خون او -حضرت محمد(ص)
44

دیدار شورای اسالمی و دهیاری روستاهای حاجیآباد و دستگرد با مدیرکل بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،اعضای شورای اسالمی و دهیاری روستاهای
حاجیآباد و دس��تگرد بیرجند ،بهصورت جداگانه با مدیرکل بنیاد مس��کن
دیدار نمودند و به بحث و تبادلنظر در مورد امورهای مرتبط پرداختند.
در این نشس��تها اعضای شورا و دهیاری روستاهای یاد شده ،با اعالم
آمادگی کامل خود جهت همکاری با بنیاد مس��کن استان و شهرستان به
بیان مسایل و مشکالت اصلی روستای خود پرداخته و خواستار مساعدت
و همکاری جهت رفع این موارد شدند.
تکمیل پروژههای طرح هادی و مساعدت در واگذاری اراضی مورد نیاز برای طرحهای خدماتی از جمله موارد مطرح شده بود.
همچنین مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با سپاس از همکاری و هماهنگی نهادهای محلی در توسعه و عمران روستایی ،خواستار
بررس��ی درخواس��تها بهصورت تفصیلی و تخصصی در کمیتهای متشکل از معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،بنیاد مسکن شهرستان
بیرجند ،اعضای شورای اسالمی و دهیاری روستاها شد.
مهندس تنها همچنین گفت :با این کار مسائل مربوطه بهطور دقیق بررسی و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای رفع مشکالت در نظر گرفته
خواهد شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نحوه ابطال پروانه چرای دام و تعیین تکلیف حقوق عرفی از دیگر موارد مورد بحث و بررس��ی بود که مقرر ش��د موضوع نحوه محاس��به حقوق
عرفی از مرکز پیگیری شود.

نشست مدیرانکل بنیاد مسکن و مدیریت بحران استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مسکن استان با
مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس تنها گفت :باید برای برخی ساختوسازهای غیرمجاز که
در استان انجام میشود تدبیری اندیشیده شود .وی افزود :یکی از این راهها،
واقعیسازی و تناسب ساختوسازها با طرح هادی در روستاها میباشد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :در مورد کمک به س��اخت مسکن
مقاوم در روس��تاهای استان نهایت مساعدت و همکاری را خواهیم داشت
و آمادگی الزم جهت ارائه تسهیالت بانکی کمبهره به روستاییان را داریم.
در این نشست حاضرین بر عزم همگانی برای مقاومسازی مسکنهای کمدوام در سطح استان تأکید کردند.

همکاری بنیاد مسکن و سازمان همیاری شهرداریها در پروژههای عمرانی

به گزارش روابط عمومی ،در دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان همیاری
ش��هرداریها با مدیرکل بنیاد مسکن استان ،طرفین بر همکاری بیشتر در
زمینه اجرای پروژههای عمرانی تأکید داشته و به توافق رسیدند.
مهندس مهرافزا -سرپرس��ت معاونت عمران روس��تایی بنیاد مس��کن
استان در این مورد گفت :استفاده از ظرفیت سازمان همیاری شهرداریها
در تأمی��ن مصالح و تجهی��زات مورد نیاز پروژهه��ای عمرانی و در مقابل
بهرهمندی از ظرفیت فنی ،اجرایی و ماش��ینآالت عمرانی بنیاد مس��کن
استان از جمله موضوعهای مورد توافق در این نشست بود.
مهندس مهرافزا افزود:مقرر ش��د نشس��تهای تخصصی بهمنظور تفاهمنامه مش��ترک ،بین معاونتهای بنیاد مس��کن و س��ازمان همیاری
شهرداریها برگزار و نتیجه جهت جمعبندی به مدیران ارایه گردد.

دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است -حضرت محمد(ص)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان از روستای امینآباد
به گزارش روابط عمومی ،در راس��تای بازدیدهای میدانی مهندس تنها-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به همراه فرماندار و امامجمعه شهرس��تان
سربیش��ه از نزدی��ک ضمن دیدار با اهالی روس��تای امینآباد شهرس��تان
سربیشه به بررسی مشکالت این روستا پرداخت.
مهندس تنها در بازدید از پروژه  ۲۰واحدی روس��تای امینآباد ،با اش��اره
به حادثه خیز بودن اس��تان بهویژه شهرس��تان سربیشه و وجود واحدهای
غیرمقاوم در س��طح روس��تاها ،مردم را دعوت به اس��تفاده از تس��هیالت
کمبهره ساخت مسکن مقاوم روستایی نمود.
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با امامجمعه شهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی ،مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
با دکتر نجمیپور -امامجمعه شهرس��تان سربیش��ه دیدار نمود و به گفتگو
پرداخت.
در ابتدا مهندس تنها با سپاس و قدردانی از حمایتهای دکتر نجمیپور
از بنیاد مس��کن ،خواس��تار همراهی و راهنمایی بیش��تر وی در اقدامها و
خدمات پیشروی این نهاد شد.
س��پس دکتر نجمیپور با س��پاس و اعالم رضای��ت از فعالیتهای بنیاد
مس��کن در سطح شهرس��تان ،گفت :با تدبیر امام راحل(ره) و تشکیل این
نهاد ،به جایی رسیدیم که درحال حاضر شاهد انقالبی در عمران و آبادانی
در سطح روستاها هستیم .وی ابراز امیدواری کرد که شاهد استمرار این روند ،بهویژه در سطح روستاها و مناطق محروم خراسانجنوبی باشیم.

نشست بررسی مشکالت و ابهامهای طرح اقدام ملی مسکن فرهنگیان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با هدف رس��یدگی به مش��کالت و
رف��ع ابهامهای پ��روژه  187واحد ط��رح اقدام ملی فرهنگی��ان با حضور
مدیرکل دفتر بازرس��ی و رس��یدگی به ش��کایتهای مردمی استانداری،
مدیرانکل بنیاد مسکن و راهوشهرسازی ،معاون ادارهکل آموزشوپرورش
و نمایندگان فرهنگیان در استانداری شهرستان بیرجند برگزار شد.
در ابت��دا مهندس نوریزاده -مدیرکل دفتر فنی با مرور ش��یوهنامهها و
دس��تورالعملهای جاری این طرح ،خواس��تار شفافسازی بیشتر روند کار
برای اتخاذ یک تصمیم مناسب شد.
سپس مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مسکن استان به ارائه گزارش و شرح حال پروژه پرداخت.
مهندس تنها با اشاره به مشکالت و خواستههای فرهنگیان برای یادآوری ،صورتجلسه آخرین نشست مسئولین ذیربط و نمایندگان فرهنگیان
را قرائت نمود.
در ادامه حاضرین درخصوص موارد مطرح شده به بحث و تبادلنظر پرداختند که از جمله مشکالت عمده این متقاضیان میتوان به چگونگی
واگذاری زمین و ابهام در چگونگی پرداخت آوردهها اشاره نمود.
در پایان طبق اعالم ادارهکل راهوشهرسازی شرایط و امتیازهای پیشبینی شده در طرح جهش تولید مسکن ،شامل حال این متقاضیان نیز خواهد شد.
همچنین مقرر ش��د برای تس��ریع در انجام پروژه و رسیدن به نتیجه نهایی ،متقاضیان در پروژه  ۱۸۷واحدی فرهنگیان ،ضمن پرداخت بهموقع
آورده خود طبق اعالم بنیاد مس��کن ،جهت عقد قرارداد در اس��رع وقت به بنیاد مس��کن شهرس��تان بیرجند مراجعه نمایند و مواردی دیگر نیز به
تصویب رسید.

صدقه پنهانی خشم خدا را فرو مینشاند -حضرت محمد(ص)
46

دیدار شورای اسالمی و شهردار سربیشه با مدیرکل بنیاد مسکن
به گزارش روابط عمومی ،اعضای ش��ورای اس�لامی و شهردار سربیشه
با مهندس تنها -مدیرکل بنیـاد مس��کن اس��تان دیدار نمودند و در مورد
مسائل مرتبط با این نهاد به بحث و تبادلنظر پرداختند.
مهن��دس حاجیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان سربیش��ه گفت:
مشارکت شورای اسالمی و شهرداری در اجرای آسفالت معابر روستاهای
شهرس��تان ،اعمال تخفیف برای طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن از
موارد مطرح شده در این دیدار بود.
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به گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور مدیرانکل بنیاد مسکن و
کمیته امداد امام(ره) استان ،موضوع سند توسعه بخش درح در شهرستان
سربیشه را مورد بررسی قرار داده و در این مورد بحث و تبادلنظر نمودند.
در ابتدا مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :براساس این
تفاهمنامه مقرر گردید طرح هادی  ۷روستای بخش درح با مشارکت بنیاد
مسکن و کمیته امداد امام(ره) اجرا گردد.
مهن��دس تنها افزود :اعتبار این تفاهمنامه مبلغ  ۴2میلیاردریال بوده که
س��هم هر نهاد  ۵۰درصد این اعتبار میباش��د .وی گفت :عملیات اجرایی
این پروژهها ش��امل :جدولگذاری ،س��نگفرش ،زیرسازی و آسفالت معابر
میشود که در روستاهای کفاز ،چاه پنسر ،خوشاب ،خاکک ،علی هدیه باال ،باغ سنگی و سفال بند اجرا شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی روند اجرای سند توسعه بخش درح

تقدیر از خدمات بنیاد مسکن در شهرستان سربیشه
به گزارش روابط عمومی ،اعضای ش��ورای اس�لامی و شهردار سربیشه
در دیدار با مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،با اهدای لوحهای
جداگانه ،از خدم��ات مهندس تنها -مدیرکل و مهندس حاجیزاده -مدیر
بنیاد مسکن شهرستان سربیشه قدردانی نمودند.

بازدید از روند آمادهسازی سایت  27هکتاری طرح اقدام ملی شهرستان بیرجند
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مدیرانکل راهوشهرس��ازی و بنیاد مس��کن
اس��تان از روند آمادهس��ازی اراضی  27هکتاری طرح اقدام ملی مس��کن
شهرستان بیرجند واقع در سایت اداری بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهندس تنها در گزارش��ی به حجم عملیات انجام ش��ده
پرداخ��ت و گفت :تاکنون ای��ن پروژه از پیش��رفت  52درصدی برخوردار
اس��ت که طبق برنامه زمانبندی ،نیمه دوم بهمن ماه سال جاری ،عملیات
آمادهسازی معابر این سایت به اتمام خواهد رسید.

عبادت هفت بخش است که برترین آنها ،خواستن حالل میباشد -حضرت محمد(ص)
47

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تفاهمنامه عمرانی بنیاد مسکن ،شورای اسالمی و شهرداری باغستان
به گزارش روابط عمومی ،اعضای ش��ورای اس�لامی و ش��هردار ش��هر
باغس��تان فردوس با مهندس تنها -مدیرکل بنیـاد مس��کن استان دیدار
نمودند و برای انجام دو پروژه عمرانی به تفاهم رسیدند.
مهندس مهمانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان فردوس گفت :ساخت
تعداد  22واحد مسکونی مشارکتی ،اجرای طرح بهسازی ورودی و سایت
تجاری شهر باغستان از مصوبههای این نشست بود.
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دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با مسئول سازمان بسیج ادارههای استان
به گزارش روابط عمومی ،مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
با مس��ئول س��ازمان بس��یج ادارهها و کارمندان دیدار و به گفتگو در مورد
برنامههای بسیج این ادارهکل پرداخت.
در این دیدار سرهنگ خنجری گفت :روحیه بسیجی بر هر مجموعهای
که حکم فرما باش��د سبب رشد ،توسعه و تعالی آن مجموعه خواهد شد و
امروزه بس��یج باید محمل آرامش و رجوع همه کارکنان باش��د و موجبات
همدلی و انس��جام را فراهم نماید .وی با قدردانی از همراهی بنیاد مسکن
با برنامههای فرهنگی و همگانی بسیج ،خواستار تقویت بیشتر آن شد.
همچنین مهندس تنها گفت :باید روحیه بس�یجی در ادارهها

و نهاده�ای عموم�ی تقویت و از این فضا برای تکریم هرچه بیش�تر ارباب رجوع بهرهگیری ش�ود چرا که یکی از مهمترین
وظایف ما در ادارهها این است که به مشکالت مردم رسیدگی و بهعنوان یک خادم صدیق عمل کنیم .وی با اعالم آمادگی

برای فعالیت و مش��ارکت در تمامی برنامههای پیشبینی ش��ده بسیج ،افزود :نگاه بس��یجی باید در جامعه توسعه یابد زیرا بسیج میتواند اتحاد و
یکپارچگی را در جامعه ارتقا دهد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با فرماندار شهرستان سرایان

به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس تنها -مدیرکل و معاون مس��کن
شهری بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان سرایان دیدار کردند.
در ابتدا مهندس تنها در س��خنان خود به تسهیالت مقاومسازی مسکن
روس��تایی پرداخت و مردم این شهرستان را به استفاده از این شرایط ویژه
ب��رای رفع دغدغه مس��کنهای غیرمقاوم .دعوت نم��ود .وی در ادامه به
اعتبارهای قیر رایگان اشاره نمود و گفت :این نهاد برای اجرای پروژههای
آسفالت در سطح روستاهای شهرستان و به تبع آن انجام سایر پروژههای
عمرانی از قبیل سنگفرش ،آمادگی الزم را داراست.
در ادامه حاضرین به بیان نقطهنظرها ،پیش��نهادها و درخواستهای خود
پرداختند و در این مورد بحث و تبادلنظر کردند.
گفتنی است در این نشست شهردار ،شوراهای اسالمی شهر ،شهرستان و گروهی از مسئولین شهرستان نیز حضور داشتند.
در ادامه با اهدای لوحی از طرف فرماندار و رئیس ش��ورای اس�لامی و شهردار سرایان از مهندس آسوده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سرایان
قدردانی بهعمل آمد.

هر که از بدی بیزار و پاک شد ،عزیز میشود -امام صادق(ع)
48
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
ب��ا فرماندار و گروهی از مس��ئولین شهرس��تان س��رایان از طرح هادی و
واحدهای مسکن محرومین در روستای نرم این شهرستان بازدید نمودند.
س��پس مهندس تنها با حضور در حسینیه روس��تا به درخواست شورای
اسالمی و دهیاری پاسخ داد و مشکالت آنها را بررسی نمود.
موضوعه��ای تغییر کاربری اراضی و ادام��ه اجرای طرح هادی از موارد
مطرح شده در این دیدار بود.
همچنی��ن مهندس تنه��ا و هیئت هم��راه از روند اج��رای طرح هادی
روستای کریمو شهرستان سرایان بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس آس��وده -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سرایان با
ارائه گزارشی از اقدامهای انجام شده در این روستا گفت :پروژه طرح هادی این روستا شامل  ۱۲000مترمربع سنگفرش و جدارهسازی و ۸۰۰
مترمکعب دیوار مالون میباشد که با اعتباری بیش از  ۲میلیارد و  450میلیونریال در حال اجرا میباشد.
در ادامه بازدید مهندس تنها با شورای اسالمی و دهیاری به گفتگو پرداخت و به درخواست آنها پاسخ داد .وی خواستار تعامل و همکاری بیشتر
دهیاری با بنیاد مسکن برای رفع مشکالت اهالی و اجرای پروژههای عمرانی در سطح این روستا شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از روستاهای نرم و کریمو

قرعهکشی واگذاری زمین و واحد مسکونی در  3روستای شهرستان بیرجند

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعهکش��ی واگ��ذاری زمین در 3
روس��تای شهرس��تان بیرجند با حضور مس��ئولین ،نمایندگان روس��تاها و
متقاضیان در بنیاد مسکن این شهرستان انجام شد.
در ابت��دا مهندس گلمحمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بیرجند
گفت :تعداد  15واحد مس��کونی در روستای حسینآباد سادات و  25قطعه
زمین در روستاهای تنگل و اسفهرود با حضور رییس حراست بنیاد مسکن
استان ،اعضای شورا و دهیاران روستاهای مربوطه و تعدادی از متقاضیان
قرعهکشی شد.
مهندس گلمحمدی افزود :قطعات زمین شامل  14قطعه در روستای تنگل و  11قطعه در روستای اسفهرود میباشد.

نشست تخصصی بنیاد مسکن و سازمان مدیریت استان

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی معاونین عمران روس��تایی بنیاد
مس��کن اس��تان و آمار و اطالعات س��ازمان مدیریت اس��تان در سازمان
مدیریت استان در مورد مسائل مرتبط به گفتگو و تبادلنظر پرداختند.
در این نشس��ت مهندس مهرافزا -سرپرس��ت معاونت عمران روستایی
بنیاد مس��کن اس��تان گفت :از آنجایی که بنیاد مس��کن مرجع تهیه نقشه
برای دس��تگاههای عمرانی و خدماتی میباش��د ،برای ایجاد پایگاه تولید
و بهنگامس��ازی نقشههای پایه روستایی در سطح استان توسط این نهاد،
هماهنگی الزم صورت پذیرفت.

جز با شکیبایی بر نامالیمات و سختیها ،به آرزوهایتان نمی رسید -امام صادق(ع)
49

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مسئولین شهر درح با مدیرکل بنیاد مسکن
به گزارش روابط عمومی ،امامجمعه ،اعضای شورای اسالمی و شهردار
ش��هر درح با مدیرکل بنیـاد مس��کن استان دیدار نموده و در مورد مسائل
مرتبط با این نهاد به بحث و تبادلنظر پرداختند.
مهن��دس حاجیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان سربیش��ه گفت:
مش��ارکت ش��هرداری و بنیاد مس��کن در مورد س��اخت تع��داد  25واحد
مس��کونی در این شهر و هماهنگی جهت تأمین  25قطعه زمین بهصورت
ویالیی توسط بنیاد مسکن برای اجرای طرح جهش تولید مسکن از موارد
مطرح شده در این دیدار بود.
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تقدیر از خدمات بنیاد مسکن در شهر درح

به گزارش روابط عمومی ،امامجمعه ،اعضای شورای اسالمی و شهردار
ش��هر درح از توابع شهرستان سربیشه در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن ،با
اهدای لوحهای جداگانه از خدمات مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و مهندس حاجیزاده -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان سربیش��ه
قدردانی نمودند.

نشست مدیرانکل بنیاد مسکن و آموزشوپرورش استان
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،در نشس��تی مدی��رانکل بنیاد مس��کن و
آموزشوپرورش اس��تان در بنیاد مس��کن ،به بررسی مس��ائل و امورهای
جاری مرتبط این دو دستگاه پرداختند.
در این نشس��ت ضمن گفتگو در مورد وضعیت طرح اقدام ملی مس��کن
فرهنگیان ،روند اجرای تفاهمنامه  3جانبه بنیاد مس��کن و ادارههای ثبت
اس��ناد و امالک و آموزشوپرورش در مورد مستندسازی امالک فاقد سند
آموزشوپرورش استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مهندس اکبری -رئیس دفتر امور زمین بنیاد مس��کن اس��تان
گزارشی در مورد صدور اسناد مالکیت آن سازمان در سال جاری ،ارائه داد.

نشست مدیرانکل بنیاد مسکن و تأمین اجتماعی استان
به گ��زارش روابط عمومی ،مدیرانکل بنیاد مس��کن و تأمین اجتماعی
استان با هم دیدار نمودند و در مورد مسائل بیمهای به گفتگو پرداختند.
در این دیدار محمدی -مدیرکل تأمین اجتماعی استان در مورد برگزاری
نشس��ت توجیهی آموزشی برای پیمانکاران و شرکتهای طرف قرارداد با
بنیاد مسکن با هدف رفع مشکالت و موانع ،اعالم آمادگی کرد.

بسیاری از مردم در دو صفت فریفته و گمراه گشتهاند :تندرستی و بی کاری -حضرت محمد(ص)
50

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
دیدار مدیرکل بهزیستی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته بسیج ،مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان با مسئولین بسیج مهندس��ین عمران و معماری و بسیج مهندسین
صنعت و معدن دیدار نمود و به گفتگو پرداخت.
سرهنگ باللی -مسئول س��ازمان بسیج مهندسین عمران و معماری و
س��رهنگ سهرابی -مسئول سازمان بس��یج مهندسین صنعت و معدن ،با
ه��دف همفکری و همافزایی برای اس��تفاده از ظرفیت و تواناییهای این
دو نهاد در امورهای عمرانی استان با مهندس تنها -مدیرکل بنیاد مسکن
استان دیدار و به بحث و تبادلنظر پرداختند.
همکاری در ترویج فرهنگ مقاومس��ازی ،همکاری در اجرای طرحهای
محرومیتزدایی و اس��تفاده از ظرفیت کارگروههای بس��یج مهندسین از قبیل حملونقل و مسکن در پروژههای بنیاد مسکن ،از موارد مطرح شده
در این نشست بود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیرکل بنیاد مسکن و بسیج مهندسین استان

به گزارش روابط عمومی ،دکتر فیروزی -مدیرکل و معاون مشارکتهای
بهزیس��تی استان با مهندس سیدرضا موس��وینیا -مدیرکل بنیاد مسکن
استان دیدار و در مورد موضوعهای کاری مشترک گفتگو کردند.
در این دیدار دکتر فیروزی با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن در بحث
خانهدار کردن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول خواستار تخصیص
کمکهای بالعوض برای واحدهای نیمهتمام این افراد شد.

دیدار مدیرکل اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،س��یدجواد موسوی -مدیرکل و معاونین اداره
میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع دستی اس��تان با مهندس سیدرضا
موسوینیا -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار به موضوع طرحهای هادی روس��تاها و مش��کالت مرتبط
از جمله زمان پاس��خگویی به اس��تعالمهای طرفین اشاره و رسیدگی شد.
هماهنگی در مورد روس��تاهای هدف گردشگری که کار مشترکی بین دو
دستگاه میباشد از دیگر موضوعهای این نشست بود.

در نزد من ،برتری دانش از مزیت و برتری عبادت محبوبتر است -حضرت محمد(ص)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
تقدیر از مؤذنین برتر بنیاد مسکن استان
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می از مؤذنین برتر بنیاد مسکن استان
با حضور حجتاالسالموالمس��لمین نوری -نماین��ده ولیفقیه و امامجمعه
شهرس��تان بجنورد ،مدیرکل و اعضای ش��ورای اقامه نماز بنیاد مسکن در
دفتر امامجمعه تجلیل بهعمل آمد.
در این مراسم حجتاالسالم احمدی -قائممقام نماینده ولیفقیه در بنیاد
مس��کن با اش��اره به تفاهمنامه فرهنگی آموزش��ی بین بنیاد مسکن و ستاد
اقامه نماز کش��ور گفت :برنامههای فرهنگی همه س��اله شامل مسابقههای
اذان ،محفل انس با قرآن ،احکام و رس��الههای آموزش��ی و مباحث اخالقی
برای کارکنان تدوین میشود.
حجتاالس�لام احمدی افزود :همچنین مس��ابقه نقاش��ی با موضوعهای
فرهنگ��ی ب��رای فرزندان و برنامه تحقیقاتی در مورد حجاب و نماز برای خانوادهها ،بانوان و مس��ابقههای کتابخوانی ویژه فرزندان ،همس��ران و
کارکنان از دیگر برنامهها میباش��د .وی در مورد برگزاری مس��ابقه اذان در سال  1400گفت :با وجود شرایط کرونایی طی فراخوانی فایل اجرای
اذان دریافت و در اختیار داوران جهت بازبینی و داوری قرار گرفت و در پایان برنامه از آنان قدردانی بهعمل آمد.
در ادامه مهندس محمدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،گفت :همکاران بنیاد مسکن عالوه بر خدمترسانی در عرصه فعالیتهای عمرانی در
مباحث فرهنگی نیز توجه ویژه دارند و این توجه به مسائل تربیتی و فرهنگی کارکنان ،خانوادهها و هزینهای که در این مورد تعلق میگیرد جزو
تکالیف و اهداف همیش��گی مجموعه بوده اس��ت چرا که مباحث اخالقی ،انسانی ،تربیتی و اعتقادی از نیازهای امروز جامعه است و بر ما تکلیف
است که در این مورد ایمنی فرهنگی در خانوادهها شکل گیرد و از اولویتها باشد.
س��پس حجتاالسالموالمس�لمین نوری با ابراز خرسندی ،گفت :جامعه مثل خانواده اس�ت ،پدر در خانواده برای زندگی

و رف�اه اهل خانه هزینهه�ای متفاوتی میکند اما در کنار این موضوع برای بحثهای فرهنگ�ی و علمی نیز برنامه دارد و
عب�ادت ،ادب ،اخلاق و رفتار را هم مورد توجه قرار میدهد که این میزان توجه ،بس�تگی به اعتق�اد پدر خانواده دارد و
بسیار عالی است که در مجموعه بنیاد مسکن عالوه بر تکالیف عمرانی فعالیتهای فرهنگی نیز مورد توجه قرار میگیرد
و پرداختن به مسائل اعتقادی و تعالی کارکنان برای راندمان کاری نیز مؤثر میباشد .وی افزود :توجه به مسائل فرهنگی ،فکری،

عقیده ،عزت نفس و عبادتها باید برای همه محترم باشد و اگر احترام گذاشته شود کارمندان احساس میکنند اداره خانه دوم آنان است ،بنابراین
فعالیتهایی که تلطیفکننده فضا باش��د ،ایجاد عالقهمندی را در پی دارد و اگر در مواقعی نیاز به حضور بیش��تر و فعالیت بیش��تر در حوزه اداری
باشد این کارها خوشحالی که همان خدمت بیشتر هست را به همراه دارد و فعالیتها با تعهد و نیت بهتر و اخالص بیشتری انجام میشود.
امامجمع��ه شهرس��تان بجنورد در ادامه از مدیرکل بنیاد مس��کن که بی��ش از تکالیف و وظایف برای خدمت ت�لاش میکند و نیز تالشهای
حجتاالسالم احمدی که تالش مضاعف در زمینه عملیاتی کردن مباحث فرهنگی دارد ،قدردانی نمود.
در پایان ،از مؤذنین برتر سه نفر در میان کارکنان ،سه نفر در فرزندان باالی  ۱۵سال و  ۴نفر در فرزندان زیر  ۱۵سال با اهدای لوح و هدایایی
قدردانی بهعمل آمد.

مهندس محمدی :ایمنس��ازی س��اختمانها شهری و روستایی کش��ور را مدیون مهندسان و دانش
مهندسی هستیم

به گزارش روابط عمومی ،مهندس علی محمدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان با مهندس کیان حصاری -رئیس س��ازمان نظام
مهندسی استان دیدار کردند.
در ای��ن دی��دار مهندس محمدی گفت :فعالیت در حوزه ساختوس��از با توجه به اهمیت آن در اقتصاد و معیش��ت اف��راد ،فعالیت مهم و تکلیف
س��نگینی اس��ت .وی افزود :مس��کن مناسب و ایمن موضوع مهمی در این حوزه است؛ زیرا بس��یاری از بناها در شهر و روستا نیاز دارند در زمینه
ایمنی تقویت شوند.

در سه چیز بالغت است :نزدیک بودن به معنی مقصود ،دور بودن از سخن زائد و بیان مطالب
بسیار با الفاظ اندک -امام صادق(ع)
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مهندس محمدی افزود :بار ساخت مسکن امن بر دوش مهندسان ساختمان است و باید از تالشهای آنها قدردانی کرد .وی با اشاره به وضعیت
س��اخت مسکن روستایی گفت :س��الیانه  ۵000تسهیالت ساخت مسکن
روستایی توسط بنیاد مسکن پرداخت و بنای ایمن و مستحکم در روستاها
ساخته میشود.
سپس مهندس کیان حصاری گفت :صنعت ساختمان میزان اشتغالزایی
باالیی دارد و باید به آن توجه ش��ود .وی همچنین با اش��اره به نقش مهم
نظام مهندس��ی ،افزود :کاهش آمار مرگ و میر ناش��ی از زلزله از گذشته
تا امروز نش��ان از اهمیت کار نظام مهندس��ی ساختمان و ساخت بناهایی
مستحکم و ایمن است.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی استان با بیان این که هیچ صنعتی مانند
صنعت ساختمان در سالهای گذشته به روز نبوده و اقدامهای مؤثر انجام
نداده است گفت :در بسیاری از صنایع بزرگ همچنان از تکنیکهای قدیمی و فرسوده استفاده میشود اما در صنعت ساختمان ،مصالح ساختمانی
و آییننامهها تغییرات به روزی داشته و این صنعت شاهد هوشمندسازی نیز بوده است.
در ادامه روحانی -معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن استان نیز گفت :بیش از  ۳۰۰مهندس ناظر در نظام فنی روستایی استان مشغول به کار
هستند که برخی دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی و برخی نیز عضو نظام مهندسی یا کاردان هستند.
روحانی در پایان از مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان برای همکاری با بنیاد مسکن استان دعوت نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه در ایمنسازی ساختمانها مدیون مهندسان و دانش مهندسی در کشور هستیم؛
گفت :وجود آییننامه و مقررات برای هر فصلی در ساختوساز نشاندهنده توجه زیاد به ساخت مسکن ایمن است.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
مهندس خواجهای :تدبیرهای الزم برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه ضروری است

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان در دیدار با مهندس خالقی -فرماندار شهرستان زنجان با تأکید بر
اینکه برنامهریزی برای پیش��گیری و مقابله با وقوع سیل در استان امری
ضروری بوده که نیازمند همکاری همه دس��تگاههای اجرایی است ،گفت:
تعداد روس��تاهای محدوده س��یل در استان ۲۷۵ ،روس��تا با  ۴۲۵۵۵واحد
مسکونی میباشد.
مهندس خواج��های افزود :از این تعداد  ۱۸۱۶۹واحد مس��کونی معادل
( ۴۳درصد) مقاومس��ازی ش��دهاند .وی اتخاذ تدبیرهای پیشگیرانه برای
جلوگیری از بروز حوادث غیرمترقبه را بس��یار ضروری و حیاتی دانست و
گفت :تعیین حریم و بس��تر برای رودخانهها و جلوگیری از ساختوساز در
آنها ،ایمنسازی ساختمانها در مقابل سوانح ،حوادث و جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانهها برای تسهیل در عبور سیالبها از مهمترین
مواردی هستند که باید از سوی دستگاهها و مردم جدی گرفته شوند.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان پیش��گیری از وقوع بحران و آمادگی با حوادث و مخاطرات طبیعی را الزمه مدیریت بحران دانست و افزود :بنیاد
مس��کن اس��تان با اقدامهای پیشگیرانهای همچون س��اخت کانالهای انتقال آب و س��یل بندها پیش از وقوع حادثه و ...نقش مهم و مؤثری در
کاهش آسیبها و خطرها داشته است.
در ادامه مهندس خالقی با قدردانی از عملکرد بنیاد مس��کن بهویژه در زمینه مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی و محرومیتزدایی گفت :همه
تالش خود را برای توس��عه روس��تاها و رسیدن به اهداف این نهاد به کار خواهیم گرفت .وی ادامه داد :تاکنون خدمات ارزشمندی در روستاهای
این شهرس��تان بهویژه در زمینه اجرای طرحهای هادی ،مقاومس��ازی مسکن روستایی و صدور سند مالکیت روستایی انجام شده است که برای
افزایش این خدمات باید فرمانداری ،دهیاری و سایر دستگاههای مرتبط تعامل ویژهای با بنیاد مسکن داشته باشند.

سه چیز دشمنی به بار میآورد :دورویی ،غرور و خودپسندی -امام صادق(ع)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

 ۸واحدی طرح جهش تولید مسکن در شهر قیدار
کلنگزنی پروژه  ۵۰
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به گزارش روابط عمومی ،پروژه  ۸۵۰واحدی طرح جهش تولید مسکن
در ش��هر قیدار با حضور مهندس ساداتی نژاد -وزیر جهادکشاورزی ،دکتر
حس��ینی -نماینده مردم شهرس��تان خدابنده در مجلس شورای اسالمی،
مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مسئولین
استانی و شهرستانی کلنگزنی شد.
پ��روژه  ۸۵۰واح��دی طرح جهش تولی��د مس��کن در زیربنایی بیش از
 ۱۲۷۸۰۰مترمرب��ع و در زمینه حمایت از قش��رهای کمدرآمد جامعه آغاز
خواهد شد.
برای س��اخت این پروژه اعتباری بی��ش از  ۵۳0۰میلیاردریال پیشبینی
شده است.
همچنین مهندس بیات منش -مدیرکل راهوشهرسازی استان ،مهندس
خواجهای و گروهی از مسئولین شهرستانی از زمین پروژه  850واحدی طرح جهش تولید مسکن شهر قیدار بازدید نمودند.

بازدید استاندار از روستای دارای بافت با ارزش قوزلو

به گزارش روابط عمومی ،دکتر افشارچی -استاندار ،مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از مسئولین استانی و شهرستانی از
بافت با ارزش روستای قوزلو در شهرستان ماهنشان و حل مشکالت این
منطقه بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهن��دس خواجهای گفت :روس��تای قوزل��و جاذبههای
گردش��گری و قابلیتهای فراوانی دارد بهگونهای که در زمینه گردشگری
طبیعت یک پتانس��یل مهم و تأثیرگذار محسوب میشود و به همین دلیل
نیز بنیاد مس��کن ،این روس��تا را بهعنوان روس��تای دارای بافت با ارزش
شناس��ایی نموده و در حال حاضر نیز عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده
است.
در ادامه دکتر افشارچی گفت :روستای قوزلو یکی از جاذبههای زیبای گردشگری این استان است که گردشگران داخلی و خارجی میتوانند از
این مکان بس��یار زیبا دیدن کنند .وی با اش��اره به مش��کالت این روستا ابراز امیدواری کرد که با همت و تالش بنیاد مسکن ،هماهنگی و تعامل
بین دستگاههای مرتبط و جذب اعتبارها ،بتوانیم اقدامهای اساسی در توسعه این روستا انجام دهیم.

دیدار با فرماندار شهرستان طارم

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان با مهندس انبارلو -فرماندار شهرستان طارم دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا مهندس خواجهای با بیان اینکه ،اجرای طرح منظومه در بخش
مرکزی شهرس��تان طارم از محل اعتبارهای ملی در دست اقدام میباشد،
گفت :مطالعات منظومههای روس��تایی در  17بخش اس��تان با همکاری
سازمان مدیریت و برنامهریزی و با پیشرفت  100درصد به تصویب نهایی
شورای برنامهریزی و توسعه استان رسیده است .وی ادامه داد :اقدامهای
بنیاد مسکن بهویژه در حوزه عمران روستایی و اجرای طرحهای توسعهای
در زمینه توانمندس��ازی روس��تاییان و تقویت زیرس��اختها در روستاها از
اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت ،بهطوری که میت��وان گفت این نهاد از

سه چیز مرد را از رسیدن به رتبهها و مقامات عالی باز میدارد :کوتاهی همت ،کم چارهاندیشی
و ناتوانی فکر و اندیشه -امام صادق(ع)
54

بخش خدمت به محرومین چه در ش�هرها و چه در روس�تاها غیرقابل انکار است ،گفت :با همکاری و تعامل هرچه بیشتر
به پیشرفت روستاها کمک خواهیم نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

طریق ایجاد بستر و زمینههای مناسب بهخوبی توانسته برای عمران و آبادانی ،توسعه ،رونق و تثبیت جمعیت روستایی در جامعه خدمات ارزشمند
و ماندگاری برجای گذارد.
در ادامه مهندس انبارلو فعالیتهای عمرانی بنیاد مس��کن در حوزه عمران روس��تایی و مقاومسازی مس��کن روستایی را جزء فعالیتهای قابل
تقدیر دانس��ت و این فعالیتها را باعث دلگرمی مردم شهرس��تان عنوان نمود .وی با بیان اینکه ،فعالیتهای بنیاد مس�کن بهویژه در

ساخت و بهرهبرداری از  20واحد مسکونی روستایی برای طالب
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به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین بیات -مدیر سابق
حوزه علمیه اس��تان با مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
دیدار و گفتگو کرد.
در ابت��دا مهن��دس خواجهای ب��ه ظرفیت باالی بنیاد مس��کن در زمینه
تأمین مس��کن برای طالب اش��اره کرد و گفت :تأمین و واگذاری مسکن
ویژه طالب یکی از برنامهها و اقدامهای مهم این نهاد به ش��مار میآید،
بهطوری که در این زمینه تفاهمنامه سهجانبهای بین بنیاد مسکن استان،
مرکز خدمات حوزههای علمیه و بنیاد مس��تضعفان منعقد شده است .وی
ادامه داد :با کمک حساب  100امام(ره) ،بنیاد مستضعفان و مرکز خدمات
حوزه علمیه تعداد  20واحد مس��کونی روس��تایی برای طالب ساخته و به
بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه دستگاههای مرتبط از جمله اداره راهوشهرسازی در اجرای این پروژهها و تأمین زمین برای ساخت
مسکن ویژه طالب نقش مهمی داشتهاند ،افزود :با تعامل مناسب بین این دو دستگاه بحث تأمین زمین این پروژه در زمینه ساخت مسکن ویژه
طالب از سوی اداره راهوشهرسازی استان صورت گرفته است.
مهندس خواجهای همچنین با تأکید بر اینکه با همافزایی و تعامل مطلوب بین دس��تگاههای مرتبط میتوان خدمات مناس��بتری را در زمینه
تأمین مسکن و استفاده طالب از تسهیالت ویژه در این زمینه ارائه کرد ،گفت :با همکاری و تعاملهای ویژه با بنیاد مستضعفان و مرکز خدمات
حوزههای علمیه میتوان گامهای مؤثرتری در زمینه حل مشکالت این قشر از جامعه برداشت.

مهندس خواجهای :خوش��بختانه بنیاد مس��کن از جمله نهادهایی اس��ت که به مس��ائل ارزشی و در
رأس آن به نماز توجه ویژهای دارد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز و ش��ورای امر به
معروف و نهی از منكر بنیاد مس��كن استان با حضور مهندس خواجهای-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم علیاکبر صیدی -عضو ستاد
اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر ،مهندس جعفری -دبیر
ستاد اقامه نماز این نهاد و سایر اعضاء برگزار شد.
در ابت��دا حجتاالس�لام علیاکبر صی��دی به برگزاری نم��از اول وقت
تأکید داشته و گفت :برپایی نماز جماعت با رعایت پروتکلهای بهداشتی
اولویت ما قلمداد میش��ود .وی افزود :حضور مدی��ران در نماز جماعت و
تأکید بیش��تر آنها برای حضور کارکنان میتواند باعث رونق بخش��یدن و
حضور گسترده کارکنان در صفوف نماز جماعت باشد.
در ادامه مهندس خواجهای تأکید کرد :بنیاد مسکن از جمله نهادهایی است که به مسائل ارزشی و در رأس آن به نماز توجه ویژهای دارد .وی
با اش��اره به ارزیابی عملکرد س��ال  ۹۹درخصوص کسب جایگاه شایسته تقدیر از سوی بنیاد مسکن استان ،ابراز امیدواری کرد که این موفقیتها

خوش رفتاری فراهم آورنده دوستی میباشد -امام صادق(ع)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

استمرار داشته باشد و بایستی با اجرای برنامههای مناسب فرهنگی گامهای جدیدتری برداریم و نماز به معنای واقعی آن اقامه شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان از همکارانی که بیشترین اهمیت را به بحث نماز و مسائل مربوط به امور فرهنگی میدهند قدردانی کرد.
در ادامه مهندس جعفری با تش��ریح برنامههای مصوب س��ال  1400بنیاد مس��کن در زمینه ترویج وتوس��عه فرهنگی اقامه نماز از اجرای طرح
آسیبشناسی معرفتی نماز در محیط اداری از دیدگاه همکاران خبر داد و گفت :تولید آثار هنری در زمینه نماز ،برگزاری نشستهای تفسیر کوتاه
آیات برگزیده قرآن به رویکرد فرهنگسازی حضور در نماز جماعت و برگزاری دوره آموزشی اثربخشی نماز در اخالق اداری از دیگر برنامههای
در دست اقدام این ستاد است.
در پای��ان برای تکمیل و اجرایی ش��دن مصوبههای ترویج فرهنگ نماز با موضوعه��ای مختلف بحث و تبادلنظر صورت گرفت و راهکارهای
الزم ارائه گردید.
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مهندس خواجهای :بنیاد مسکن در حال حاضر تعداد  1065واحد مسکونی دردست اجرا دارد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی اجرای پروژههای مسکن
ش��هری با حض��ور مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و
مهندس بیات منش -مدیرکل راهوشهرسازی استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس خواجهای به تعامل ویژه بین این دو مجموعه اشاره کرد
و گفت :با تعامل این دو مجموعه گامهای مهمی در زمینه تأمین مس��کن
برای قش��رهای کمدرآمد برداشته شده اس��ت ،بهطوری که در اجرای طرح
ملی تولید مسکن ،این استان در سطح کشور پیشتاز است .وی با بیان اینکه،
بنیاد مس��کن در حال حاضر تعداد  1065واحد مسکونی در دست اجرا دارد،
افزود :تعداد  663واحد مسکونی نیز در دست تهیه نقشه میباشد.
در ادام��ه مهندس بیات منش گفت :خوش��بختانه در زمینه تأمین زمین
برای اجرای پروژههای مس��کن ش��هری بهویژه طرح اق��دام ملی ،تعامل
مطلوبی بین دو مجموعه بهوجود آمده و مشکلی وجود ندارد.

دیدار مدیرکل امور روستایی استانداری با مدیرکل بنیاد مسکن استان

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس نوری -مدیرکل امور روس��تایی
اس��تانداری در زمینه گس��ترش تعاملها و حل مش��کالت روس��تاییان با
مهندس خواجهای -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابت��دا مهندس خواجهای به برخی فعالیتهای این نهاد بهویژه اجرا و
بازنگری طرح هادی اش��اره کرد و گفت :طرحهای هادی روستاهایی که
نیازمند به بازنگری هستند باید متناسب با نیازها و خواسته روستاییان مورد
تجدیدنظ��ر قرار گیرد .وی ادامه داد :با توجه به اتمام افق ده س��اله طرح
هادی برای تعداد  ۳۲۴روس��تا طرح بازنگری تهیه ش��ده و هم اکنون نیز
تعداد روستاهای نیازمند تهیه طرح بازنگری تعداد  ۲۴۷روستا میباشد که
در صورت تأمین اعتبارها ،بنیاد مس��کن استان آمادگی الزم را برای تهیه،
اجرا و بازنگری طرح هادی تمامی روستاهای استان دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان افزود :بازنگری طرح هادی روستایی نقش
بهسزایی در توسعه این جوامع دارد که با اجرای آن مهاجرت به شهرها کاهش خواهد یافت.
مهندس خواجهای با تأکید اینکه ،تأخیر در بازنگری این طرح باعث افزایش قیمت زمین در روستا ،مهاجرت به شهرها برای سکونت و مشکل
در ارایه خدمات دس��تگاهها میش��ود ،یادآور شد :تالش میشود جمعیت ساکن در مناطق روستایی حفظ شود و به تقاضاهای جدید برای زمین و
مسکن در این مناطق پاسخ مثبت داده شود ،به همین منظور موضوع بازنگری در طرحهای هادی مطرح میشود.

چه بسا یک ساعت هوسرانی ،همانا اندوه طوالنی به بار آورد -حضرت علی(ع)
56

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مراس��م بزرگداش��ت هفته بس��یج با حضور
آی��تا ...خاتمی -نماینده ولیفقیه در اس��تان ،امامجمعه ش��هر زنجان و
حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالموالمسلمین
بیگدلی -مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) ،مهندس
خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از کارکنان این نهاد
برگزار شد.
در ابتدا حجتاالسالموالمس��لمین بیگدلی ضمن تبریک بهمناسبت فرا
رس��یدن هفته بسیج ،گفت :بسیج مدرسه عشق است و هر کسی که وارد
بس��یج میش��ود باید با عش��ق به انقالب اسالمی و اس�لام خدمت کند.
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس س��لطان محمدی -سرپرس��ت
ش��هرداری ،مهن��دس خواجهای -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،رئیس
و اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر و گروهی از مدیران اس��تانی از پروژه
بازگشایی محور داخل پادگان ارتش بازدید کردند.
در این بازدید مهندس خواجهای گزارشی از عملیات انجام شده در پروژه
خیابان داخل پادگان توسط بنیاد مسکن ارائه داد.
در ادامه شهردار نیز در بازدید از این پروژه گفت :این پروژه مشکل فنی
چندانی ندارد که در صورت هماهنگیهای بینبخش��ی امیدواریم بهزودی
افتتاح شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید از پروژه بازگشایی محور داخل پادگان ارتش

وی افزود :هر جا کش�ور با مش�کل و یا چالش�ی مواجه ش�ده،
بس�یجیان سلحشور خودجوش در خط مقدم مقابله با آن مشکل ایستادهاند و میتوان گفت؛ حل مشکالت مردم و کمک
به قشرهای ضعیف یکی از دستاوردهای بسیج و اولویتهای ماست.

گفتنی است در پایان مراسم از  18نفر از بسیجیان فعال بنیاد مسکن با اهداء لوح تقدیر تجلیل بهعمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
نشست شورای هماهنگی حملونقل و مسکن استان برگزار شد

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای هماهنگی حملونقل و
مسکن اس��تان با حضور مهندس قاسمی -وزیر راهوشهرسازی ،سیدمیعاد
صالح��ی -معاون وزی��ر و مدیرعامل راهآهن و مدیرانکل دس��تگاههای
اجرایی مرتبط در ادارهکل راهوشهرسازی استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس قاس��می با اش��اره به اینکه طرح نهضت ملی مس��کن
که یک ماه بعد از تصویب توس��ط رئیسجمهوری ابالغ ش��د ،مزیتهای
فراوانی دارد ،گفت :طرح جهش تولید مس��کن ،ش��رایط اس��تثنایی برای
خانهدار ش��دن دهکهای پایین جامعه فراهم میکند .براساس این طرح،
زمین  ۹۹ساله در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و در عین حال ،تسهیالت
بس��یار مناسبی از سوی بانک مرکزی برای اجرای طرح تعیین شده است.
براساس قانون ،پیشبینی شده تا  ۳۶0۰هزار میلیاردریال در سال برای اجرای نهضت ملی مسکن اختصاص یابد و بانکها متعهد به پرداخت آن

برآورده نشدن خواسته ،بهتر از درخواست از نااهل میباشد -امام صادق(ع)
57

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

هستند .وی افزود :تالش خواهیم کرد تا مشکالتی را که در حوزههای مختلف حملونقل و مسکن در استان وجود دارد با سرعت برطرف شوند.
همچنین سایر مشکالتی را که در استان وجود دارد به رییسجمهور منعکس خواهم کرد.
در ادامه مهندس فالحی گزارشی از اقدامهای بنیاد مسکن استان در حوزه ساخت واحدهای مسکونی در شهرها و روستاهای استان را ارائه نمود.

بازدید استاندار از سایت توسعه روستای حسینآباد کالپوش
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس هاش��می -اس��تاندار ،دکتر خانی-
نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی،
مهن��دس فالح��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مالی��ری -فرماندار
شهرستان میامی و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی از سایت توسعه
روستای حسینآباد کالپوش بازدید کردند.
در این بازدید مهندس فالحی گزارش��ی از آخرین وضعیت سایت توسعه
روستا و اقدامها و فعالیتهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن در حادثه
رانش زمین روس��تای حسینآباد کالپوش شامل :استقرار ستاد بازسازی از
وقوع رانش تاکنون در منطقه کالپوش ،ارزیابی واحدهای آسیبدیده و نشست شورای مدیریت بحران استان با حضور رئیس بنیاد مسکن کشور،
معاونین و ...ارائه داد.
سپس استاندار با ابراز خرسندی از اقدامهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن استان گفت :تالش میکنیم تا با تعامل هرچه بیشتر دستگاههای
اجرایی هرچه سریع تر نسبت به رفع مشکالت و کارهای باقیمانده سایت توسعه روستا اقدام گردد.

نشست بررسی مشکالت دهستان نردین

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس هاش��می-
اس��تاندار ،دکتر خانی -نماینده مردم شهرس��تانهای شاهرود و میامی در
مجلس شورای اس�لامی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مالی��ری -فرماندار شهرس��تان میامی ،گروهی از مدیران دس��تگاههای
اجرایی ،دهیاران و شوراهای اسالمی روستاهای تلوبین ،گلستان و نردین
در مسجد روستای نردین تشکیل گردید.
در این نشس��ت ضمن دیدار مردمی با اهالی روس��تا به بررسی مسائل و
مشکالت مرتبط در حوزههای مختلف پرداخته شد.
همچنین مس��ئولین یاد شده با حضور در مسجد روستای بکران با اهالی
این روستا دیدار و به بررسی مسائل و مشکالت مرتبط با آن پرداختند.

دیدار مردمی و نشست بررسی مشکالت منطقه کالپوش

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس هاشمی -استاندار،
دکت��ر خانی -نماینده مردم شهرس��تانهای ش��اهرود و میامی در مجلس
شورای اسالمی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مالیری-
فرماندار شهرستان میامی و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی ،دهیاران
و ش��وراهای اسالمی روستاهای بخش کالپوش در مسجد روستای رضوان
تشکیل و در آن به بررسی مسائل و مشکالت مرتبط پرداخته شد.
سپس مهندس هاش��می با بیان اینکه مدیران اس��تان دارای روحیهای
جهادی بوده و تمام وقت در خدمت مردم هس��تند گفت :درخواس��تها و
مطالبات مردم منطقه کالپوش اولویتبندی و رسیدگی خواهد شد.

سرآغاز غرور و خودبینی مرد ،تباهی عقل اوست -حضرت علی(ع)
58

مراسم کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه  ٩۶واحدی طرح نهضت ملی مسکن در استان
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس قاس��می-
وزیر راهوشهرس��ازی ،مهندس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
حجتاالسالم عبدوس -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
اس��تان ،مهندس صمیمی��ان -سرپرس��ت فرمانداری س��منان ،مهندس
دهقان -مدیرکل راهوشهرس��ازی اس��تان و گروهی از مسئوالن استانی و
شهرس��تان ،عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مس��کن پروژه  ۹۶واحدی
بنیاد مسکن استان آغاز و مراسم کلنگزنی این مجموعه برگزار شد.
پروژههای فجر ،صدر و س��رو استان با ظرفیت  ٣٢واحد جمع ًا  ٩۶واحد
مسکونی خواهد بود که توسط بنیاد مسکن استان ساخت میشود.
مهندس قاس��می در این مراس��م با بیان اینکه در استان با توجه به سفر
رئیسجمهور عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن برای تعداد  1500واحد
آغاز خواهد ش��د گفت :در توافق با اس��تاندار ،مقرر ش��د تا چنانچه تأمین
زمین انجام شود به این تعداد افزوده شود .وی ادامه داد :در مورد ساخت،
امکانات خوبی در کشور وجود داشته و در مورد مصالح ،کمبودی وجود ندارد به همین خاطر شرایط برای تولید مسکن مناسب است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس فالحی در سخنانی گفت :تعداد  6000واحد مسکونی در بخش کالپوش وجود دارد که  ۵۰درصد از این تعداد دارای سند شده
و  ۱۰۰درصد اعتبارهای مورد نیاز به منطقه کالپوش تخصیص یافته اس��ت .وی با بیان اینکه برای تأمین مس��کن محرومین در استان هیچگونه
محدودیتی نداریم افزود :مبلغ  ۵8میلیارد و  ۳0۰میلیونریال تس��هیالت برای حادثه دیدگان منطقه کالپوش در هیئت دولت مصوب ش��ده بود
که امیدواریم با سفر معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور به این منطقه ،تسهیالت بالعوض جدیدی را برای مردم منطقه کالپوش کسب نماییم.

دیدار با امامجمعه شهرستان شاهرود

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل و معاونین بنیاد
مسکن اس��تان ،حجتاالسالم عبدوس -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مس��کن اس��تان و مدیر شهرس��تان با حجتاالسالموالمسلمین
امینی -امامجمعه شهرستان شاهرود دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار حجتاالسالموالمس��لمین امینی ب��ا قدردانی از عملکرد و
فعالیتهای بنیاد مس��کن در شهرها و روستاهای شهرستان ،بنیاد مسکن
را از ی��ادگاران ارزش��مند حضرت امام(ره) دانس��ت و گف��ت :باید از همه
ظرفیته��ا برای تبلیغ حس��اب  ١٠٠امام(ره) و جلب مش��ارکت مردمی و
خیرین جهت کمک و خانهس��ازی برای محرومان از تریبون نماز جمعه و
فضای مجازی و ...بهره گرفت و تالش کنیم تا حس��اب  ١٠٠منتصب به
نام حضرت امام(ره) به فراموش��ی س��پرده نشود .وی افزود :امام(ره) در اوایل انقالب اسالمی ،نهادهایی را تأسیس کردند که یک ظرفیت جامعی
را در بر میگرفت .او ًال؛ بنیاد مس��کن از جمله نهادهای انقالبی اس��ت که با یک نیاز اساس��ی جامعه س��رکار دارد؛ مسکن از ضرورتهای جامعه
امروزی ما اس��ت .دوم؛ بنیاد مس��کن این ویژگی را دارد که ارتباطی با رهبری دارد یعنی نمایندهای از سوی مقام معظم رهبری در این نهاد و در
در دفاتر استانی ،منتصب است.

امامجمعه شهرس�تان ش�اهرود تصریح کرد :توجه داش�ته باش�یم همه کارها و برنامههایمان به فرمایش مقام معظم
رهبری پیوست عدالت داشته باشد .اگر اولویتهایمان را رعایت نکنیم عدالت را رعایت نکردهایم.

بنابراین در بودجهها ،طرحها و نظارتها ،در دورترین روستاها و کوچکترین روستاها ،عدالت را در آنجا ،در نظر بگیریم.
مسئله بسیار مهم دیگر این است که روستاهایمان را روستا نگه داریم .از تبدیل شدنشان به شهر خودداری کنیم و اصالت روستا را حفظ کنیم.

مرد در سه چیز معذور نیست :مشورت با خیرخواه ،نرمش با حسود و
دوستی با مردم -امام صادق(ع)
59

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست شورای اداری شهرستان میامی
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری شهرستان میامی
ب��ا حضور مهن��دس هاش��می -اس��تاندار ،دکتر خان��ی -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای ش��اهرود و میامی در مجلس ش��ورای اسالمی ،مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مالیری -فرماندار شهرستان میامی
و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی تشکیل شد.
در این نشس��ت به بررس��ی مصوبههای س��فر اس��تاندار به روستاهای
شهرستان میامی و موارد مرتبط پرداخته شد.
در ادامه استاندار با قدردانی از همراهی نماینده و مدیرانکل دستگاههای
اجرای��ی در بازدیدهای انجام یافته خواس��تار پیگیری برای رفع مس��ائل
مرتبط شد.
در پایان در مورد رفع مشکالت مردم روستای حسینآباد کالپوش مقرر شد نسبت به بررسی امکان کمکهای بیشتر به آسیب دیدگان با دعوت
از معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور اقدام گردد.

بازدید استاندار از اجرای بهسازی بافت با ارزش روستای بیابانک

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس هاش��می -اس��تاندار ،مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،صمیمیان -مدی��رکل دفتر امور
روس��تایی و شوراهای استانداری ،مؤیدیزاده -فرماندار شهرستان سرخه،
گروه��ی از مدیران دس��تگاههای اجرایی و مس��ئولین محل��ی از اجرای
بهس��ازی بافت با ارزش و خانه بومگردی در روس��تای بیابانک شهرستان
سرخه بازدید کردند.
در این بازدید مهندس فالحی با بیان اینکه تاکنون بیش از  ۴میلیاردریال
برای اجرای بهس��ازی و احیای بافت سنتی روستای بیابانک هزینه و کار
ش��ده اس��ت گفت :از جمله اقدامهای صورت گرفته اجرای س��نگفرش،
آجرفرش و کاه گل توسط بنیاد مسکن استان بوده است.

دیدار با امامجمعه شهرستان دامغان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل و معاونین بنیاد
مسکن اس��تان ،حجتاالسالم عبدوس -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مسکن استان و مدیر شهرستان دامغان با حجتاالسالموالمسلمین
رستمیان -امامجمعه شهرستان دامغان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در مورد فعالیتهای اجرایی
بنیاد مس��کن در سطح شهرس��تان از قبیل بازسازی مس��کن روستایی و
اعطای تس��هیالت کمبهره و بالعوض ،طرح تأمین مس��کن محرومین،
تهیه و اجرای طرح هادی روستایی توضیحهایی را ارائه نمود.
س��پس امامجمعه شهرستان دامغان با ابراز خرسندی از انتصاب مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان گفت :خدمترس��انی به
مردم بهویژه روستاییان که با به کارگیری افراد مجرب و توانمند صورت میپذیرد باعث دلگرمی مردم جهت زندگی در روستاها خواهد بود.

شخصی که در زندگی معتدل و میانه رو باشد هرگز تهیدست نمی شود -حضرت محمد(ص)
60

نشست شورای اداری شهرستان سرخه برگزار شد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه استان با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری شهرس��تان سرخه
پیرام��ون مس��ائل مرتبط با این شهرس��تان با حضور مهندس هاش��می-
اس��تاندار ،مدیران س��تادی ،دس��تگاههای اجرایی و مهن��دس فالحی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با همراهی معاون عمران روستایی و مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان سرخه و مس��ئولین محلی در فرهنگسرای باران
شهرستان سرخه برگزار شد.

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان و حجتاالسالم عبدوس -مس��ئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان با حجتاالسالموالمسلمین جمشیدی-
رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه استان سمنان بهمنظور هماندیشی و
بررسی مشکالت تأمین مسکن طالب استان برگزار شد.

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیریت امور شعب بانک مسکن استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل و معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان با بابایی-
مدیریت امور ش��عب بانک مسکن اس��تان بهمنظور بررسی مواردی جهت
تس��هیل در امور تقس��یط و تسویه تس��هیالت پرداخت شده در سالهای
قبل به ساکنین دائم روس��تاهای جنوب شهرستانهای دامغان و شاهرود
برای برخورداری مجدد متقاضیان از تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن
روستایی جهت تکمیل واحدهای مسکونی برگزار شد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندهی انتظامی استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
و معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان با سردار حسنی -فرمانده
انتظامی استان بهمنظور بررسی موارد مرتبط و تعاملهای فیمابین برگزار
شد.

دانش سه تاست :فقه برای آیینها ،پزشکی برای بدنها و نحو برای زبان -حضرت علی(ع)
61
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نشست با مدیرعامل شرکت گاز استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدیرکل و معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان با مهندس اعوانی-
مدیرعامل ش��رکت گاز استان بهمنظور بررسی مس��ائل و موارد مرتبط با
اجرایی شدن انعقاد تفاهمنامه ترمیم ترانشههای حفاری شده گاز در سطح
روستاهای استان سمنان تشکیل شد.
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نشست مدیرانکل بنیاد مسکن و دیوان محاسبات استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس فالحی-
مدی��رکل ،حجتاالس�لام عبدوس -مس��ئول دفتر نمایندگ��ی ولیفقیه
و معاون ذیحس��ابی بنیاد مس��کن استان با میرش��کاری -مدیرکل دیوان
محاسبات استان پیرامون فعالیتها و تعاملهای بیشتر برگزار شد.
در ای��ن دی��دار مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ضمن ارائه گزارش��ی از
اعتبارهای اس��تانی و ملی در س��الهای  ١٣٩٩و  ١۴٠٠از همکاریهای
بهعم��ل آمده با این نهاد قدردانی نموده و گفت :بنیاد مس��كن با بیش از
چهل س��ال تجربه و داش��تن مجموعهای از نیروی انس��انی مجرب فنی،
مهندسی و پش��تیبانی ،در عرصههای مختلف سازندگی و عمرانی بهویژه
مناطق آس��یبدیده ناش��ی از س��وانح طبیعی در داخل و خارج از اس��تان،
اجرای سریع و بهموقع پروژههای عمران روستایی همواره ارایه خدمات نموده و در اجرای پروژهها به مسئله كیفیت توجه ویژهای داشته است.
س��پس مدیركل دیوان محاس��بات استان با تأكید بر همراهی و همگامی دیوان محاسبات با دستگاههای اجرایی استان از توجه بنیاد مسكن به
هزینه كرد صحیح و بهموقع اعتبارها و همچنین كیفیت پروژهها قدردانی نمود و ابراز امیدواری كرد با تالش و تعاملهای سازنده شاهد پیشرفت
هرچه بیشتر پروژههای عمرانی خواهیم بود.

دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس فالحی -مدیرکل ،حجتاالس�لام
عبدوس -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و برهانی -فرمانده پایگاه مقاومت
بسیج حضرت قائم(عج) بنیاد مس��کن استان با حجتاالسالموالمسلمین
مطیعی -نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه شهر سمنان دیدار کردند.
در این دیدار مهندس فالحی با ارائه گزارش��ی از اقدامهای بنیاد مسکن
اس��تان برای محرومیت زدایی ،تهیه مس��کن جهت قشرهای کمدرآمد و
محرومین و بازس��ازی مناطق آس��یبدیده از س��وانح طبیعی گفت :بنیاد
مس��کن آمادگی دارد تا جهت کمک به محرومین برای ساخت مسکن در
روستاهای استان از محل حساب  ١٠٠امام(ره) اقدام نماید.
سپس حجتاالسالموالمس��لمین مطیعی ضمن ارج نهادن یاد و خاطره
ش��هیدان و تبریک هفته بس��یج از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح شهرها و روستاهای اس��تان بهویژه در روستای حسینآباد کالپوش قدردانی
نموده و ابراز امیدواری کرد تا با همت و تالش کلیه دس��تگاههای اجرایی اس��تان مش��کالت مردم در روستا مرتفع شده و واحدهای احداث شده
مورد بهرهبرداری قرار گیرند.

پرهیزکاری ،بنیاد ایمان است -حضرت علی(ع)
62

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس فالحی -مدیرکل
و معاونین عمران روس��تایی و مسکن ش��هری بنیاد مسکن استان ،رئیس
و اعضای ش��ورای اسالمی بخش امیریه بهمنظور بررسی و رفع مشکالت
روستاهای بخش در بنیاد مسکن استان برگزار شد.

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در اجرای ج��زء  ۵بند الف ماده  ٢۶قانون
برنامه ششم توسعه نشستی بهمنظور بررسی مغایرتهای غیراساسی طرح
هادی و تعیین حریم روس��تاهای شهرس��تان ش��اهرود با حضور مهندس
فالحی -مدیرکل و معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،مدیر
شهرس��تان ش��اهرود و اعضای کارگروه ش��امل نماین��دگان معاون امور
عمرانی اس��تانداری ،جهادکش��اورزی اس��تان ،فرمانداری و بخش��داری
ش��اهرود ،بهمنظور بررسی تعداد  ٣۵فقره پرونده متقاضیان در روستاهای
قلع��ه نو خرق��ان ،میقان ،امیریه بس��طام ،مغان و ...برگ��زار و در ادامه به
بررسی تعیین حریم روستاهای قلعه نو خالصه ،حسینآباد ثاغری ،تل ،امیرآباد و فرحآباد پرداخته و پس از بحث و تبادلنظر تصمیمگیری شد.
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برگزاری کمیسیون مغایرتهای غیراساسی طرح هادی و تعیین حریم روستاهای شهرستان شاهرود

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی مشکالت روستاهای بخش امیریه

دیدار فرمانده حوزه ثارا ...بسیج ادارههای کل استان با مدیرکل بنیاد مسکن استان

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداش��ت هفته بس��یج،
موس��وی -فرمان��ده حوزه ثارا ...بس��یج ادارههای کل اس��تان با مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
این نشست با حضور حجتاالس�لام عبدوس -مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان و برهانی -فرمانده پایگاه مقاومت بسیج
حضرت قائم(عج) بنیاد مسکن استان صورت گرفت.
در این نشس��ت مهندس فالحی با تبریک هفته بس��یج و یاد ش��هدای
انقالب گفت :بس��یج در تمامی عرصههای انقالب متناس��ب با نیاز جامعه
حضور داشته و باعث سربلندی و سرافرازی ایران اسالمی بوده است.

دیدار دهیار و اعضای شورای اسالمی روستای جزن با مدیرکل بنیاد مسکن استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،دهیار و اعضای ش��ورای اسالمی روستای
جزن از توابع شهرس��تان دامغان با مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدار و در
مورد رفع مشکالت روستا در زمینه واگذاری زمین و اجرای طرح بهسازی
و اصالح معابر روستا بحث و تبادلنظر گردید.

غارت شده کسی است که دینش ربوده شده باشد -حضرت علی(ع)
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
دکتر زارع :توجردی و باغصفای دارای شهرداری میشوند
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر رحیم زارع -نماینده مردم شهرستانهای
آباده ،بوانات ،خرمبید و س��رچهان در مجلس ش��ورای اسالمی از تصویب
تأسیس شهرداری در روستاهای باغصفا و توجردی شهرستان سرچهان در
وزارت کشور خبر داد و گفت :تأسیس شهرداری در این مناطق مقدمهای
برای توس��عه دوچندان این مناطق و دسترس��ی بهتر شهروندان به سهم
عادالنه از توسعه است.
دکتر زارع و فرماندار شهرس��تان نوبنیاد سرچهان در بازدید از روستاهای
بخش باغصفا با بررس��ی مش��کالت مردم در بخشهای مختلف بهویژه
مسکن روستایی و شهری در این مناطق بر لزوم پیگیری منابع طبیعی در
پاس��خ استعالمهای بنیاد مسکن و تسریع تا محدودههای درخواستی بنیاد
مسکن جهت الحاق و بازنگری طرحهای هادی تأکید کرد.
همچنین اس��ماعیل محمدجانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان سرچهان نیز با بیان اینکه بنیاد مسکن از همه ظرفیتهای پیشرو برای توسعه
روس��تایی و تأمین مس��کن ش��هری در این شهرستان اس��تقبال میکند خاطر نش��ان کرد :باید از همه توان و ظرفیتهای قانونی برای توسعه و
محرومیتزدایی در این شهرستان استفاده کرد.
اسماعیل محمدجانی گفت :روستاهای توجردی و باغصفا دو منطقه مهم در شهرستان سرچهان هستند که بنیاد مسکن در سالهای گذشته نیز
خدمات قابل توجه و ارزش��مندی در زمینه توس��عه و محرومیتزدایی در این مناطق به مردم ارائه داده است.وی افزود :توسعه شهری و روستایی
در این شهرستان یک مطالبه جمعی است که مردم این شهرستان بعد از سالها محرومیت بهدنبال آن هستند.

دکتر صالحی :محرومیتزدایی عاملی برای کسب سهم عادالنه از توسعه روستایی برای روستاییان است

به گزارش روابط عمومی ،دکتر صالحی -نماینده مردم شهرس��تان اقلید
در مجلس ش��ورای اسالمی به همراه محمدی -بخشدار سده و مسئوالن
بنیاد مسکن از پروژههای آسفالت انجام شده و در حال اجرا در روستاهای
شهرس��تان اقلید بازدید کرد و گفت :محرومیتزدایی عاملی برای کس��ب
سهم عادالنه از توسعه روستایی برای روستاییان است.
دکت��ر صالحی با بی��ان اینکه از همه ظرفیتهای قانونی برای توس��عه
روس��تایی در این شهرستان میبایس��ت بهرهگیری شود ،افزود :کمک به
حل مش��کالت بهس��ازی روستاها و بررسی مس��ائل و مشکالت ،تهیه و
اجرای طرحهای هادی ،عمران روس��تایی ،تأمین اقتصاد و معیشت روستا
از جمله فصلهای مشترک است که شوراهای اسالمی و نهادهای مرتبط
با امور روستاها باید در آن مشارکت کنند تا کاهش مهاجرتها و تأمین سهم عادالنه از توسعه در روستاها رقم خورد .وی گفت :تدوین طرحهای
توسعه روستایی در مناطق محروم و کمبرخوردار گام اصلی و اساسی در زمینه عمران و توسعه روستاها قلمداد میشود و تأثیر بسزایی در زدودن
چهره فقر و محرومیت از روستاها دارد.
همچنین مهندس اسالمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید با بیان اینکه چرخ توسعه روستایی در مناطق مختلف شهرستان اقلید به حرکت
و گردش در آمده است گفت :هر چند فعالیتهای خوبی در روستاهای این شهرستان در زمینه توسعه انجام شده اما همچنان بسیاری از روستاها
در محرومیت قرار دارند.
مهندس محس��ن اس�لامی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای توس��عه در این شهرس��تان افزود :با بهرهگیری از ظرفیتهای پیشرو چرخ توسعه
روستایی در شهرستان اقلید به گردش در آمده است .وی به طرحهای توسعه در این شهرستان اشاره کرد و گفت :اجرای آسفالت روستای شوالن

بهترین تجربه ات آن است که تو را اندرز بدهد -حضرت علی(ع)
64

گامهای مستحکم برای توسعه و محرومیتزدایی در جنوب استان فارس با مشارکت بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
با سیدموس��ی موس��وی -نماینده مردم شهرس��تانهای ُمهر و المرد در
مجلس شورای اسالمی دیدار کرد.
در این دیدار بر لزوم اتخاذ تدابیر برای برداش��تن گامهای مستحکم در
جهت توس��عه و محرومیتزدایی در جنوب استان و شهرستانهای مهر و
المرد با مشارکت بنیاد مسکن تأکید شد.
مهندس زمانی گفت :شهرستانهای ُمهر و المرد دروازه ورود به استان
از س��وی جنوب کشور هستند و بنیاد مس��کن از همه راهکارهای قانونی
برای توس��عه و محرومیتزدایی در این مناطق بهرهگیری خواهد کرد.وی
به برخی از شاخصهای توس��عه از جمله مقاومسازی بافتهای فرسوده،
صدور اسناد مالکیت روستایی ،بهسازی و توسعه معابر و مشارکت در ساخت واحدهای آسیبدیده از حوادث اشاره کرد و افزود :شهرستان المرد
در بس��یاری از ش��اخصهای توسعه در این زمینه از متوسط استانی فراتر است و بنیاد مسکن در این سالها خدمات ارزشمندی در این شهرستان
ارائه کرده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در ادامه به اجرای طرح مس��کن اقدام ملی اش��اره کرد و گفت :ش��هر مهر با  167متقاضی ثبت نام شده و شهر
المرد با  1018متقاضی ثبت نام شده در مجموع بیشترین تقاضا را برای مسکن اقدام ملی داشتهاند ضمن آنکه نام نویسی در شهرهای وراوی،
عالمرودشت ،اشکنان و گله دار هم دنبال شده است.
س��پس سیدموس��ی موسوی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در شهرهای جنوبی استان گفت :شهرها و روستاهای جنوب استان و بهویژه
در دو شهرس��تان حوزه انتخابیه چش��م انتظار خدمات بیشتر و بهتر هستند و سهم برابر و عادالنه از توسعه و محرومیتزدایی در این مناطق باید
تأمین گردد .وی همچنین با بیان اینکه در جنوب کشور و استان وضعیت تأمین آب بهویژه در روستاها بسیار بحرانی است افزود :در سال زراعی
جاری شهرس��تانهای المرد و مهر فقط  ۲۴میلیمتر بارندگی داش��تهاند .چاههای ما عمیقترین چاههای کشور با  ۵۰۰متر هستند و دیگر قابلیت
کفش��کنی ندارند؛ بهگونهای که در برخی نقاط حوزه انتخابیه اکنون هر س��ه روز یکبار آب جیرهبندی به مردم میرس��د .بنابر این الزم اس��ت
دستگاههای مسئول در مناطق روستایی این شهرستان با تالش بیشتر برای حل مشکالت مردم اهتمام ورزند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

شهرس��تان اقلید نیز از محل اعتبارهای قیر س��ال  ۹۹و اعتبارهای ملی س��ال  ۱۴۰۰توسط امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی استان فارس آغاز
شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید 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.

دکتر حمیدی :ساختوساز بدون رعایت موازین فنی حتی در محدوده طرح هادی هم تخلف است

به گزارش روابط عمومی ،دکتر س��یدعلیرضا حمی��دی -معاون عمران
روس��تایی و مهندس فرح منش -رئیس گروه زمین بنیاد مس��کن استان
در دیدار با سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرس��تان بختگان و دکتر عزیزی-
بخش��دار بخش مرکزی در مورد مهمترین چالشهای توس��عه روستایی
در شهرس��تان بختگان در بنیاد مس��کن این شهرستان بحث و تبادلنظر
کردند.
در ادام��ه بازدی��د از روس��تاهای خواجه جمالی ،جهانآباد و کوش��کک؛
پیرامون اراضی مس��کونی و کارگاهی روس��تای خواج��ه جمالی و اراضی
الحاقی روستاهای جهانآباد و کوشکک بحث و تبادلنظر کردند.
در ای��ن بازدید دکتر حمیدی گفت :باید مطابق موازین قانونی

حرص بسیار و شدید ،نابودکننده مقام و منزلت است -حضرت علی(ع)
65

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بر ساختوسازهای روستایی نظارت کامل داشته باشیم ،تخلف در ساختوساز روستایی فقط این نیست که کسی خارج
از طرح هادی بنایی بس�ازد ،حتی اگر در محدوده طرح هادی هم ساختوس�از انجام گیرد اما موازین فنی رعایت نشود
تخلف به شمار میآید و باید با آن برخورد قانونی کرد.

شماره  | 193آذر 1400

در ادامه علیاکبر غفاری -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان بختگان با ارائه گزارشی از اقدامهای انجام شده در روستاهای یاد شده بر لزوم توجه
بیش��تر به این روس��تاها تأکید کرد و گفت :روستاهای یاد ش��ده از جمله مناطق اولویت دار در شهرستان بختگان برای توسعه و محرومیتزدایی
هستند.
س��پس دکتر عزیزی با س��پاس از خدمات بنیاد مسکن خواس��تار شتاببخشی به اجرای طرحهای توس��عه در این شهرستان و بخش مرکزی
شهرس��تان بختگان ش��د و گفت :تداوم خشکسالی در سالهای گذشته تأمین معیشت مردم را مورد خسارت و کمبود قرار داده است و الزم است
سازمانهای حمایتی و نهادهای قانونی در این زمینه مشارکت فعالتری در عمران و آبادانی روستاها داشته باشند.
همچنی��ن در ای��ن بازدید با توجه به رون��د طوالنی بازنگری طرحهای هادی ،مق��رر گردید -1 :طرحهای هادی روس��تاهای خواجه جمالی و
کوش��کک در اولویت دس��تور کار قرار گیرند -2 .زمینهای با کاربری کارگاهی در روس��تای خواجه جمالی در اسرع وقت روند اداری خود را طی
نمایند تا به مزایده گذاشته شوند -3 .به روستاهای دارای معابر زیرسازی شده ،قیر رایگان تحویل خواهد شد.

مهن��دس برومن��د :ظرفیته��ا و قابلیتهای توس��عه و محرومیتزدایی در جنوب ف��ارس همچنان
نیازمند توجه است
به گزارش روابط عمومی ،ش��هردار و اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر
خور شهرس��تان الرس��تان با مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مسکن این
شهرستان دیدار کردند.
در این دیدار مهندس برومند بر لزوم بهرهگیری از قابلیتهای توسعه و
محرومیتزدایی تأکید کرد .وی با اشاره به برخی از قابلیتهای شهر خور
گفت :قرار داش��تن خور از نظر جغرافیایی ،موقعیتی برای این ش��هر ایجاد
کرده که میتواند کانون توسعه باشد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان افزود :با توجه به اینکه کشاورزی
به علت کمبود آب و نزوالت آس��مانی در این منطقه رونق چندانی ندارد
بهترین گزینه برای توس��عه منطقهای توس��عه گردش��گری است و بنیاد
مسکن از همه فرصتهای پیشرو برای توسعه گردشگری در این منطقه حمایت میکند.
در ادامه شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر خور با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای پیشرو در حوزه
عمران و توسعه شهری تأکید کردند.

مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با شهردار جنت ش��هر و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان داراب
دیدار کرد
به گزارش روابط عمومی ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
به بررس��ی مسایل و مشکالت مس��کن مهر جنت شهر پرداخت و گفت:
شهرس��تانهای شرق استان فارس از جمله شهرستانهای داراب و زرین
دش��ت دروازه ورود به توس��عه و محرومیتزدایی هس��تند و باید از همه
ظرفیتهای توسعه در این مناطق بهرهگیری کرد.
مهن��دس زمانی در ادامه بر لزوم شتاببخش��ی در اجرای طرح توس��عه
و تأمین مس��کن شهری در جنت شهر شهرس��تان داراب تأکید کرد .وی
با بیان اینکه بنیاد مس��کن اجرای طرح مس��کن اقدام ملی و طرح جهش
مسکن را در این مناطق کلید زده است افزود :با مشارکت و همراهی همه

نیکی نمودن شایسته نیست مگر به انسان اصیل و با دیانت -حضرت علی(ع)
66

نهادهای مسئول بهزودی با به ثمر نشستن طرحهای یاد شده چهره مناطق شهری زیر  25000نفر جمعیت در استان فارس متحول خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گزارشی از پیشرفت طرح مسکن اقدام ملی در شهرستانهای ش��رق فارس ارائه داد و در گزارش عملکرد اقدام
ملی شهرس��تان داراب گفت :برای  720واحد در قالب گروههای س��اخت  4و  6نفری در این شهرستان زمین تأمین گردیده که قرعهکشی انجام
و گروهها مشخص شدهاند و همچنین گروههایی که نماینده معرفی کردهاند در حال اخذ پروانه ساخت هستند.
مهندس زمانی با بیان اینکه جنت ش��هر از جمله ش��هرهای هدف در توسعه مسکن ش��هری در شرق استان و در شهرستان داراب است افزود:
بس��یاری از طرحهای توس��عه ش��هری که بنیاد مس��کن در این شهرستان اجرا کرده برای جامعه هدف در جنت ش��هر بوده است و شهروندان از
مزایای آن بهرهمند شدهاند.
در این نشس��ت ش��هردار جنت شهر ،معاون عمرانی فرمانداری شهرستان داراب و اعضای شورای شهر جنت شهر نیز با سپاس از خدمات بنیاد
مسکن بر لزوم شتاببخشی به طرحهای تأمین مسکن شهری و ایجاد گشایش در اعطای تسهیالت تأکید کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس محمدی :تأمین زمین مناسب برای واگذاری به جوانان و زوجهای فاقد مسکن یک اولویت
اساسی است
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترک ادارههای بنیاد مسکن و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوانات بهطور همزمان با نشست ویدئو
کنفراس بنیاد مسکن استان با مسئولین استانی و شهرستانی در مورد بررسی مسائل و مشکالت فیمابین تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس کریم محمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بوانات بر لزوم اتخاذ تمهیداتی برای تأمین زمین مورد نیاز در زمینه توس��عه
روستایی تأکید کرد و گفت :تأمین زمین مناسب برای واگذاری به جوانان و زوجهای فاقد مسکن یک اولویت اساسی است.
مهندس محمدی با اش��اره به اینکه واگذاری اراضی از جمله مش��وقهای الزم برای حفظ جمعیت روس��تایی و تشویق به ماندگاری روستاییان
است افزود :بسیاری از جوانان و زوجهای جوان در مناطق روستایی نیازمند ساخت مسکن هستند و تأمین زمین مناسب از سوی مناطق طبیعی
و تفکیک و واگذاری این اراضی زمینه ماندگاری روستاییان و کاهش مهاجرتها را فراهم میکند .وی با بیان اینکه از همه ظرفیتهای قانونی
برای اجرای طرحهای توس��عه در این شهرس��تان بهرهگیری میش��ود اجرای طرح هادی روس��تایی را از جمله برنامههای بنیاد مس��کن در این
شهرستان برشمرد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوانات ادامه داد :تهیه طرح هادی روستای لقمان چشمه از محل اعتبارهای ارزش افزوده با اعتباری بیش از ۳۵۰
میلیونریال و بازنگری طرح هادی روس��تای س��یمکان از محل اعتبارهای استانی با اعتباری بیش از یک میلیاردریال و همچنین صدور  ۱۵جلد
سند روستایی و  11جلد سند شهری از دیگر اقدامهایی است که سال گذشته در این شهرستان به سرانجام رسیده است.
مهندس محمدی در پایان گفت :اخذ مجوز و تأمین اعتبار نقشهبرداری وضع موجود در روستاهای جشنیان و جعفرآباد علیا برای بازنگری طرح
هادی نیز سال گذشته دنبال شده است.

بخش رستاق و گشایشهای تازه در محرومیتزدایی و توسعه با مشارکت بنیاد مسکن

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس محمدرضا حس��نزاده -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان داراب در دیدار با عباس کش��اورز -بخشدار رستاق
به بررس��ی مش��کالت توسعه و تأمین معیش��ت در روستاهای این بخش
پرداخت و گفت :بنیاد مس��کن از همه ظرفیتهای پیشرو برای توسعه و
محرومیتزدایی در این بخش بهرهگیری خواهد کرد.
در این دیدار مهندس حس��نزاده از تعامل و همکاری بخشداری رستاق
با مجموعه بنیاد مس��کن قدردانی کرد و خواهان مش��ارکت بیش از پیش
بخش��داری و دهی��اران در اجرای طرحه��ای عمرانی ش��د .وی در ادامه
گزارشی از طرحهای انجام شده در این شهرستان ارائه داد.
در ای��ن دیدار پیرامون نقش��هبرداری هوایی روس��تاهای زیر  20خانوار
بخش رستاق ،بازنگری و الحاق زمین به محدوده طرح هادی روستای گردشگری الیزنگان بحث و تبادلنظر گردید.
در ادامه مهندس کش��اورز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در روس��تاها گفت :با تعامل هرچه بیشتر بنیاد مسکن و همکاری دهیاران و

مسلمان در صورتی مسلمان (واقعی) است که پاکدامن باشد -حضرت علی(ع)
67
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شوراها ،در زمینه توسعه و عمران روستاها ،میتوان نیازهای مردم را محقق نمود .وی افزود :بازنگری و اجرای طرحهای هادی و تغییر کاربری
سطح روستاها که نقش مهمی در توسعه روستاها دارد ،باید با سرعت بیشتری پیگیری شوند.

مقاومسازی ساختمان با کالف در سازههای بنایی و کاهش خطرات حوادث و زلزله
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت آموزش��ی بررسی مقایسه ساختمان بنایی و ساختمان مقاوم شده با کالف با حضور دکتر ماهر -رئیس گروه
تدوین مبحث  8مقررات ساختمان کشور ،مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،معاونین و کارشناسان حوزه مسکن روستایی بنیاد مسکن
برگزار شد.
در ابتدا مهندس زمانی بر لزوم رعایت ضوابط و مقررات فنی در س��اخت واحدهای مس��کونی تأکید کرد و گفت :همه تالشها معطوف به آن
است که واحدهای مسکونی با رعایت حداکثری قانون و مقررات ملی ساخته شوند و همه استانداردها در ساخت این واحدها لحاظ گردد .وی با
اش��اره به اینکه بنیاد مس��کن در این زمینه پیشتاز دستگاههای عمرانی اس��ت افزود :همه تأکید ما و کارشناسان همین است که هیچگاه ضوابط
فنی را فدای سرعت عمل در ساخت یک ساختمان و اجرای یک طرح عمرانی نکنیم.
همچنین دکتر ماهر در سخنانی گفت :استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمانها از دیرباز در ایران رواج داشته است و باید بهصورتی هوشمندانه
اس��تفاده از مصالح به س��مت مصالح مرغوب و با کیفیت و در عین حال مصالح خوب و در دس��ترس برود .وی افزود :بیشتر ساختمانهای موجود در
کشور بهویژه در شهرهای کوچک ،بخشها ،روستاها و همچنین در بافتهای فرسوده و قدیمی کالن شهرها از نوع مصالح بنایی میباشد.
به گفته رئیس گروه تدوین مبحث  8مقررات ساختمان کشور آسیبپذیری قابل توجه این ساختمانها در زمین لرزههای گذشته ،عدم رعایت
صحیح ضوابط فنی ،اهمیت تدوین به روزرسانی و ترویج مقررات ملی ساختمان را آشکار میسازد.
دکتر ماهر گفت :با توجه به اهتمام جدی دفتر امور مقررات ملی ساختمان کمیته بازنگری در سال  ۱۳۹۱برای بازنگری و بروز نمودن مباحث
و کمیته مبحث هش��تم پس از تدوین آخرین ویرایش تش��کیل شد همچنین مجدداً ارزیابی و بازنگری مطالب را آغاز نمود .وی افزود :مهمترین
دلیلی که ساختمانهای بنایی را نسبت به ساختمانهای آجری سنتی متمایز میکند ،شکلپذیری خوب آنهاست.
رئیس گروه تدوین مبحث  8مقررات س��اختمان کش��ور با بیان اینکه با اس��تفاده از ترکیب میلگرد و بتن مسلح در ساختمانهای بنایی خاصیت
ش��کلپذیری ایجاد میش��ود ،که به آن کالفبندی میگویند گفت :کالفبندی برای پیوستگی بیشتر ساختمانها بهویژه در مناطق زلزله خیز با
خطر متوسط تا خطر نسبی باال استفاده میشود.

نشست هماهنگی و کارشناسی چگونگی جذب تسهیالت و اعتبارهای مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی و کارشناسی چگونگی جذب
تسهیالت و اعتبارهای مسکن با حضور جعفری -مدیر و رضایی -رئیس
دایره ارتباطات و بازاریابی ش��عب بانک مس��کن استان و افروشه -رئیس
بانک مسکن ش��عبه مرکزی شهرستان الر با مهندس امیر برومند -مدیر
بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس امیر برومند با بیان اینکه تس��هیل در جذب هرچه بهتر
تس��هیالت مس��کن برای متقاضیان موضوعی اس��ت که ب��ه توافق همه
مس��ئوالن رسیده اس��ت گفت :نظر به اجرای دس��تورالعمل داخلی بانک
مس��کن درآزادسازی اقساط تسهیالت مس��کن که باعث ُکند شدن روند
جذب تس��هیالت و نارضایتی متقاضیان شده بود ،مقرر گردید از این پس
روند آزادس��ازی اقس��اط براساس جدول آزادسازی اقساط طبق دستورالعمل بنیاد مسکن انجام گیرد .وی افزود :با توجه به ابالغ تسهیالت جدید
مس��کن و افزایش مبلغ این تس��هیالت مقرر گردید ،استفادهکنندگان از تسهیالت سالهای گذشته ،بدون تسویه حساب وام قبلی خود با افزایش
متمم ،تسهیالت جدید دریافت نمایند.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الرستان با اشاره به اینکه شهرستان الرس��تان از جمله مناطق پیشتاز در استان در اجرای طرحهای مقاومسازی
مس��کن روس��تایی و تأمین مسکن شهری است گفت :با تعامل و همافزایی ایجاد شده امید است زمینه رشد تسهیالت و روند بهتر اعطای آن را
درشهرستان الرستان شاهد باشیم.

آنچه را که از دیگران ناپسند میشماری برای تربیت تو بس است -حضرت علی(ع)
68
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیش��ی و بررسی الحاق اراضی
بنیاد مسکن به طرح جامع شهر ایج شهرستان استهبان با حضور مهندس
محس��ن ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان ،مهندس سعید
نظری -شهردار شهر ایج و کارشناسان شهرداری برگزار شد.
در ابتدا مهندس محس��ن ابراهیمی خواستار حل مشکل اراضی تملکی
بنیاد مس��کن در ش��هر ایج معروف به تنب تو راهی به میزان  20هکتار و
الحاق آن به طرح جامع شهر ایج برای حل مشکل مسکن جوانان و اهالی
ش��هر ایج شد .وی در ادامه با تشریح فعالیتهای جهادی بنیاد مسکن در
این شهرس��تان افق پیشرو برای توسعه و محرومیتزدایی در این منطقه
را درخش��ان و امید بخش توصیف کرد و گفت :دهس��تان ایج به واس��طه
موقعیت جغرافیایی خود از جاذبههای گردشگری و طبیعی منحصر بهفردی برخوردار است که باغ گلشن ،آسیاب گلشن ،چشمه بندره ،کوهستان
پک و خانه گردشگری مشهدی مصطفی شهبازی از جمله این جاذبهها میباشند.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان اس��تهبان همچنین با بیان اینکه توس��عه روس��تاها و مقاومس��ازی مسکن روس��تایی همواره یکی از مهمترین
دغدغههای دولتمردان و برنامهریزان روس��تایی و ش��هرهای زیر  25000نفر جمعیت از جمله ش��هر ایج بوده و در این زمینه طرحهای متنوعی
درقالب برنامههای توسعه توسط دولت به اجرا گذاشته شده است افزود :طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی یکی از مهمترین
این طرحها در کشور است.
سپس مهندس سعید نظری نیز با بیان اینکه در سالهای اخیر توجه خوبی به مقاومسازی و بهسازی بافتهای فرسوده در شهر ایج و دهستان
ایج ش��ده اس��ت گفت :بهسازی بافتهای فرسوده نیز در رونق کار و ایجاد اشتغال در شهر مؤثر بوده است.وی با بیان اینکه براساس سرشماری
نفوس و مس��کن س��ال  ۱۳۹۵جمعیت دهس��تان ایج آن  3510تن ( ۱۰۸۹خانوار) بوده است و جمعیت ش��هر ایج برابر  6246تن ( ۱۸۷۶خانوار)
است افزود :توسعه از عوامل مختلفی نشأت میگیرد که یکی از آنها مسکن مطلوب است و همچنین یکی از شاخصهای تعیین کیفیت زندگی
و رفاه اجتماعی نیز میباشد.
شهردار در ادامه از تالشهای بنیاد مسکن در سطح شهر ایج و بخش مرکزی شهرستان استهبان قدردانی نمود و از ارجاع پرونده الحاق اراضی
بنیاد مس��کن معروف به تنب تو راهی به کمیس��یون ماده  5و پیگیری مجدانه موضوع برای حل مش��کل مسکن اهالی خبر داد و گفت :شهر ایج
قابلیتهای مناسبی در توسعه دارد که باید از ظرفیتهای قانونی و رویکردهای جهادی برای توسعه این منطقه استفاده نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست کارشناسی و بررسی الحاق اراضی بنیاد مسکن به طرح جامع شهر ایج

بررسی و حل مشکالت روستاهای بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیش��ی و بررس��ی مس��ائل و
مش��کالت روس��تاهای بخش مرکزی شهرس��تان کوار با حضور اشکان
کاظمی -فرماندار شهرس��تان ک��وار ،ناهید -معاون فرمان��دار ،نامداری-
بخش��دار مرکزی ،تعدادی از مس��ئولین دس��تگاههای اجرایی شهرستان،
دهیاران بخش مرکزی ،مصطفی ایوبی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان
و گروهی از مسئوالن محلی در فرمانداری برگزار شد.
در این نشس��ت بر لزوم بهرهگی��ری از ظرفیتهای پالیش رو برای حل
مشکالت بخش مرکزی تأکید گردید.
در ابتدا اش�کان کاظمی با بیان مطالبی گفت :دهیاران بهعنوان پل ارتباطی مردم و دولت برای برطرف کردن مش�کالت

روستاها ،تعامل و ارتباط تنگاتنگ با مسئوالن را در اولویت کارهای خود قرار دهند و برای خدمترسانی به مردم از هیچ
تالش�ی دریغ نکنند .وی در زمینه برگزاری نشس��ت با دهیاران ،تعامل س��ازنده و همکاری با ادارهها و تالش دهیاران برای مطالعه و شناخت

پتانسیلهای منطقه خود از قبیل گردشگری ،کشاورزی و صنایع نکاتی را یادآور و خواستار تالش مضاعف دهیاران شد.
فرماندار شهرستان کوار افزود :ایجاد همدلی و مشارکت بیشتر روستاییان در اداره روستا با تالش دهیاران در حوزه فعالیت دهیاریها باید مورد

هر کار خوبی ،صدقه است -حضرت محمد(ص)
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توجه باشد.
کاظمی تأکید کرد :هر یک از روس��تاهای س��طح شهرس��تان ظرفیتهای خوبی در حوزههای مختلف دارند که باید آنها را شناسایی و در جهت
توسعه و آبادانی استفاده کرد.
سپس ایوبی نیز توضیحهایی در مورد طرحهای هادی روستاهای بخش مرکزی و خدمات قابل ارائه توسط بنیاد مسکن عنوان نمود و خواستار
هماهنگی و همکاری بیش��تر س��ایر دستگاههای اجرایی خدمات رسان و دهیاران روس��تاها با همدیگر برای ارائه خدمات بهتر و برطرف نمودن
مشکالت مردم روستاهای شهرستان شد.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت مش��کالت مربوط به طرح هادی ،آب ،راه ،مخابرات ،ورزش ،برق ،صنعت ،منابع طبیعی و مسکن روستایی مورد
بررس��ی قرار گرفت که پس از بیان آنها توس��ط دهیاران ،مس��ئولین دستگاههای اجرایی حاضر ،در جهت پاس��خگویی و ارائه گزارش اقدامها و
پیگیریهای انجام شده ،نیز موانع موجود توضیحهای خود را ارائه نمودند.
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مهندس زمانی :حضور پلیس برای ایجاد امنیت اقتصادی در شهر و روستا موجب دلگرمی است

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که با حض��ور مهندس زمانی-
مدی��رکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان ،ایمانیه -رئی��س اداره حقوقی
بنیاد مسکن و گروهی از مس��ئولین امور زمین ،سرهنگ یگانه ،سرهنگ
محمدی ،س��رهنگ جمشیدی ،سرهنگ فرمانی و مسئوالن پلیس امنیت
اقتصادی در اس��تان برگزار ش��د مهندس زمانی با قدردانی از تالشهای
مس��ئوالن انتظام��ی و پلیس امنیت اقتصادی در تأمین امنیت ش��هرها و
روس��تاها و نیز بر لزوم ش��ناخت و معرفی بیشتر پلیس امنیت اقتصادی و
هم اندیش��ی در مورد مسائل و مش��کالت مربوط به زمین و پروندههای
دیگ��ر تأکید کرد و گف��ت :حضور پلیس برای ایج��اد امنیت اقتصادی در
ش��هر و روستا موجب دلگرمی اس��ت .پلیس چشم و گوش قانون است و
اگر اراده و عزم آهنین فرزندان این مرز و بوم نبود بس��یاری از ش��هروندان و روس��تاییان در امور روزانه دچار مش��کل میشدند و جان و مال آنان
مورد تعرض قرار میگرفت.
مهندس زمانی همچنین به موضوع حفظ حریم روس��تاها و جلوگیری از دالل بازی و ساختوس��ازهای غیرمجاز در حریم روستاها اشاره کرد و
افزود :از معضالت بزرگ در این عرصه تجاوز به حریم روس��تاها اس��ت ،این موضوع دس��ت بنیاد مسکن و نهادهای قانونی را برای توسعه حریم
روس��تا میبندد و با مش��کالت فراوان همراه میسازد ،حریم روستا عرصهای برای توسعه طرحهای هادی و ایجاد امکان برای واگذاری زمین به
روستاییان در چارچوب قانونی است.

مهندس انصاری جابری :انجام تمهیداتی برای جابجایی روستای دیندارلو

به گزارش روابط عمومی ،محمد انصاری جابری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان فس��ا در رابطه با تغییر مکان خانوارهای س��اکن در محدوده
مخاطره آمیز گس��ل روس��تای دیندارلو ،گفت :بنیاد مسکن همواره پیگیر تسریع جا به جایی خانههای روستاییان بوده است و زمین کشاورزی نیز
برای خرید در نظر گرفته ش��ده بود که پس از س��یر مراحل اداری با ممانعت امور اراضی در جهادکشاورزی بهدلیل مطالبه  300میلیونی این اداره
از مالک مواجه بود فرد فروشنده از فروش پرهیز کرد.
انصاری جابری افزود :این نهاد ،با پیگیری طرحهای کسب اعتبار بهدنبال تسریع در جابهجایی خانوارهای در معرض خطر در روستای دیندارلوی
شهرستان فسا است.
همچنین طهمورث یوسفی -مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور گفت :از آن جایی که فروچاله روستای دیندارلو
بزرگترین فروچاله کشور به شمار میرود ،شاهد انجام تحقیقات گستردهای پیرامون آن ،از ابتدای بروز مشکل تاکنون بودهایم و برنامهریزیهای
الزم هم برای مدیریت بحران انجام شده است.
طهمورث یوسفی افزود :ایران بر روی کمربند لرزه خیز جهان واقع شده و در شرق ایران گسل زاگرس ،در شمال گسل البرز و در مرکز کشور
گس��لهای بنیادی را داریم و هر کدام میتوانند آس��یب زا باشند ،اما بهطورکلی موقعیت جغرافیایی ایران باعث شده تا کل کشور درمعرض خطر

ایمان ،عقیده قلبی ،گفتار به زبان و عمل براساس آن است -حضرت محمد(ص)
70

به گزارش روابط عمومی ،عملیات گام نخست بهسازی روستای شنایز شرقی از توابع بخش محمله شهرستان خنج و فاقد دهیاری با اعتباری
بیش از  ٣میلیارد ریال از اعتبارهای ارزش افزده سال  ١٤٠٠با همكاری فرمانداری و مدیریت بنیاد مسكن شهرستان خنج آغاز گردید.
مهندس احمد عبدالهی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خنج گفت :روس��تای شنایز شرقی از جمله مناطقی اس��ت که بهعنوان نمونه و الگوی
اجرای طرحهای بهس��ازی در شهرس��تان خنج شناخته شده است و در بیشتر مناطق روستایی این شهرستان طرحهای بهسازی شروع شده است
و شاخص فعالیتهای بهسازی در شهرستان خنج فراتر از متوسط استانی است.
مهندس عبدالهی با برش��مردن اهداف اجرای طرح ِویژه بهس��ازی و نوسازی مسکن روستایی گفت :س��اخت مسكن مقاوم و بادوام روستایی،
تالش در حفظ هویت معماری بومی مس��كن روس��تایی ،تأمین جنبه زیباشناسانه سیمای روستا و تأمین مسكن متناسب با نیاز روستایی از جمله
اهداف اصلی اجرای این طرح است.وی در ادامه گزارشی از اهم فعالیتهای انجام شده در شهرستان خنج توسط بنیاد مسکن را ارائه داد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آغاز عملیات فاز اول بهسازی روستای شنایز شرقی
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زلزله قرار داش��ته باش��د .وی گفت :خوشبختانه شرایط زمینشناسی زاگرس فارس بهدلیل داش��تن بلوکهای فارس ،دائم ًا درحال تعدیل زلزله و
خروج انرژی زمین و در نتیجه کاهش خطر ایجاد بیشتر گسل و مخاطرات و تبعات آن است.
این زمینش��ناس در رابطه با گس��ل دیندارلو افزود :این روستا بهدلیل آنکه بزرگترین فروچاله کشور در آنجا تشکیل شد ،از سوی محققان مورد
توجه قرار گرفته و تحقیقات زیادی را از ابتدای بروز مشکل در آن منطقه شاهد بودیم و در نشستهای مختلف و هماندیشیهای علمی متعدد،
برنامهریزی برای جلوگیری از گسترش این گسل انجام شده است.
یوس��فی با بیان اینکه این گسل از شرق روس��تا شروع و زیر روستا نیز حرکت داشته است ،گفت :طی برنامهریزیهای مهندسین زمینشناسی
کش��ور ،مس��یر گذر آب رودخانه و س��یل باید بهگونهای هدایت شود تا به محدوده شکاف گسل وارد نشده و آن را گسترش ندهد .وی با یادآوری
اینکه برداش��ت آب زیرزمینی در این روس��تا ممنوع اعالم شده است ،افزود :مردم این روستا از آبهای موجود در درون شکاف استفاده میکردند
و چون آب آبرفتی تمام شد ،روستاییان در حال برداشت از ذخیره آبهای آهکی و آب موجود در غارهای آهکی زیرزمینی بودند.
مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور در رابطه با تداوم ساختمانسازی در این روستا گفت :برای گسل ،حریم و
محدوده مشخص و خانههای این محدوده تخلیه و ساختوساز در آن بخشها نیز ممنوع اعالم و ساخت خانههای جدید برای این عده بر عهده
بنیاد مسکن گذاشته شده است ،البته فرهنگسازی برای سبک جدیدی از زندگی در این روستا مطابق با شرایط کنونی باید مورد توجه قرار گیرد.

طرح آسفالت و توسعه معابر روستاهای عمویی و حسنآباد ابوالحسنی آماده بهرهبرداری هستند

به گزارش روابط عمومی ،قاس��م داوودی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان کازرون با بیان اینکه عملیات اجرای آسفالت در روستاهای عمویی از
توابع بخش مرکزی و حس��نآباد ابوالحس��نی از توابع بخش جرهوباالده شهرس��تان کازرون ،پایان یافت اظهار داشت :این طرحها هم اکنون به
مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
قاسم داوودی اجرای طرحهای یاد شده را در جهت توسعه روستایی و محرومیتزدایی از این مناطق دانست و گفت :این روستاها در سال جاری
و از مح��ل اعتباره��ای ملی ،ه��ر کدام دارای  ۲میلیاردریال اعتبار بوده که پس از طی مراحل مناقصه ،عملیات اجرایی این روس��تاها به پیمانکار
مربوطه واگذار ش��ده اس��ت .وی افزود :در روستای عمویی حدود  ۵۲۰۰مترمربع به ارزش  11میلیارد و  440میلیونریال و در روستای حسنآباد
ابوالحسنی حدود  ۴۳۶۰مترمربع به ارزش حدود  9میلیارد و  592میلیونریال آسفالت انجام شده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کازرون گفت :اجرای طرح هادی ،توسعه روس��تایی ،ساماندهی معابر و دیگر فعالیتهای عمرانی و توسعهای در
روستاها عاملی مهم در شکلگیری مهاجرت معکوس و افزایش تمایل روستاییان مهاجرت کرده به شهر برای بازگشت به موطنشان ،است.

طرح توسعه روستای هرایجان با مشارکت بنیاد مسکن کلید خورد

به گزارش روابط عمومی ،شیروانی دوست -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان با بیان اینکه از همه ظرفیتهای پیشرو برای توسعه روستایی
در این شهرستان بهرهگیری میشود گفت :اجرای عملیات مخلوط ریزی در روستای هرایجان شهرستان سپیدان توسط ماشینآالت بنیاد مسکن
استان آغاز شد.
علی شیروانی دوست با بیان اینکه روستای هرایجان با این اقدام در مسیر تازهای از توسعه روستایی قرار میگیرد افزود :بنیاد مسکن در اغلب
مناطق روس��تایی این شهرس��تان طرحهای توسعه و محرومیتزدایی را آغاز کرده است .وی با بیان اینکه اجرای طرحهای بهسازی روستایی در

تند راه رفتن ،ارزش و درخشش مؤمن را میبرد -حضرت محمد(ص)
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این شهرستان در راستای اهداف ارتقاء توسعه سكونتگاههای روستایی و تالش در نزدیكی سطح بهرهمندی از امکانات رفاهی شهرها و روستاها
اس��ت گفت :تالش در بهینه س��ازی مصرف انرژی در مسكن روستایی ،افزایش قابلیت و س��رعت اجرای طرحهای كالبدی و عمرانی روستاها،
تالش در به حداقل رساندن آثار مخرب و تقلید كوركورانه از ظواهر شهری نامناسب در تولید مسكن روستایی از جمله این اهداف است.

بهرهبرداری از تعداد  145واحد مسکونی طرح بهسازی در شهرستان کوهچنار با مشارکت بنیاد مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،با بهرهبرداری از تعداد  145واحد مسکونی در
قالب طرح بهس��ازی مسکن روستایی در شهرستان کوهچنار با مشارکت
بنیاد مس��کن توسعه روس��تایی و محرومیتزدایی در این شهرستان وارد
مرحله تازهای شد.
س��یداحمد منصوریان -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان کوهچنار با بیان
اینکه شهرس��تان نوبنیاد کوهچنار در سالهای مختلف مورد توجه توسعه
و محرومیتزدایی بوده است گفت :با ایجاد این شهرستان شتاب توسعه و
محرومیتزدایی در آن دوچندان شده است.
منصوریان افزود :طرحهای بهس��ازی مس��کن روستایی با بهرهگیری از
تسهیالت کمبهره ،وامهای بالعوض و همچنین آورده متقاضیان به مبلغ
 121میلیارد و  800میلیونریال س��اخته ش��دهاند .وی ادامه داد :س��اخت مسكن مقاوم و بادوام روس��تایی ،تالش در حفظ هویت معماری بومی
مس��كن روستایی ،تأمین جنبه زیباشناس��انه سیمای روستا و تأمین مسكن متناسب با نیاز روستایی ،از جمله اهداف اجرای طرح بهسازی مسکن
روستایی هستند.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان کوهچنار گفت :همچنین با اجرای این طرح اهدافی از جمله تطبیق كالبد مسكن روستایی با زندگی امروزی ،گذر
از نگرش تأمین سرپناه برای روستایی به تأمین مسكن برای روستایی ،ارتقاء توسعه سكونتگاههای روستایی و تالش در نزدیكی سطح بهرهمندی
از رفاهیات شهرها و روستاها دنبال میشوند.

گشایشهای تازه برای صدور اسناد مالکیت در منطقه جره و باالده با مشارکت بنیاد مسکن

ب��ه گزارش روابطعمومی ،نشس��ت کارگروه مش��ترک بنیاد مس��کن،
اداره ثبت اس��ناد و امالک و اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان کازرون
 ۱۴۰۰ب��ا حضور داود انصاری -رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک ،خیرا...
محمودی -رئیس اداره اوقاف و دکتر قاس��م داودی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرستان کازرون در اداره ثبت اسناد و امالک این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت در مورد صدور اسناد اوقافی در شهر باالده و روستاهای
دارای س��هم موقوفه در منطقه جره و باالده بحث و تبادلنظر و مقرر شد
که با همکاری اداره اوقاف و بنیاد مس��کن هرچه س��ریعتر امالک موجود
در شهر باالده و روستاهای اطراف با طرح شمیم برداشت و نقشهها جهت
تشکیل پرونده به بنیاد مسکن ارسال گردند.
همچنین مقرر گردید اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون نیز در طول هفته دو روز وقت فوقالعاده و ویژه برای کارشناسی پرونده اسناد
امالک موقوفه در نظر بگیرند تا در  ۶ماهه نیمه دوم سال اسناد اوقافی بیشتری صادر شود.
دکتر قاس��م داودی با س��پاس از همکاری بسیار خوب رؤسا و کارکنان ادارههای ثبت اس��ناد و امالک شهرستان کازرون ،ثبت اسناد و امالک
خش��ت و کمارج و اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان کازرون ،گفت :تعهد س��ال  ۱۴۰۰بنیاد مسکن شهرستان کازرون ،صدور  ۳۰۰فقره سند
مالکیت شهری و روستایی بوده است که با تالش و پیگیریهای همکاران بنیاد مسکن شهرستان و ادارههای ثبت اسناد و امالک ،طی  ۶ماهه
نخست سال جاری به بیش از این تعهد دست پیدا کردهایم .وی افزود :تا پایان شهریورماه و در مجموع  ۵۱۹فقره پرونده اسناد مالکیت متقاضیان
به هر دو اداره ثبت ارسال و از این تعداد تا آخر شهریور ماه  ۳۸۳فقره رای صادر و از این تعداد رای ۳۲۸ ،فقره سند صادر شده است.

پاکدامنی ،زینت تهیدستی است -حضرت علی(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،با مشارکت و همراهی بنیاد مسکن شهرستان رستم بهرهبرداری از تعداد  331واحد مسکونی در قالب طرح بهسازی
در این شهرستان به بهرهبرداری رسید .همچنین افتتاح این طرحها با بهرهگیری از تسهیالت کمبهره ،آورده متقاضیان و وامهای بالعوض بنیاد
مسکن انجام شده است.
مهندس خس��رو کش��تگر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان رستم با برشمردن خدمات بنیاد مسکن در این شهرستان گفت :این طرحهای بهسازی
مسکن روستایی با  278میلیارد و  40میلیونریال اعتبار و تسهیالت به بهرهبرداری رسیدند.
مهندس کش��تگر با بیان اینکه بنیاد مسکن خدمات ارزش��مندی در این شهرستان در جهت توسعه روستایی ارائه داده است افزود :صدور اسناد
مالکیت ش��هری و روس��تایی ،مقاومسازی روستایی ،بهسازی بافتهای فرسوده ،توجه به توس��عه گردشگری روستایی ،تملک اراضی و واگذاری
قطعات زمین به متقاضیان در روس��تاها ،اعطای تس��هیالت بالعوض و تس��هیالت بازسازی واحدهای خس��ارتدیده و نیز توسعه معابر از جمله
کارکردهای بنیاد مسکن در این شهرستان بوده است.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان رستم با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در سال گذشته گفت :متقاضیان ساکن در روستاهایی که در سالهای
قبل ،کمتر از تس��هیالت مس��کن روستایی اس��تفاده نموده و دارای بافت آسیبپذیر میباش��ند ،همچنین متقاضیان ساکن در روستاهای واقع در
مناطق سانحهخیز و ...میتوانند از تسهیالت کمبهره بهسازی مسکن روستایی بهرهمند شوند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیر بنیاد مسکن شهرستان کازرون گفت :تا زمانی که ادارههای ثبت اسناد و امالک زمان کافی برای صدور سند تا پایان سال داشته باشند و
پذیرای پروندهها باشند ،روند تشکیل پرونده برای متقاضیان و ارسال آن به ادارههای ثبت مانند گذشته با سرعت انجام میشود.

مهندس برومند :فرآیند صدور اسناد اراضی تملکی نیازمند شتاببخشی و همافزایی است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان در نشست بررسی صدور اسناد اراضی تملکی بنیاد مسکن
با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان الرستان که همزمان بهصورت ویدئوکنفرانس با ادارهکل بنیاد مسکن استان و دیگر شهرستانهای
استان فارس برگزار شد گفت :این فرآیند نیازمند شتاببخشی و همافزایی بین دستگاهی است.
مهندس برومند افزود :خوش��بختانه این تعامل و همافزایی در شهرس��تان الرستان وجود دارد و امید میرود با شتاببخشی در این عرصه شاهد
رونق گرفتن فعالیتها در صدور اسناد و ایجاد گشایشهای بیشتر برای تملک اراضی و واگذاری به بنیاد مسکن باشیم.وی گفت :واگذاری اراضی
به قش��رهای جوان و مزدوجین و قش��رهای نیازمند به مسکن در روستاها فرآیندی است که زمینهساز کاهش مهاجرتها و افزایش ماندگاری در
روستاها و رونق کار و تالش در این مناطق است و میبایست از همه ظرفیتهای قانونی برای شتاببخشی در این طرحها بهرهگیری کرد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان در پایان گزارشی از تأمین مسکن در این شهرستان ارائه داد.

گش��ایشهای تازه در صدور اس��ناد مالکیت واحدهای مس��کونی شهرس��تان بوانات و س��رچهان با
مشارکت بنیاد مسکن
ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک ادارههای بنیاد مس��کن
شهرس��تانهای بوانات و سرچهان ،ثبت اس��ناد و امالک و اوقاف و امور
خیریه این دو شهرس��تان در بنیاد مس��کن شهرس��تان بوان��ات با حضور
مدیران ادارهها برگزار شد.
در این نشس��ت اس��ماعیل محمد جانی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان
س��رچهان و مهندس کریم محمدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوانات
آخری��ن رویکردها پیرام��ون چگونگی صدور اس��ناد مالکی��ت واحدهای
مسکونی در این دو شهرستان و امالک موقوفه راتشریح کردند و خواستار
افزایش تعامل و همافزایی بینبخش��ی برای روانسازی روند صدور اسناد
مالکیت در این مناطق شدند.
در ادامه مهندس کریم محمدی با برش��مردن مزایای صدور س��ند گفت :قانونگذار بهمنظور انتظام بخش��یدن به امور امالک ،تثبیت مالکیت

دانش گنجینههایی است که کلیدهای او پرسش میباشد -حضرت محمد(ص)
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اش��خاص و مصون ماندن امالک از هرگونه تعرض ،ثبت امالک را اجباری میداند .الزمه ثبت امالک رعایت تش��ریفاتی است که در قانون ثبت
اسناد و امالک پیشبینی شده است .به حکم ماده  21قانون ثبت اسناد و امالک پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ،ملک در دفتر امالک ثبت
ش��ده و س��ند مالکیت مطابق ثبت دفتر امالک صادر میش��ود .وی افزود :در حال حاضر س��ازمان باتوجه به سیاستهای کلی نظام هماهنگ با
ک برگی ،گام مؤثری در ثبت
فناوری اطالعات و دولت الکترونیک در حال گذر از ثبت س��نتی به ثبت نوین اس��ت که با جایگزین کردن س��ند ت 
نوین برداشته است .با این توصیف سند تکبرگی همان سند مالکیت است که به شیوه نوین و الکترونیکی صادر میشود.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بوانات با برشمردن کارکردهای بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و امالک در صدور اسناد مالکیت گفت :سند تک
برگی ،ویژگیها و مزایای منحصر بهفردی دارد که از جمله آن چاپ در چاپخانههای دولت ،داشتن بارکد امنیتی ،نمایش کروکی و نقشه ،جامع
و خوانا بودن اطالعات ،داش��تن اطالعات مربوط به نش��انی دقیق ملک ،مش��خصات دقیق و کامل مالک اعم از شماره یا شناسه ملی ،اقامتگاه،
کدپستی و نمایش نقشه کاداستر است که دقیق ًا منطبق با نقشههای هوایی محل است.
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مهن��دس مبی��ن :همکاریه��ای قضایی و انتظامی در شهرس��تان نی ری��ز برای برخورد ب��ا متخلفان
راهگشای توسعه و محرومیتزدایی است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس علیاکبر مبین -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نی ریز در دیدار با سرهنگ یوسفی -فرمانده منطقه انتظامی
شهرستان گفت :همکاریهای قضایی و انتظامی در شهرستان نی ریز برای برخورد با متخلفان راهگشای توسعه و محرومیتزدایی است.
مهندس مبین همچنین با قدردانی از خدمات انتظامی در برخورد با متخلفان و متجاوزان به حریم زمینهای روس��تایی افزود :بنیاد مس��کن با
سپاس از این خدمات خواستار بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای قانونی برای مقابله با زمین خواری و برخورد با متخلفان است.وی گفت :تجاوز
به حریم زمینهای روس��تایی از جمله عواملی اس��ت که موجب بروز مشکل در توسعه روس��تایی میشود ،اراضی مستعد برای توسعه روستایی و
واگذاری به زوجهای جوان و متقاضیان به مس��کن در روس��تاها باید در اختیار دولت ،بنیاد مس��کن و منابع طبیعی باشد تا بتوان در شرایط قانونی
از آن بهرهگیری کرد.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان نی ریز با بیان اینکه بزرگترین پیامد تخلف و تجاوز در حریم روس��تاها حاش��یه نشینی در شهرهای بزرگ است
افزود :مهاجرت عامل اصلی پیدایش حاش��یه نش��ینی و اسکان غیررسمی است و حاشیه نشینی خود بهعنوان یکی از مسایل اجتماعی ،پیامدها و
آثار متفاوتی در سطوح خرد و کالن در جامعه به جای میگذارد.

مهندس مبین گفت :یکی از مهمترین حوزههای تأثیرگذار حاشیه نشینی ،حوزه بسیار حساس آسیبهای اجتماعی است.
گسترش حاشیه نشینی در سطح خرد موجب ایجاد اختالل در امنیت روانی ساکنان شهرها و در سطح کالن موجب ایجاد
انواع آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی میشود.

همچنین سرهنگ یوسفی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای توسعه برای مقابله با حاشیه نشینی تأکید کرد.

طرحهای تأمین مسکن مبتنی بر کاهش آسیبپذیری و بازدارندگی است

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی محس��ن ابراهیم��ی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان اس��تهبان با بیان اینکه هفته پدافند غیرعامل ،فرصتی
برای حساس��یتزایی و برنامهریزی در جهت دفع مخاطرات برای مدیران
و اطالعرس��انی در سطح گسترده برای عموم مردم است گفت :طرحهای
تأمین مس��کن مبتنی بر کاهش آسیبپذیری و بازدارندگی هستند و همه
تالشه��ا مبتنی بر این اس��ت که این طرحها با مبن��ای پدافند غیرعامل
سازگاری داشته باشد.
در این نشست محسن ابراهیمی ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل
بابرشمردن کارکردهای عمرانی و فرهنگی بنیاد مسکن در حوزه مدیریت
جه��ادی و محرومیتزدایی افزود :پدافند غیرعام��ل ،مجموعه اقدامهای
غیرنظامی میباشد که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیبپذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران
در برابر تهدیدها و اقدامها میش��ود .وی همچنین گفت :بنیاد مس��کن در این حوزه میبایس��ت با آمادگی کامل همه فرآیندهای فنی در حفظ و

آن که خرد ندارد ،دین هم ندارد -حضرت محمد(ص)
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مهمتری�ن و مؤثرتری�ن روشهای دف�اع در مقابل تهاجمها و تهدیدهای مدنظر کش�ورهای جهان بوده و هس�ت و حتی
کشورهای نظامی به این پدافند توجه خاصی دارند.
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حراست از آن بکوشد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان با بیان اینکه هر بنا و ساختمانی که بهصورت انبوه و در قالب طرحهای تأمین مسکن ساخته میشود باید
شرایط مقاومت در شرایط بحرانی را داشته باشد افزود :بنیاد مسکن با رعایت همه الزامات فنی و مهندسی در این راه کوشیده است تا طرحهای
عمرانی و تأمین مس��کن ،متناس��ب با ش��رایط پدافند غیرعامل باش��د و پدافند غیرعامل باید بهعنوان یک برنامهریزی صحیح و مدون بهصورت
توسعه پایدار طراحی و نهادینه شود.
س��پس میرزاده -معاون فرمانداری شهرس�تان اس�تهبان در س�خنانی گفت :پدافن�د غیرعامل هم�واره بهعنوان یکی از

میرزاده افزود :اطمینان بخش��ی ،امیدبخش��ی ،آگاهس��ازی ،آموزش عمومی و هوشیارسازی مس��ئوالن در برابر تهدیدها از جمله اصول کلیدی
برنامههای هفته پدافند غیرعامل سال  ۱۴۰۰است.

به گزارش روابط عمومی ،انصاری جابری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا از اجرای طرح هادی روستای اکبرآباد شهرستان سردشت از محل
اعتبارهای قیر  ۹۹و اعتبارهای ملی ۱۴۰۰خبر داد و گفت :این طرح در سطح  ۲۵۰۰مترمربع و با اعتباری بیش از  ۶میلیاردریال اجرا شده است.
انصاری جابری اجرای طرحهای هادی را زمینهساز توسعه دوچندان در این مناطق دانست و گفت :در این روستاها در افق  10ساله برنامههای
توسعه روستایی تهیه و تدوین شده است .وی افزود :پرداخت  54میلیاردریال تسهیالت تعمیر و بازسازی مسکن محرومان نیز در این شهرستان
در زمینه توس��عه روس��تایی رقم خورده اس��ت ،اعطای تس��هیالت اقدامی مؤثر برای آن است که افراد نیازمند و قشرهای آس��یبپذیر بتوانند با
بهرهگیری از این فرصتها برای داشتن سرپناه مناسب اقدام نمایند.
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اجرای دو طرح عمران روستایی در شهرستان فسا با مشارکت بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
فرماندار :باید از توان تخصصی بنیاد مس��کن استان در اجرای طرحهای هادی روستایی شهرستان
آوج بیشتر استفاده شود

بنابر گزارش روابط عمومی ،علیرضایی -فرماندار شهرستان آوج بهمنظور
تبادلنظر در مورد مسائل پیرامون وظایف عمرانی و بررسی همکاریهای
متقابل بنیاد مس��کن استان در منطقه شهرستان آوج با مهندس گونجی-
مدیرکل و معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان و بخشدار مرکزی
دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دی��دار علیرضای��ی از حضور پررنگ بنیاد مس��کن اس��تان در
منطقهه��ای آوج و آبگ��رم و اجرای طرحهای بازس��ازی مناطق زلزلهزده
در س��ال  81و نیز بهسازی مسکن روستایی قدردانی کرد .وی با اشاره به
اس��تعداد و ظرفیتهای بالقوه این شهرستان در مناطق روستایی خواستار
توج��ه ویژه به اقدامهای عمرانی با همکاری بنیاد مس��کن بهعنوان یک
دستگاه اجرایی با تجربه در این زمینه شد و تأکید کرد :باید از توان تخصصی بنیاد مسکن استان در اجرای طرحهای هادی روستایی شهرستان
آوج بیشتر استفاده شود.
فرمان��دار آمادگ��ی خود را در مورد اجرای طرحهای هادی روس��تایی با هم��کاری دهیاریها بهمنظور اجرای بهینه طرحه��ا از توان اجرایی و
تخصصی بنیاد مسکن در این زمینه اعالم نمود.
همچنین مهندس گونجی با قدردانی از همکاری فرمانداری شهرس��تان آوج و تس��هیل در امور جاری بنیاد مسکن استان در این منطقه و ایجاد
هماهنگی مناسب در تعامل با دستگاههای نظارتی ،اجرایی و خدماتی گفت :این منطقه با توجه بهوجود زمینههای متعدد در حوزههای مسکن و
جذب گردشگر میتواند آینده بسیار درخشانی داشته باشد.

اندرز ،پناهگاه کسی است که آن را نگهداری نماید -حضرت علی(ع)
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بخشدار:حضور بنیاد مسکن استان در کنار دهیاران ضروری است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،بهمنظور بررسی وضعیت طرحهای عمرانی
و مشترک در روستاهای بخش مرکزی استان مهندس گونجی -مدیرکل
و مهندس خانجانیان -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان با
کش��اورز کلهر -بخشدار مرکزی در مورد روند اجرای طرحهای عمرانی و
مشترک در این منطقه بحث و تبادلنظر کردند.
در این دیدار مهندس گونجی بر تداوم همکاری در حوزههای مش��ترک
و بررس��ی تجمیع و بهرهمندی از اعتبارهای موج��ود به نفع مردم منطقه
تأکید کرد .وی با تأکید بر اینکه هدف کلیه امور عمرانی ،مردم و رفاه آنها
اس��ت گفت :باید با پیگیری ،تجمیع اعتبارهای امور عمرانی در منطقه را
گسترش و ماندگار کرد و از اقدامهای بخشی دست کشید.
همچنین کش��اورز در س��خنانی با اشاره به نیاز بس��یاری از طرحهای هادی روستایی به بازنگری از بنیاد مسکن استان درخواست کرد این مهم
در اسرع وقت با تأمین اعتبار از محل خودیاریها و سایر منابع انجام گیرد .وی حضور بنیاد مسکن استان را در کنار دهیاران ضروری دانست.

تجلیل از برگزیدگان مسابقه نقاشی نماز و دفاع مقدس

بنابر گزارش روابط عمومی ،یک دوره مسابقه نقاشی با شرکت فرزندان
همکاران بنیاد مسکن استان برگزار شد و پس از بررسی دهها اثر ارسالی
به این دفتر از برگزیدگان این مس��ابقه با اهداء لوح تقدیر و هدیه تجلیل
بهعمل آمد.
مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اهمیت گس��ترش
حرکته��ای فرهنگی و هنری در بین فرزن��دان تأکید کرد که خانوادهها
باید مفاهیم ارزشی را با تشویق به فرزندان خود منتقل نمایند.
سپس حجتاالسالم رمضانی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان نیز با اشاره به برنامههای فرهنگی این دفتر در زمینه ترویج
مبان��ی فرهنگ نماز گف��ت :یکی از بهترین روشها ب��رای جلب توجه و
ایجاد انگیزه در فرزندان همکاران برگزاری مسابقات فرهنگی مرتبط با نماز است که با استقبال خوب فرزندان همکار در این مورد مواجه شدیم.

مهندس گونجی :س��طح همکاری بین ادارهکل منابع طبیعی و بنیاد مس��کن اس��تان قزوین مطلوب و
رضایتبخش است

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس گونجی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و مهندس قاس��مزاده -مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
بهمنظور بررسی روند آخرین تعاملهای سازمانی دیدار و گفتگو کردند.
در ای��ن دیدار مبانی اجرای ماده  4قانون س��اماندهی س��کونتگاههای
روس��تایی و سایر موارد مرتبط سازمانی با حضور معاونین دو دستگاه مورد
بررسی قرار گرفت.
مهن��دس گونجی با اش��اره به س��رعت مطلوب در پیش��برد پروژههای
مش��ترک و برنامههای جاری بین دو دس��تگاه گفت :در این مورد ش��اهد
اقدامهای مؤثر و مناسبی بودیم که باعث مباهات است .وی ارائه خدمات
س��ریع و رعای��ت امانت در ام��ور را محصول تعامل نزدیک دو دس��تگاه
برشمرد و خاطر نشان ساخت همواره بین دو دستگاه اعتماد و همراهی مطلوبی برقرار بود که قابل تقدیر است و مردم بهعنوان مخاطبین اصلی

کسی که بر کارش توکل مینماید (نه بر خدای تعالی) نابود میشود -امام صادق(ع)
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حسینیانی :محرومیتزدایی فصل مشترک بنیاد مسکن و بسیج سازندگی است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت فرا رسیدن هفته بسیج مهندس
گونجی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با حسینیانی -رئیس سازمان بسیج
سازندگی استان دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دیدار ک��ه با حضور حجتاالس�لام رمضانی -فرمان��ده پایگاه
بسیج بنیاد مسکن استان برگزار شد راهکارهای همکاری بیشتر در مسیر
محرومیتزدایی در مناطق محروم بهویژه روس��تاهای دور افتاده اس��تان
بررسی شد.
در ادامه ،حجتاالس�لام رمضانی با اش��اره به تدبیر ام��ام(ره) در افتتاح
حس��اب  100و تأمین مس��کن محرومین گفت :حس��اب  100امام(ره) با
همکاری تمامی دلسوزان و نیروهای جهادی در تمامی نهادهای یادگار امام(ره) میتوانند راهگشای تأمین مسکن محرومین باشند.
همچنین س�رهنگ حسینیانی با تبریک هفته بسیج با اشاره به خاس�تگاه مشترک هر دو نهاد گفت :محرومیتزدایی در
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ذینفع همواره گروه هدف اصلی در ارائه خدمات و رضایت آنها بودهاند.
س��پس مهندس قاس��مزاده با اشاره به حسن ارتباط بین دو دس��تگاه ،ایجاد رویههای کاری و تفاهم متقابل در امور اجرایی ،اداری و هماهنگی
الزم برای رفع مش��کالت مردمی را ش��اخصهای اصلی توفیق در امور فیمابین دانست و تأکید کرد در طول این مدت با بهرهگیری از نیروهای
بومی شایسته و دلسوز استان شاهد ایجاد سرعت در امور جاری بودیم و امید است این روند با مدیریت جدید نیز ادامه یابد.

هر دو نهاد که یادگار امام(ره) میباشند جوهره اصلی حرکت بسیج سازندگی و بنیاد مسکن است و ظرفیت دو دستگاه
میتواند در دس�تگیری و یاریرس�انی به محرومین بسیار مؤثر و راهگشا باش�د .وی افزود :بسیج سازندگی در عرصههایی مانند

تأمین آب کش��اورزی ،آب ش��رب ،اش��تغال ،راه روستایی ،مش��اغل خانگی و مسکن محرومین ورود پیدا کرده اس��ت و عهد کردیم تا زمانی که
محرومیت وجود دارد در کنار مردم و محرومین حاضر باشیم تا چهره محرومیت را کمرنگ کرده و عدالت و توسعه را در استان افزایش دهیم.
رئیس سازمان بسیج سازندگی و محرومیتزدایی سپاه استان اعالم کرد ۱۰۸۳ :گروه جهادی تخصصی و عمومی در همه قشرهای بسیج ایجاد
شدند و در حال انجام عملیات جهادی در عرصه محرومیتزدایی ،تولید ،امدادی ،جهاد تربیتی و آموزشی فعال هستند.
در پایان مهندس گونجی نیز با اشاره به فعالیتهای مؤثر سازمان بسیج سازندگی گفت :با تمام توان تخصصی خود آماده همکاری در راستای
رفع محرومیت از چهره استان هستیم.

بررسی و رفع مشکالت دفاتر طراحی و ناظرین نظام فنی روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس کشاورز -معاون بازسازی و مسکن
روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان گفت :نشس��تهای کارشناسی با حضور
ناظرین نظام فنی روس��تایی این شهرستانها تشکیل و موارد فنی مرتبط
با ساخت مس��کن مقاوم ،طراحی مطلوب ساختمانهای روستایی ،تکریم
ارباب رجوع و شیوه همکاری ناظرین با بنیاد مسکن استان بررسی شد.
مهندس کش��اورز با اش��اره به ضرورت توجه به موازین فنی در اجرای
طرحهای بنیاد مس��کن تأکید کرد از ناظرین خواس��ته ش��ده تا نسبت به
اج��رای موارد فنی و پیگیریهای الزم جهت پیش��برد هرچه بهتر کیفیت
اجرای واحدهای مس��کونی روستایی اهتمام ورزند .وی تأکید کرد رعایت
آموزههای فنی موجب شده بنیاد مسکن در وقوع حوادث و زمین لرزههای
اخیر در شهرستان آوج ،ما کمترین خسارت و زیان را داشتهایم؛ در حالی که بسیاری از طرحهای دیگر و بافتهای قدیمی و سنتی در این حوادث
آسیب فراوان دیدهاند.
معاون بازس�ازی و مس�کن روس�تایی بنیاد مس�کن اس�تان با تأکید بر این که ناظرین فنی باید بدون اغماض ،مسامحه

راستی ،روزی را فراهم میآورد و خیانت ،تهیدستی را -حضرت محمد(ص)
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و با جدیت و پش�تکار به رعایت موازین فنی اهتمام داش�ته باش�ند افزود :طرحهای بنیاد مس�کن طرحهایی اس�ت که
برای ش�ریفترین قش�رهای اجتماع و گاه در مناطق محروم و روستاهای کمبرخوردار اجرا میشود و روستاییان شایسته
دریافت بهترین خدمات هستند.

مهندس کش��اورز در ادامه گفت :ناظرین روس��تایی باید به این نکته توجه کنند که روس��تاها دربرگیرنده قشر مولد جامعه هستند .این افراد باید
انگیزه کافی برای ماندگاری در روس��تاها داش��ته باشند .اجرای بهینه طرحهای مهندسی و رعایت الزامات فنی میتواند موجب دلگرمی و اجرای
زیبا و بهینه طرحها و ایجاد انگیزه برای روستاییان شود.

نشست بررسی روند تأمین مسکن طالب برگزار شد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور مهندس گونجی -مدیرکل ،مهندس نسائی -معاون مسکن شهری و حجتاالسالم رمضانی-
مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان ،زمانی -مسئول دفتر امامجمعه اس��تان و صفی خانی -مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه
استان روند تأمین مسکن طالب در نقاط مختلف استان قزوین بررسی شد.
در این نشست مهندس گونجی با تشریح روند واگذاری مسکن طالب در شهر اقبالیه گفت :با هماهنگیهای بهعمل آمده درصدد تسهیلگری
در تأمین مسکن طالب هستیم و امیدواریم با توجه به شرایط اقتصادی موجود بهترین شرایط را برای واگذاری به این عزیزان ایجاد نماییم.

دیدار با خانواده شهید ذکریا شیری شهید مدافع حرم

بنابر گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت هفته بس��یج مهندس گونجی-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و حجتاالس�لام رمضانی -فرمانده پایگاه
مقاومت بس��یج استان و مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن
استان با خانواده شهید مدافع حرم ذکریاشیری دیدار کردند.
در این دیدار مادر ش��هید ش��یری با ذکر خاطراتی از این شهید واالمقام
اشعاری را در تمجید از جایگاه شهید ارائه نمود.
در ادامه حجتاالس�لام رمضانی با بیان این ک��ه امنیت و آرامش حال
حاضر را مدیون شهدا هستیم گفت :باید قدردان این عزیزان و خانوادههای
آنها باشیم.
در پایان این مراسم با اهداء لوح و هدیه از این خانواده و مادر شهید قدردانی بهعمل آمد.

برگزاری رزمایش دفاع از مقر در بنیاد مسکن

بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،در هفته پدافند عام��ل و بهمنظور ایجاد
آمادگی از عواقب و حوادث ناشی از وقایع غیرمترقبه رزمایش دفاع از مقر
با حضور حسینی -مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ،مهندس گونجی-
مدیرکل و حجتاالس�لام رمضانی -فرمانده پایگاه مقاومت بس��یج بنیاد
مس��کن اس��تان ،س��رهنگ -معاون عملیات س��پاه صاحب االمر استان،
باباطاهری -رئیس اداره حراس��ت بنیاد مسکن استان و مهندس رحمنی-
مدیر امور اجرایی و بانک ماشینآالت بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام رمضانی با اش��اره به بروز تهدیدهای روزافزون دشمنان خارجی و بهویژه عوامل معاند داخلی تأکید کرد :ضرورت دارد تا
با حفظ آمادگی داخلی در حفظ دستاوردها و امانت موجود در این نهاد مردمی کوشا باشیم و همواره از سطح آمادگی مطلوب برخوردار باشیم.
سپس سرهنگ نیز با اشاره به توطئههای روزافزون دشمنان گفت :باید با شناخت دقیق حرکتهای معاندین همواره درصدد دفع توطئه دشمنان
نظام باشیم تا مسیرهای احتمالی معاندین در ضربه زدن به مبانی نظام را مسدود و دفع کنیم.
در پایان این مراس��م مانور دفاع از مقر ش��امل عملیات اطفاء حریق و دفع آس��یبهای احتمالی و مسدودسازی دسترسی عوامل بیرونی و سایر
موارد توسط کارکنان بسیجی تمرین و اجرا شد.

سه چیز است که در هر که باشد آقا و سرور است :فرو بردن خشم از جرم بدکار ،گذشت نمودن
و صله رحم با جان و ثروت -امام صادق(ع)
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دیدار حجتاالسالم میرعمادی با آیتا ...العظمی نوری همدانی

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالموالمس��لمین میرعمادی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مس��کن استان با آیتا ...العظمی
نوری همدانی دیدار کرد.
در این دیدار حجتاالس�لام میرعمادی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن اس��تان از حمایتها و رهنمودهای آیتا ...نوری همدانی
قدردانی کرد.
س��پس آیتا ...العظمی نوری همدانی در س��خنانی بر لزوم دقت علمی و فنی در کارها تأکید نمود و مسکن محرومان را از اولویت فعالیتهای
بنیاد مسکن دانست.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری اس��تان با حضور
نمایندگان شهرس��تان قم در مجلس شورای اس�لامی ،معاونین استاندار،
فرماندار شهرستان قم ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،سایر
مدیران دس��تگاههای اجرایی استان و شاهچراغی -استاندار در استانداری
بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
در ابتدا شاهچراغی با اشاره به جایگاه استان قم و ظرفیتهای ویژه این
اس��تان گفت :اس��تان قم باید در حوزه اقتصاد ،سالمت و فرهنگ سرآمد
کش��ور باشد .وی واکسیناس��یون در ادارههای دولتی را الزامی دانست و با
تأکید بر فرهنگس��ازی جهت افزایش اقبال عمومی به دریافت واکس��ن
افزود :کس��انی که مخالف واکسن هس��تند ،نباید در محافل عمومی اقدام
به واکسن هراسی کنند.
استاندار معیشت مردم را از دیگر مسائل اولویت دار در کشور و استان دانست و گفت :دستگاههای دولتی بایستی با بهرهگیری از مشارکتهای
مردمی و بسیج عمومی زمینه نظارت و رصد بیشتر قیمتها را فراهم کنند.
شاهچراغی همچنین با تأکید بر ارتباط و دیدار چهرهبهچهره مدیران با مردم تأکید کرد :اگر مدیران پای کار نباشند ،نمیتوانیم از زیرمجموعه
آنها برای پیگیری مشکالت شهروندان توقع داشته باشیم.
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نشست شورای اداری استان برگزار شد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم

تش��کیل کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست به
ریاست معاون امور عمرانی
به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی،
عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان با حضور دکتر
بهش��تی -معاون امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس رحمانیای -مدیرکل
دفتر فنی اس��تانداری ،صبوری -مدیرکل راهوشهرسازی ،مهندس بلدی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،س��ایر مدیران دستگاههای اجرایی استان و
رئیس معاون امور عمرانی استانداری در استانداری قم تشکیل شد.
در این نشس��ت موارد تعیین کاربری و س��ایر دستور نشستها بررسی و
تصمیمهای مناسب اتخاذ گردید.

کسی که از خودخواهی بیزار و پاک شد به بزرگی و ارجمندی میرسد -امام صادق(ع)
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پیگیری روند اجرایی طرح مسکن اقدام ملی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی بهمنظور بررس��ی روند اجرایی طرح
اقدام ملی مس��کن با حضور مهندس صبوری -مدیرکل راهوشهرس��ازی
اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن
اس��تان ،خاکس��اری -مدیر ش��عب بانک مسکن و س��ایر کارشناسان در
ادارهکل راهوشهرسازی برگزار شد.
گفتنی اس��ت در این نشست موارد مربوط به طرح اقدام ملی مسکن در
شهرهای زیر  100نفر و شهر قم بررسی و تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
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بررسی شیوه همکاری سازمان تبلیغات اسالمی با بنیاد مسکن

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،در دی��دار مس��ئوالن س��ازمان تبلیغات
اس�لامی اس��تان ،اکبرنیا -قائممقام و دکتر رحیم��ی -معاون اداری مالی
با حجتاالس�لام میرعمادی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن استان بهمنظور راههای همکاری این دو نهاد گفتگو شد.
در این دیدار حجتاالس�لام میرعمادی با ارائه پیش��نهادهایی مبنی بر
س��اخت مساجد و خانه عالم در روستاها ،همچنین ساخت و تأمین مسکن
ب��رای ائمهجماعات روس��تاها و مکان��ی برای هیأته��ای مذهبی گفت:
همکاری بین سازمان تبلیغات اسالمی و بنیاد مسکن میتواند در استقرار
دائمی ائمهجماعات و روحانیون در روس��تاها کمک کند و مبلغین سازمان
تبلیغات اس�لامی نیز با تبلیغ و ترویج حساب  100حضرت امام(ره) برای
ساخت مسکن محرومین بسیار مؤثر میباشند.

اختتامیه جشنواره فرهنگی -ورزشی پیامبر مهربانی و تجلیل از نفرات برتر
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مراس��م اختتامیه و تجلی��ل از برگزیدگان
جش��نواره فرهنگی ورزش��ی پیامبر مهربانی بین واحده��ای داخلی بنیاد
مس��کن بهمناس��بت گرامیداش��ت هفته وحدت و با هدف افزایش روحیه
نش��اط و ش��ادابی با حض��ور حجتاالس�لام میرعمادی -مس��ئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهن��دس بلدی -مدیرکل و
معاونین بنیاد مسکن استان ،برگزار شد.
در این مراس��م حجتاالسلام میرعمادی با تبریک آغاز هفته

وحدت با ذکر حدیثی س�ه چیز را عامل بدبختی فرد و جامعه
دانس�ت :عجز و ناتوانی ،سس�تی و تنبلی و ناسپاسی و کفران
نعمت ،همچنین اعتماد به نفس ،احس�اس توانمندی در خود،
تالش و کوشش و سپاسگزاری و شکر نعمت را عامل سعادت ،خوشبختی و موفقیت انسان دانست.

در پایان هیئت داوران از نفرات و تیمهای برتر رشتههای تنیس روی میز ،آمادگی جسمانی و فوتبال دستی تجلیل کرد و جوایزی به رسم یاد
بود اهدا گردید.

سه چیز دوستی به بار میآورد (پایبندی به) دین ،فروتنی و بخشش -امام صادق(ع)
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بررسی مسائل مربوط به تأمین مسکن مددجویان سازمان بهزیستی
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس بلدی -مدیرکل
و رضوانپور -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن استان ،مهندس آهنین
پنجه -مدیرعامل ش��رکت توزیع برق استان و س��ایر کارشناسان مرتبط
بهمنظور بررس��ی روند برقرسانی به پروژههای طرح اقدام ملی مسکن و
سایر پروژههای مسکن شهری در شرکت برق استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس بلدی با ارائه گزارش��ی در مورد پروژههای طرح اقدام
ملی مس��کن گف��ت :در حال حاض��ر عملیات اجرایی تع��داد  2000واحد
مسکونی آغاز شده و بنیاد مسکن در نظر دارد در کوتاهترین زمان ممکن
واحدهای فوق را آماده و به متقاضیان مربوطه واگذار نماید .وی با سپاس
از همکاریهای مس��تمر شرکت توزیع نیروی برق استان ،خواستار تسریع
در ایجاد زیرساختها و برقرسانی به پروژههای فوق شد.
در ادامه مهندس آهنین پنجه با اش��اره به اقدامهای مثبت بنیاد مس��کن در شهر و روستا آمادگی خود را جهت مساعدت و همکاریهای بیشتر
اعالم نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی مسائل مربوط به برقرسانی به پروژههای طرح اقدام ملی مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور مهندس بلدی -مدیرکل
و مالاس��ماعیلی -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان،
دکتر پهلوانی -مدیرکل بهزیس��تی ،مقیم��ی -مدیرعامل انجمن خیرین
مسکن ساز استان ،معاونین و کارشناسان بهزیستی بهمنظور بررسی روند
تأمین مس��کن مددجویان تحت پوشش آن س��ازمان در بهزیستی استان
برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس بلدی با اش��اره ب��ه وضعیت خاص ای��ن مددجویان
بهویژه خانوادههای دارای دو فرد معلول و بیش��تر ،خواستار همکاری کلیه
دستگاههای اجرایی برای حل مشکالت آنان شد.
در ادامه دکتر پهلوانی با سپاس از اقدامهای بنیاد مسکن برای خانهدار کردن متقاضیان هدف بهزیستی ،بر همکاریهای دوجانبه تأکید نمود.

میرعمادی :بسیج شجره طیبهای است که در همه دورانهای انقالب منشاء برکات بوده است

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با آغاز هفته بس��یج حجتاالس�لام
میرعمادی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان در
جمع کارکنان بنیاد مسکن بسیج را یکی از برکات عظیم انقالب اسالمی
دانست و گفت :بسیج ،فرهنگی بسیار غنی ،برگرفته از آموزههای بنیادین
و اساسی دین مبین اسالم است.
حجتاالس�لام میرعمادی افزود :بس��یج در مقابله با دشمنان اسالم و
انقالب اس�لامی ،در مقاب��ل تهاجم فرهنگی و تحریم اقتصادی دش��من
نق��ش کلید را ایفا نموده و تفکر بس��یجی حالل مش��کالت بوده اس��ت.
وی همچنین با اش��اره به کارکردهای بس��یج در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی،
اقتص��ادی ،دفاع��ی و امنیتی گفت :بس��یجیان با اخالص ،ایث��ار ،روحیه
جهادی ،بیتوقع ،والیتمداری برای دفاع از کشور و انقالب اسالمی از تمامی هستی و جان خود گذشتند.

سه چیز داللت بر درستی فکر و اندیشه دارد :خوش برخورد بودن ،خوب شنیدن و
پاسخ نیکو دادن -امام صادق(ع)
81

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

گرامیداشت سالروز وفات کریمه اهلبیت حضرت معصومه(س)
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به گزارش روابط عمومی ،مراس��م س��الروز وفات حضرت معصومه(س)
با حضور حجتاالس�لام میرعمادی -مس��ئول دفت��ر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس بلدی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن
استان و سایر کارکنان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا س��خنران حجتاالس�لام اکبری نیا -قائممقام سازمان تبلیغات
اس�لامی اس��تان با عرض تس��لیت و تعزیت بهمناس��بت وفات حضرت
معصوم��ه(س) با بیان اینک��ه آن حضرت مقام عصمت ،ش��فاعت و مقام
علم��ی باالیی دارد گفت :ایش��ان به عش��ق برادرش از مدینه به س��مت
خراس��ان حرکت کرد و در س��اوه مریض شد ،بعد حضرت را به قم منتقل
کردند.
حجتاالس�لام اکبری نیا تصریح کرد :به برکت ایش��ان حوزه علمیه بزرگ و تأثیرگذار جهانی در قم بهوجود آمده است .وی به ابعاد شخصیتی
حضرت معصومه(س) پرداخت و افزود :ایش��ان دارای ش��خصیتی رفیع و مقام واالیی اس��ت ،علت اینکه حضرت معصومه(س) را لقب معصومه
دادهاند بهخاطر این است که وی مقام عصمت را دارا بوده است.
قائممقام سازمان تبلیغات اسالمی استان شخصیت و فضایل آن حضرت را عالوه بر شرافت خانوادگی ،در عبادت ،پاکی ،معنویت و در شفاعت
گسترده در قیامت دانست بهطوری که حضرت امام صادق(ع) فرمود :هر کس فاطمه معصومه را زیارت کند بهشت بر او واجب میشود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
دیدار با مدیرکل مرکز خدمات حوزه علمیه استان

به گ��زارش روابط عموم��ی ،حجتاالس�لام فرهادی -مس��ئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان با حجتاالسالموالمس��لمین
حس��ینیفر -مدی��رکل مرکز خدمات ح��وزه علمیه اس��تان بهمنظور ارائه
راهکاره��ا و به کارگیری ظرفیته��ا برای تعامل می��ان دو نهاد انقالبی
و جهادی در زمینه خدمترسانی به مردم و طالب ،دیدار و گفتگو نمود.
در ابت��دای این دیدار حجتاالس�لام فرهادی با ارائه گزارش��ی از روند
فعالیتها و عملکرد بنیاد مس��کن گفت :بنیاد مس��کن یکی از یادگارهای
پر خیر و برکت و ماندگار امام(ره) اس��ت که با هدف ساخت مسکن برای
محرومان و نیازمندان تش��کیل گردید.وی مهمترین و اصلیترین رویکرد
بنیاد مس��کن در اس��تان را توجه بیش از پیش به حساب  100امام(ره) و
مشارکت مردم و خیرین در امر ساخت واحد مسکونی برای محرومین و قشرهای کمدرآمد جامعه عنوان کرد.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین حس��ینیفر گفت :مرکز خدمات حوزههای علمیه زیرمجموعه دفتر رهبری میباش��د و رسالت آن حمایت و
پش��تیبانی از طالب در زمینه فرامین رهبری اس��ت .وی افزود :مرکز خدمات ،سرمایهگذاری معنوی نظام است و خدمات را به طالب اهل تسنن
و اهل تشیع بهطور یکسان ارائه مینماید.
مدیرکل مرکز خدمات حوزه علمیه اس��تان با اش��اره به تفاهمنامه با بنیاد مسکن گفت :تفاهمنامه ویژهای مابین مرکز خدمات و بنیاد مسکن در
سطح کشور در حال بررسی برای اجرایی شدن است.
حجتاالسالموالمسلمین حسینیفر در ادامه با اشاره به خدمات ارزنده و فعالیتهای شایان بنیاد مسکن استان افزود :خدمترسانی به محرومین
دارای اجر فراوانی در نزد خداوند است و ما آماده هرگونه همکاری با شما هستیم.
در پایان مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان با اش��اره به این که بنیاد مسکن در طی این چهار دهه منشأ خدمات فراوانی
در تأمین مسکن ،خدمترسانی به روستاییان ،بازسازی مناطق آسیبدیده از حوادث طبیعی و محرومیتزدایی از مناطق محروم بوده و بیشترین

بر شما باد به خصلتهای کریمانه ،که همانا مایه سرافرازی و سربلندی است -حضرت علی(ع)
82

همایش تجلیل از فعاالن قرآن ،عترت و نماز

نشست با مدیر امور شعب بانک تجارت استان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس ق��ادری -مدیرکل و مهندس آور-
معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان با میروندی-
مدیریت امور شعب بانک تجارت استان دیدار نمودند.
در ابتدا مهندس قادری با بیان مطالبی گفت :این نشست بهمنظور تعامل
و همکاری هرچه بیش��تر در زمینه پرداخت تسهیالت طرح ویژه بهسازی
مس��کن روستایی و تسهیالت بازس��ازی انجام شده است .وی افزود :باید
تالش کنیم که متقاضیان بتوانند از این تسهیالت بهرهمند شده و صاحب
خانههای مقاوم شوند.
در ادامه میروندی با س��پاس از خدمات و فعالیتهای بنیاد مس��کن استان گفت :تسهیالت مس��کن روستایی از جمله اثربخشترین تسهیالت
میباشد و نتیجه آن در این چند سال در سطح استان قابل رؤیت است .وی افزود :بنیاد مسکن خدمات شایانی در روستاها انجام داده و تالشهای
این نهاد بر کسی پوشیده نیست.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و حجتاالس�لام فرهادی -مس��ئول دفت��ر نمایندگی ولیفقی��ه در بنیاد
مس��کن استان در پیش اجالس اس��تانی نماز و همایش تجلیل از فعاالن
قرآن ،عترت و نماز شرکت نمودند.
در این مراس��م ،حجتاالسالموالمس��لمین پورذهبی -نماینده ولیفقیه
در اس��تان ،دکتر باقری -مدیرکل قرآن و عترت وزارت آموزشوپرورش،
مدیرانکل ادارهها ،دبیران ،فعاالن و خادمان قرآن و عترت حضور داشتند.
گفتنی اس��ت در این مراس��م از می��ان  70ادارهکل اس��تان از مهندس
قادری -رییس شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان و حجتاالسالم فرهادی -دبیر این شورا با عنوان شایسته تقدیر ویژه ،تجلیل بهعمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نقش و حضور را در روستاها دارد خواستار تعامل بیشتر با بنیاد مسکن در جهت ارائه زمین مسکونی با قیمت مناسب برای طالب و ماموستاهای
استان شد.

دیدار با نماینده ولیفقیه در استان

به گ��زارش روابط عموم��ی ،حجتاالس�لام فرهادی -مس��ئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان با حجتاالسالموالمس��لمین
پورذهبی -نماینده ولیفقیه در استان کردستان دیدار نمود.
در ابتدا حجتاالسالم فرهادی با تشریح برنامههای فرهنگی و آموزشی
ای��ن بنیاد توضیحهای��ی را ارائه نم��ود .وی در ادامه درب��اره راهکارهای
افزایش مش��ارکت مردم در کمک به حس��اب  100حض��رت امام(ره) در
سطح استان سخنانی بیان کرد.
مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان در این دیدار
ضمن اشاره به تاریخ افتتاح حساب  100حضرت امام(ره) رسالت این نهاد
مقدس و انقالبی را که یکی از برکتهای مس��تمر و صدقات جاری امام
راحل اس��ت بنابر فرمایش مقام معظم رهبری س��اخت مسکن برای محرومین و اقشار کمدرآمد از محل حساب  100امام(ره) عنوان کرد که جزو
باقیات الصالحات میباشد.

اگر تبهکار را امین گردانی به تو خیانت میکند و اگر با او سخن بگویی تو را زشت و عیبناک
میسازد -امام صادق(ع)
83

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس حجتاالسالموالمس��لمین پورذهبی ضمن استقبال از موضوعات مطرح شده ،بنیاد مس��کن را یکی از نهادهای انقالبی و سخت کوش
عنوان نمود و گفت :به هرگونه برنامهای که از طرف بنیاد مسکن استان برای کمک به محرومین و نیازمندان پیشبینی شود ،کمک خواهیم نمود.

نشست با مدیرکل و سرپرست هیأت حسابرسی دیوان محاسبات
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مقیاس��ی -مدیرکل دیوان
محاس��بات ،مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،اسد بختی-
سرپرس��ت جدید هیأت حسابرسی دیوان محاس��بات ،معاونین بازسازی و
مسکن روستایی ،مسکن شهری ،پشتیبانی و عمران روستایی و ذیحساب
این بنیاد در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس قادری پس از تبریک به مدیرکل جدید و سرپرس��ت
جدید هیأت حسابرس��ی دیوان محاسبات ،گزارشی از فعالیتها و خدمات
بنیاد مسکن استان را ارائه نمود.
در ادامه مقیاس��ی ضمن قدردانی از فعالیتهای خوب بنیاد مس��کن در
روس��تاها گفت :بنیاد مس��کن توان اجرایی باالیی داش��ته و فعالیتهای چش��مگیری در روس��تاها انجام داده اس��ت.وی افزود :ما قصد داریم در
پروژههای عمرانی خود در حوزه مسکن شهری با بنیاد مسکن همکاری نموده و از تجربه و توان اجرایی شما بهره گیریم.
در پایان مقرر شد از برخی پروژههای این بنیاد بازدید بهعمل آید.

افتتاح آسفالت معابر روستای زینل

به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت هفته بسیج ،در مراسمی با حضور
کاظمی -معاون عمرانی فرماندار شهرس��تان بیج��ار ،میرآقایی -فرمانده
س��پاه ،ابراهیمی -بخش��دار چنگ الماس و مرادپور -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان بیجار ،آسفالت معابر روس��تای زینل ،افتتاح و به بهرهبرداری
رسید.
در ابتدا مرادپور با ارائه گزارش��ی از اقدامهای انجام ش��ده در این روستا
گفت :عملیات انجام ش��ده در این روس��تا ش��امل اجرای  4620مترمربع
آسفالت با اعتبار  5میلیارد و  100میلیونریال بوده است.
در ادامه ،ش��وراها و دهیار روستا از تالشهای بنیاد مسکن برای آبادانی
روستاها قدردانی نمودند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
نشست شورای مسکن

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مس��کن اس��تان با حضور
مهن��دس باقری -مدیرکل و مهندس صیادی -معاون مس��کن ش��هری
بنیاد مس��کن اس��تان ،اس��تاندار ،معاون امور عمرانی اس��تاندار ،مدیرکل
راهوشهرس��ازی ،گروه��ی از مدیرانکل اس��تانی و نهادهای مرتبط عضو
شورای مسکن در استانداری با موضوع بررسی وضعیت طرح نهضت ملی
مسکن و ساخت  ۴۰هزار واحد مسکونی در استان کهگیلویهوبویراحمد تا
پایان دولت سیزدهم برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس باقری با تش��ریح راهکارهای الزم در ارتباط با

هم خویی و همدلی در سه چیز است :در همسر موافق ،فرزند نیکوکار و دوست یکرنگ
و باصفا -امام صادق(ع)
84

بازدید از روند بازسازی مناطق زلزلهزده
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس باقری -مدیرکل و مهندس اصالتزاده -معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس
صفائینیا -مدیر س��تاد بازس��ازی بنیاد مس��کن در مناطق زلزلهزده ،اس��تاندار ،معاون امور عمرانی اس��تاندار ،امامجمعه شهر سیسخت ،فرماندار
شهرستان دنا ،گروهی از نیروهای نظامی ،انتظامی ،مدیرانکل استانی و شهرستانی از روند بازسازی مناطق زلزلهزده و پیشرفت ساخت واحدهای
مسکونی شهر سیسخت شهرستان دنا بازدید نمودند.
ابتدا در این بازدید اس��تاندار و هیئت همراه از اقدامها و عملکرد بنیاد مس��کن در عمران و آبادانی روستاها بهویژه بازسازی مناطق خسارتدیده
بر اثر حوادث غیرمترقبه از مدیرکل و همکارانش در بنیاد مس��کن اس��تان و دس��تورها و پیگیریهای مهندس نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن کشور
برای رفع موانع و تسریع در بازسازی مناطق زلزلهزده قدردانی نمودند.
س��پس مهندس باقری با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن در بازسازی مناطق زلزلهزده و عملکرد این نهاد در روستاها با هدف عمران
و آبادانی ،توس��عه پایدار و محرومیتزدایی از چهره روس��تاها گفت :بنیاد مسکن به موازات جبران خسارتهای حوادث غیرمترقبه همچون سیل
و زلزله به واحدهای مس��کونی ،کار بازس��ازی و بهسازی معابر روستاها را با هدف آبادانی روستاها انجام میدهد تا تلخی حوادث با برخورداری از
خدمات نظام و بنیاد مسکن به شیرینی تبدیل شود.
استاندار و مسئولین در پایان با ارائه راهکارهای الزم برای تسریع در بازسازی مناطق زلزلهزده با دفاع و قدردانی از اقدامهای جهادی و انقالبی
بنیاد مس��کن ،از دغدغه رئیس بنیاد مس��کن کش��ور ،مدیرکل و مجموعه همکارانش از بنیاد مس��کن اس��تان در خدمت به مردم و توجه ویژه به
روستاییان و سایر نهادهای مرتبط قدردانی نمودند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��اخت مس��کن در سطح استان ،گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح استان در مورد ساخت مسکن و پیشرفت فیزیکی پروژههای اقدام
ملی که توس��ط بنیاد مس��کن انجام شده اس��ت را ارائه نمود و پس از بحث و تبادلنظر با موضوعهای مختلف ،استاندار با مطرح نمودن مطالبی
پیرامون ساخت مسکن در استان و رفع محرومیتزدایی ضمن دستور سریع نسبت به رفع مشکالت موجود از جمله تأمین زمین و تسریع جهت
عملیاتی ش��دن س��اخت اجرای پروژههای مس��کن با همت کلیه ادارهها و نهادهای مرتبط تا پایان مهلت تعیین ش��ده از عملکرد بنیاد مسکن در
اجرای ساخت مسکن ملی و محرومین قدردانی نمود.

نشست با معاون حقوقی وزیر راهوشهرسازی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای هماهنگی راهوشهرس��ازی
و س��تاد بازآفرینی با هدف بررس��ی آخرین روند اج��رای پروژههای بافت
فرسوده و طرح اقدام ملی و جهش ملی مسکن توسط بنیاد مسکن استان
و س��ایر نهادهای هدف در استان با حضور معاون حقوقی ،امور مجلس و
استانهای وزارت راهوشهرسازی ،مهندس باقری -مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای
اسالمی ،مدیرکل راهوشهرسازی استان و گروهی از مدیرانکل استانی و
شهرستانی در فرمانداری شهرستان گچساران برگزار شد.
در ابتدا مهندس باقری با سپاس از نظر مساعد و همکاری همه مسئولین
کشور با بنیاد مسکن در خدمترسانی به محرومین و رفع محرومیتزدایی
در سطح کشور گزارشی از عملکرد و اقدامهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن در دو پروژه بافت فرسوده و درمعرض خطر در شهر دوگنبدان
و روند عملیات ساخت و اجرای پروژههای اقدام ملی در استان و شهرستان گچساران را ارائه و خواستار همکاری دولت ،استاندار ،نمایندگان مردم
استان در مجلس شورای اسالمی ،فرمانداران و سایر نهادهای اجرایی مرتبط با بنیاد مسکن در تکمیل و اتمام پروژهها شد.
در ادامه مسئولین کشوری و استانی از عملکرد بنیاد مسکن بهعنوان یک نهاد مردمی و انقالبی با روحیه جهادی در خدمترسانی به محرومین
در پروژهه��ای مختل��ف قدردانی نمودند که پس از بحث و تبادلنظر و مطرح نمودن مش��کالت موجود در روند اجرای این پروژهها بهویژه بافت
فرسوده شهر دوگنبدان و طرحهای اقدام ملی تصمیمها و ارائه راهکارهای الزم توسط مسئولین اتخاذ گردید.

سپاسگزاری مایه فزونی نعمتها و آسودگی از تهیدستی است -امام صادق(ع)
85
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اهمیت کیفیت ساخت در پروژههای مسکونی

به گزارش روابط عمومی ،مهندس باقری -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مهندس عباس��پور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان گچساران و کارشناسان
مربوطه از روند اجرای پیشرفت ساختوساز پروژههای طرح اقدام ملی در
شهرستان گچساران بازدید نمودند.
در ای��ن بازدی��د مهندس باقری با اش��اره به اهمیت کیفیت س��اخت در
پروژههای مس��کونی با ارائه راهکارهای الزم خواستار همکاری مسئولین
اس��تانی و شهرس��تانی و همه دس��تگاههای مرتبط با بنیاد مسکن استان
برای تسریع در اتمام و اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استان شد.
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نشست سهجانبه بنیاد مسکن ،سازمان ثبت اسناد و امالک و آموزشوپرورش

به گزارش روابط عمومی ،در زمینه تفاهمنامه سهجانبه فیمابین بنیاد مسکن
استان ،س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک و آموزشوپرورش نشست هماهنگی
و هماندیش��ی با موضوع مشکل س��نددار کردن فضاهای آموزشی و مدارس
در اس��تان و با حضور مدیرانکل بنیاد مسکن اس��تان ،ثبت اسناد و امالک،
آموزشوپرورش ،مدیرکل پیش��گیری از وقوع جرم در دادگس��تری استان و
معاونین و کارشناسان هدف در ادارهکل ثبت اسناد و امالک برگزار شد.
در ابتدا ضمن بررس��ی عملکرد تفاهمنامه با عنایت به اینکه بیش از 500
مدرسه و فضای آموزشی در سطح استان فاقد سند میباشد پس از بحث و
تبادلنظر مقرر گردید آموزشوپرورش هرچه سریعتر نسبت به تهیه و ارسال مدارک مالکیتی فضاهای آموزشی طبق مفاد تفاهمنامه به شعب بنیاد
مسکن اقدام تا مراحل صدور سند به نام دولت جمهوری اسالمی با پیگیری بنیاد مسکن و همکاری نهادهای مرتبط توسط واحد ثبتی انجام پذیرد.
س��پس مهندس باقری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با اعالم آمادگی بنیاد مسکن در زمینه تحقق اهداف تفاهمنامه خواستار تسریع در ارسال
پروندههای مدارس و اماکن آموزش��ی به بنیاد مس��کن جهت س��یر مراحل قانونی و صدور س��ند ش��د تا اقدامهای الزم با هماهنگی و همکاری
نهادهای مرتبط انجام شود.

همکاری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مدیرکل آزمایش��گاه فنی و مکانیک خاک به
همراه کارشناس��ان مربوطه برای بررسی مس��ائل فیمابین و همکاری با
بنیاد مس��کن در پروژههای مورد هدف با مهندس باقری -مدیرکل بنیاد
مسکن استان دیدار و گفتگو نمودند.
در ای��ن دیدار مس��ئولین آزمایش��گاه با توج��ه به اهداف ای��ن نهاد در
پروژهه��ای مختلف در مناطق مختلف اس��تان از خدمات و عملکرد بنیاد
مس��کن بهعنوان یک نهاد مردمی و انقالبی در خدمترس��انی به مناطق
محروم قدردانی نمودند .س��پس با توجه به موضوع مشاوره در پروژههای
بنیاد مسکن و همکاری با این نهاد ،چگونگی نحوه کار و همچنین ایجاد
تفاهمنامه بین دو دستگاه مواردی را مطرح و پس از بحث و تبادلنظر تصمیمهای الزم اتخاذ گردید.
در ادامه مهندس باقری با ارائه گزارشی از اقدامهای انجام شده و پروژههای در دست اجرا گفت :جایگاه و سالمت در عملکرد آزمایشگاه فنی
و مکانیک خاک در پروژه مورد تأیید و تأکید میباشد.
در پایان مقرر شد مطابق سالهای گذشته و تفاهمنامههای فیمابین و نیز با توجه به آغاز عملیات اجرایی در پروژههای بنیاد مسکن در سطح
استان ،همکاری و تعامل بیشتری بین دو دستگاه صورت پذیرد.

خوش خویی از دینست و روزی را زیاد میگرداند -امام جعفر صادق(ع)
86
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به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت س��هجانبه تفاهمنام��ه منعقده بین
بنیاد مس��کن اس��تان ،کمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان و بنیاد علوی و
مس��تضعفان با حضور کریمی نژاد -فرماندار شهرستان کهگیلویه ،مهندس
باقری -مدیرکل و امیدوار -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن استان،
حجتاالس�لام محمودیراد -مس��ئول دفتر نمایندگ��ی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن اس��تان ،مبش��ری -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان،
اردش��یری -نماینده بنیاد علوی ،دانش آموز -رئیس امور ش��عب بانک ملی
استان ،مرادی -معاون مسکن شهری کمیته امداد امام خمینی(ره) ،آرامپور-
مدیر جدید بنیاد مس��کن شهرس��تان کهگیلویه ،بخشداران بخشهای لنده و دیش��موک و گروهی از مدیران شهرستانی با موضوع وضعیت خدمات
ارائه شده به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) در شهرستانهای دیشموک ،لنده و بهمئی در فرمانداری شهرستان کهگیلویه برگزار شد.
در ابتدا کریمی نژاد با بیان مطالبی از خدمات و عملکرد بنیاد مسکن در زمینه تهیه و اجرای طرحهای هادی ،ساخت مسکن روستایی ،اجرای
طرح بهسازی بافت روستاها ،ساخت مسکن برای محرومین و سایر خدمات دیگر در زمینه اهداف این نهاد که منجر به رفع محرومیت ،افزایش
امید به زندگی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به شهرها گردیده قدردانی نمود.
در ادامه مبش��ری با ارائه گزارش��ی از خدمات صورت گرفته و نیز با توجه به تفاهمنامه منعقد ش��ده بهصورت ویژه از اقدامها و خدمات بنیاد
مس��کن اس��تان در حوزههای مختلف در خدمترسانی به جامعه هدف مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد استان قدردانی نمود و ارائه خدمت
بنیاد مسکن استان را برکتی برای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد دانست و خواستار همکاری این نهاد و سایر نهادهای مرتبط برای رفع
مشکل مسکن مددجویان تحت پوشش این نهاد شد.
سپس اردشیری با سپاس از عملکرد بنیاد مسکن گفت :با پیگیریهای انجام شده خدماترسانی برای رفع محرومیتزدایی در مناطق دیشموک
و لنده از توابع شهرس��تان کهگیلویه ش��دت بیشتری گرفته است .وی در ادامه خواستار همکاری بیشتر نهادهای مرتبط با بنیاد علوی جهت رفع
محرومیت در این مناطق شد.
همچنی��ن مهن��دس باقری برنامهها و طرحهای آتی بنیاد مس��کن را جهت برخورداری بیش از پیش جامعه هدف کمیته امداد تش��ریح نمود و
گف��ت :جمعبن��دی و گزارش دقیق از آمار جامعه هدف کمیته امداد و ارائه آن به بنیاد مس��کن و نهادهای مرتب��ط میتواند در برنامههای آتی و
پیگیری جذب اعتبارها و خدماترسانی بهتر مورد نیاز مؤثر و کارساز باشد و با ارائه گزارشی از خدمات صورت گرفته از بانکهای عامل خواست
درخصوص جذب اعتبارها و مشکل ضمانتهای بانکی با معرفی شدگان از طرف این نهاد برای دریافت تسهیالت همکاری بیشتری نمایند.
حجتاالس�لام محمودیراد با ارائه مطلبی با توجه به آیات و روایات جهت رفع مش��کل نیازمندان ،بنیاد مسکن را نهادی انقالبی و خدمتگذار
عنوان کرد و گفت :اندیشه الهی بنیانگذار جمهوری اسالمی در رسیدگی به امور محرومین و مستضعفین جامعه موجب تشکیل نهادهای انقالبی
و خدمتگذار ش��د که بنیاد مس��کن بهعنوان نهادی انقالبی در زمینه خدمترس��انی به محرومین جامعه تأس��یس شد و در طول این سالها منشأ
خدمات ارزشمندی به محرومین و مستضعفان جامعه بوده است.
در پایان در حکمی از طرف مهندس باقری ،مهندس سپهدار آرام بهعنوان مدیر جدید بنیاد مسکن شهرستان کهگیلویه معرفی و با اهدای هدایا
و لوح تقدیر از خدمات مهندس متقیپور -مدیر پیشین بنیاد مسکن این شهرستان تجلیل بهعمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی تفاهمنامههای منعقده سهجانبه بین بنیاد مسکن ،کمیته امداد و بنیاد علوی برگزار شد

نشست فیمابین بنیاد مسکن و مرکز خدمات حوزه علمیه استان با موضوع مسکن طالب
به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با موضوع بررس��ی مش��کل طالب
حوزهه��ای علمی��ه با حض��ور مهن��دس باق��ری -مدی��رکل و مهندس
اصالتزاده -معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن استان،
حجتاالس�لام محمودیراد -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن استان ،حجتاالس�لام جعفری -رئیس مرکز خدمات حوزههای
علمیه اس��تان ،حجتاالس�لام حسینی -معاون مس��کن طالب خدمات
استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.

به هنگام پوشیدگی کار (مشخص نبودن حق و باطل) درنگ نمودن اساس هوشیاری و
دوراندیشی است -حضرت علی(ع)
87

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ابتدا حجت السالم محمودیراد با بیان مطالبی گفت :یکی از مهمترین مسائل مربوط به زندگی انسان که در آموزههای
دینی مورد توجه قرار گرفته مسئله مسکن است و در نظام اسالمی جهت قشرهای مختلف بهویژه قشرهای کمدرآمد
جامعه بس�یار حائز اهمیت اس�ت و الزم است که نسبت به حل مشکل مس�کن آنان توجه جدی شود .وی افزود :از این قشر،
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طالب غیرشاغل و مبلغین هستند که حتم ًا باید از نظر مسکن مورد توجه قرار گیرند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان گفت :در پروژههای در دست ساخت بنیاد مسکن بهویژه مجتمعها الزم است فضاهای
فرهنگی و دینی مورد لحاظ قرار گیرد.
در ادامه ،حجتاالسالم جعفری با ابراز رضایتمندی از خدمات بنیاد مسکن و بیان مطالبی پیرامون رفع مشکل مسکن طالب در استان خواستار
همکاری و تدبیر بنیاد مسکن و دستگاههای مرتبط در این خصوص شد.
سپس مهندس اصالتزاده گزارشی از فعالیتهای انجام شده در مورد مسکن طالب را ارائه نمود .همچنین پس از بحث و تبادلنظر راهکارها
و تصمیمهای الزم برای تسریع و رفع موانع مشکل مسکن طالب ارائه گردید.
در پایان مهندس باقری با ارائه مطالبی برای خدمات صورت گرفته گفت :تأمین و رفع مش��کل مس��کن طالب یکی از دغدغههای همیش��گی
بنیاد مسکن بوده و این نهاد آمادگی کامل برای هرگونه همکاری با مرکز خدمات حوزههای علمیه در این مورد را دارد.

نشست شورای ستاد اقامه نماز در بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن
اس��تان با حضور مهندس باقری -مدیرکل ،حجتاالس�لام س��یدمحمد
محمودیراد -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه و اعضاء ش��ورای س��تاد
اقامه نماز در بنیاد مس��کن اس��تان بهمنظور تبادلنظ��ر و اجرایی نمودن
مصوبههای ستاد اقامه نماز در زمینه پیشبرد فعالیتهایی با موضوع ترویج
و توسعه فرهنگ نماز در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالسلام محم�ودیراد به جای�گاه و اهمیت نماز

اش�اره ک�رد و گفت :در جامعهای که روح نم�از و اهمیت دادن
به نماز باش�د آن جامعه زنده و پویا بوده و س�عادت دنیا و آخرت را بهدنبال خواهد داش�ت .وی افزود :نماز در اسالم جایگاه واال و

اهمیت فراوانی دارد بهگونهای که همه اعمال عبادی دیگر به شرط قبولی آن پذیرفته میشود چرا که نماز انسان را از کارهای زشت و ناپسند باز میدارد.
مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان در ادامه با سپاس از مدیرکل و س��ایر معاونین جهت همکاری با دفتر نمایندگی برای
اجرایی نمودن مصوبههای س��ال جاری در زمینه ترویج و توس��عه فرهنگ اقامه نماز به ارائه برنامههای امور فرهنگی در  6ماهه دوم سال اشاره
نمود و در مورد برنامهریزی جهت اجرایی نمودن مصوبهها به بحث و تبادلنظر با اعضاء پرداخت.
مهندس باقری در این نشس��ت با قدردانی از تالشهای ش��ورای اقامه نماز در بنیاد مسکن استان گفت :فعالیتهای فرهنگی و مسائل مذهبی
از برنامههای موفق و تأثیرگذار در بین کارکنان و خانوادههای همکاران میباشد.وی با تأکید بر همکاری با دفتر نمایندگی جهت اجرایی نمودن
مصوبههای ستاد اقامه نماز افزود :نماز یک ارتباط شخصی فرد با خداوند متعال است که با برگزاری آن بهصورت جماعت میتوان تفکرات فردی
را به تفکرات جمعی تبدیل و از آن بهره جست لذا خواستار حضور بیشتر همکاران در نماز جماعت در بنیاد مسکن استان شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
بنیاد مسکن استان ،پیشرو در مقاومسازی مسکن و اجرای طرح هادی
به گزارش روابط عمومی ،مراس��م متمرکز افتتاح و آغاز عملیات اجرایی
پروژهه��ای عمرانی ،اقتصادی و اش��تغالزایی اس��تان بهصورت متمرکز با
حضور اس��تاندار ،فرمانده سپاه استان و گروهی از مدیرانکل دستگاههای
اجرایی استان بهصورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.
در این مراس��م مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان

برترین صدقه آن است که از توانگری باشد ،نخست به نان خور خود بپرداز -امام جعفر صادق(ع)
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به گزارش رواب��ط عمومی ،با حضور مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،خاکس��ار -قائممقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ،مدیرکل
کمیته امداد استان و گروهی از مدیران استانی و شهرستانی ،کلنگ احداث
 ۳۰۳واحد مس��کن محرومین در شهرستان مراوه تپه طبق تفاهمنامه بین
بنیاد مسکن ،کمیته امداد و بنیاد مستضعفان بر زمین زده شد.
در راستای اجرای طرح مسکن محرومین ،واحدهای مسکونی با تسهیالت
بانکی و کمک بالعوض در دستور کار بنیاد مسکن استان قرار دارد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کلنگزنی واحدهای مسکن محرومین در شهرستان مرزی
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مطالبی گفت :استان گلستان بیش از یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر جمعیت دارد که نزدیک به  ۴۸درصد آن معادل حدوداً  ۸۵۰هزار نفر ،روستایی
هستند.
مهندس حس��ینی افزود :در اس��تانی که نیمی از جمعیت آن در روستا ساکن هس��تند ،توجه به روستاها میتواند گام مؤثری در ماندگاری مردم،
رونق اقتصاد و تولید استان داشته باشد بنابراین بنیاد مسکن با حمایت همه جانبه دولت اقدامهای مؤثری تاکنون در این زمینه داشته است .وی
گفت :در حوزه مسکن روستایی در این هفته حدود  ۳900پروژه مسکن افتتاح خواهد شد که حدود  ۳۱۲000مترمربع زیربنای این پروژه است و
اعتباری بیش از  ۱۹۵0میلیاردریال از جانب دولت و حدود  ۱۰0۰میلیاردریال با مشارکت مردم در این طرح هزینه شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ادامه داد :با حمایت دولت و مش��ارکت مردم توانستهایم ش��اخص برخورداری از واحدهای مقاوم را به حدود ۵۸
درصد برسانیم که این شاخص در کشور حدود  ۴۸درصد است و در افق بنیاد مسکن تا  ۱۴۰۴بنا داریم این عدد را به بیش از  ۷۰درصد برسانیم.
مهندس حس��ینی افزود :در س��ال جاری هم حدود  ۷000واحد مس��کونی غیرمقاوم را با اعتباری بیش از  10000میلیاردریال برای نوس��ازی و
مقاومسازی هدفگذاری کردهایم .وی در ادامه گزارشی از اجرای طرح هادی ،صدور سند مالکیت و ...ارائه داد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان همچنین گفت :در مجموع در قالب اجرای طرح هادی ،مس��کن روس��تایی و صدور اس��ناد مالکیت مبلغ 4285
میلیاردریال اعتبار صرف شده است.
در پایان دکتر حقشناس از اقدامهای بنیاد مسکن استان و مدیرکل این نهاد قدردانی کرد.

شاخص برخورداری روستاهای استان از سند مالکیت  42درصد است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس س��یدمحمد حسینی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان در مراسم واگذاری سه فقره اسناد مالکیت در بافت روستایی
و ش��هر تازه تاسیس ُکرند از توابع شهرس��تان گنبدکاووس با بیان اینکه
اراضی  ۶۲۴روس��تا و  ۱۷ش��هر استان گلس��تان جزو امالک بنیاد علوی
اس��ت ،گفت :صدور س��ند مالکیت در روستاها با ش��تاب بیشتری انجام و
عقب ماندگیهای این حوزه جبران خواهد شد.
مهندس حس��ینی با یادآوری صدور  ۱۰۰هزار جلد س��ند مالکیت برای
واحدهای مس��کونی و تجاری روستایی اس��تان از سال  ۷۶تاکنون افزود:
شاخص برخورداری روستاییان استان از اسناد مالکیت  ۴۲درصد و  6درصد کمتر از میانگین کشوری است .وی به طرح ملی جهش تولید مسکن
نیز اشاره کرد و گفت :از مجموع تعهد دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال ۴۰۰ ،هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن در مناطق
روستایی و شهرهای کمتر از  ۲۵000نفر جمعیت ساخته خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ادامه داد :برنامه امسال این نهاد ساخت  4000واحد مسکونی در روستاها و شهرهای کمتر از  ۲۵000نفر استان
است که با تحقق آن عالوه بر رفع دغدغه مسکن در روستاها ،از مهاجرت اهالی روستاها به شهرها نیز جلوگیری خواهد شد.
در ادامه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان با بیان مطالبی گفت :اس��ناد مالکیت  ۱۵۰هکتار دیگر از اراضی ملی واقع در حریم و بافت
روستاهای گنبدکاووس برای واگذاری به افراد فاقد مسکن تحویل بنیاد مسکن این شهرستان میشود.
گنبدکاووس با  ۳۷۵000نفر جمعیت دومین شهرستان بزرگ استان است.

کسی که در دینش آگاه و دانا نشود خدای تعالی هیچ کار او را نمی پسندد -امام موسی کاظم(ع)
89
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بررسی گام پنجم طرح تأمین مسکن جوانان
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی و همافزایی کارشناس��ان
زمین و سند ش��عب با حضور مهندس حسینی -مدیرکل و معاون عمران
روستایی و رئیس اداره زمین و سند برگزار شد.
در ابتدا مهندس حس��ینی با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن جوانان
بهصورت گام به گام ،نقش و وظیفه کارشناس��ان حاضر در نشس��ت را در
گام پنجم اجرای طرح مس��کن جوانان بس��یار مهم دانست و گفت :طرح
مس��کن جوانان در  ۷۰روستای اس��تان در حال کارسازی و اجراست و در
 ۱۳۰روس��تای دیگر بای��د از روشهای ابالغ ش��ده از جمله اراضی مازاد
ادارهها ،اراضی ملی واقع در محدوده روس��تا ،تفاهم با مالکان اراضی مس��تعد اجرای طرح و ...در حداکثر  ۲ماه دیگر تأمین ش��ود .وی با اشاره به
اقدامهای صورت گرفته در اجرای گام پنجم ،این اقدامها را کافی و رضایتبخش ندانست و از کارشناسان متولی این گام خواست سرعت و دقت
را در اجرای این گام بکار گیرند تا روستاهای هدف وارد گام ششم و هفتم که آمادهسازی اراضی و شناسایی پیمانکاران است برسند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تأمین زمین را پشتیبان اجرای طرح مسکن جوانان دانست.
مهندس حس��ینی با بیان اینکه تصرفات و تجاوز به اراضی تملکی بنیاد مس��کن باید تا پایان س��ال بعد تعیین تکلیف ش��ود از کارشناسان این
ح��وزه خواس��ت ت��ا با تعامل همه جانبه با مردم ،در رفع این مش��کل اقدام کنن��د و تمام تالش خود را برای جلوگی��ری از تصرفات جدید به کار
گیرند .وی با اش��اره به تفاهم با بنیاد علوی برای صدور اس��ناد مالکیت اراضی واقع در  600روس��تا و  17شهر تحت مالکیت آن بنیاد و سپاس از
تالشهای همکاران در نقش��ه برداری ،تش��کیل پرونده و پیگیری صدور اس��ناد از طریق ادارههای ثبت ابراز امیدواری کرد که در ماههای آینده
شاهد برخورداری مالکان  168000جلد سند ( 120000جلد سند روستایی و  48000جلد سند شهری) و برپایی جشن پایان صدور اسناد مالکیت
در روستاها و شهرهای هدف باشیم.

مساجد و اماکن مذهبی در شهرستان گنبد سنددار میشوند
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،نشس��ت هماهنگی صدور اس��ناد مالکیت
مساجد و اماکن مذهبی سطح شهرستان گنبد با حضور مهندس صابری-
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان ،محبی -رییس اداره اوقاف و امور خیریه و
سارانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گنبد برگزار شد.
گفتنی است تاکنون  ۹۷پرونده برای صادر کردن اسناد مساجد و اماکن
متبرکه در شهرستان گنبد تشکیل و  ۴۱جلد سند صادر شده است.

 20هزار مستاجر در روستاهای استان زندگی میکنند

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حس��ینی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :طبق آخرین آمار اس��تخراج شده حدود  ۲۰هزار مستاجر در
مناطق روستایی استان زندگی میکنند که با اجرای طرحهای تشویقی از سوی دولت امکان صاحبخانه شدن آنان در چند سال آینده وجود دارد.
مهندس س��یدمحمد حس��ینی در نشست شورای مسکن گنبدکاووس افزود :بنیاد مسکن همچون سالهای گذشته بازوی توانمند دولت است و
تالش دارد بخش زیادی از سهم استان در طرح جهش ،تولید مسکن را بر عهده گیرد .وی با بیان اینکه جمعیت روستایی  7شهرستان گلستان
از جمله گنبدکاووس بیش��تر از جمعیت ش��هری آن است ،گفت :کمک به ایمنس��ازی خانههای روستایی و ساخت مسکن مورد نیاز ساکنان این
مناطق از مهمترین رویکردهای بنیاد مسکن در استان است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود :گنبدکاووس با جمعیت روستایی قابل توجه همواره باید پیشتاز اجرای طرح تأمین مسکن باشد که برگزاری
نخستین نشست شهرستانی شورای مسکن بعد از ابالغ دستورالعمل طرح جهش تولید مسکن گواه اراده مسئوالن گنبدی برای کمک به خانهدار
شدن قشرهای ضعیف است.

کسی که بیهوده خرج کند و زیاده روی نماید نعمت از او زایل میشود -امام موسی کاظم(ع)
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مهندس حسینی همچنین گفت :بنیاد مسکن استان امسال برای ساخت حدود  ۲000واحد مسکونی در گنبدکاووس هدفگذاری و تأمین اعتبار
کرده است .وی با اشاره به ساخت بیش از  ۲۲000واحد مسکونی در سالهای  ۹۸و  ۹۹توسط بنیاد مسکن استان و همکاری مردم و دستگاههای
متولی در س��طح اس��تان ،ابراز امیدواری کرد :ادامه روند ساختوساز مسکن با اجرای قانون جهش تولید مسکن موجب رفع دغدغه خانهدار شدن
جوانان و قشرهای مختلف جامعه شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در پایان یادآور شد :بنیاد مسکن استان گلستان سال گذشته طرح ابتکاری تأمین مسکن جوانان و نوسازی و مقاومسازی
مسکن روستایی را به مرحله اجرا درآورد که مورد استقبال مردم استان قرار گرفت و تاکنون  ۱۷000نفر در این طرح نام نویسی کردند.

امضاء تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین بنیاد مسکن و اداره فنی و حرفهای استان
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به گ��زارش روابط عمومی ،با هدف جهش در تولید مس��کن جوانان و برخورداری
جامعه هدف ادارهکل فنی و حرفهای اس��تان از خدمات بنیاد مس��کن 2 ،تفاهمنامه
همکاری مش��ترک فیمابین بنیاد مسکن اس��تان و ادارهکل آموزش فنی و حرفهای
اس��تان به امضاء حس��ینی طلب -مدیرکل اداره آموزش فن��ی و حرفهای و مهندس
حسینی -مدیرکل بنیاد مسکن استان رسید.
مهندس حسینی با بیان اینکه نیمی از جمعیت روستاهای استان در روستاها زندگی
میکنند و بنیاد مس��کن اس��تان برای حفظ جمعیت روستایی و مهاجرت معکوس به
روستاها برنامههای مختلفی دارد گفت :اولین نیاز روستانشینان ،داشتن مسکن مقاوم
و مناس��ب است که متولی مستقیم این امر بنیاد مسکن است و ساخت حداقل تعداد
 ۱۰هزار واحد مس��کونی در روس��تاهای اس��تان را در س��ال در برنامه دارد که برای
س��هولت در دسترس��ی به اهداف پیشرو ،طرح ابتکاری مس��کن جوانان در اس��تان
برنامهریزی و در حال پیادهسازی است .وی با بیان اینکه روشهای ساخت در طرح
مس��کن جوانان بهصورت خودمالک و بنیاد ساخت است افزود :خودمالکین این طرح
برای دریافت تس��هیالت قرض الحس��نه با بازپرداخت  ۲۰ساله به بانکهای عامل معرفی شدهاند و متقاضیانی که بهدلیل نداشتن زمین در روش
بنیاد س��اخت ثبت نام کردهاند ،این نهاد در  ۷۰روس��تای هدفی که زمین داش��ته عملیات س��اخت را آغاز کرده و در  ۱۳۰روستای دیگر در حال
کارسازی و تأمین زمین است که پیشبینی میشود در ماههای آینده کار اجرایی آغاز شود.
سپس حسینی طلب نیز با سپاس از ُحسن توجه مدیرکل بنیاد مسکن برای استفاده و به کارگیری ظرفیت ادارهکل آموزش فنی و حرفه استان
برای مش��ارکت در این طرح مهم و حیاتی ،از آمادگی کامل کارگاههای ادارهکل آموزش فنی و حرفهای اس��تان برای همکاری با بنیاد مس��کن
استان در این بخش خبر داد .وی با بیان اینکه ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان در چند نقطه از استان آمادگی همکاری با بنیاد مسکن را
دارد گفت :بیشک این امر موجب رونق تولید ،اشتغال و همچنین آموزشهای فنی به کارآموزان و به کارگیری نیروهای کار ماهر خواهد شد.

نشست شورای مسکن شهرستان آزادشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای مس��کن شهرستان آزادشهر
با حضور ملک حس��ینی -فرماندار و مدیران دس��تگاههای اجرایی مرتبط
برگزار شد.
در این نشس��ت ملک حسینی با تأکید بر این که مدیران با طرح جهش
تولید مس��کن مسئوالنه برخورد کنند گفت :س��هم تسهیالت تعیین شده
در قالب طرحهای مختلف برای تأمین مس��کن باید جذب ش��ود و نباید با
س��ختگیری و دستاندازی در روند کار باعث کمرغبتی مردم به دریافت
تسهیالت شویم .وی افزود :طرح جهش مسکن که عمدت ًا دهکهای یک
تا چهار جامعه را در برمیگیرد مهمترین و محوریترین اولویت دولت سیزدهم به شمار میرود.
مهندس احمدی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان آزادشهر با اشاره به ساخت مسکن در شهرهای زیر  100هزار نفر جمعیت که مسئولیت آن با

کسی که رازش را پنهان نماید اختیارش در دست خود اوست -امام جعفر صادق(ع)
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بنیاد مس��کن اس��ت گفت :در این شهرستان تعداد  290واحد برنامهریزی ش��ده که برای  190واحد آن پروانه ساختمانی صادر 82 ،واحد قرارداد
منعقد شده و همچنین عملیات اجرایی  62واحد آغاز شده است.
مهندس احمدی افزود :بانکها موظف هس��تند در پرداخت تس��هیالت س��ختگیری نکنند تا روند ساختوس��از مسکن در شهرستان آزادشهر
سرعت بیشتری به خود بگیرد و بارقه امید در بین مردم ایجاد شود.

بازدید مدیرکل راهوشهرسازی استان از سایت طرح اقدام ملی مسکن شهر کالله
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهن��دس محبوبی -مدی��رکل و معاونین
راهوشهرس��ازی استان و سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کالله از سایت
پروژه اقدام ملی مسکن شهر کالله بازدید کردند.
گفتنی اس��ت طرح اقدام ملی مس��کن در شهرستان کالله در زمینی به
مس��احت  ۵۰۰۰مترمربع و در  ۱۴بلوک  ۴واحدی بهصورت گروه ساخت
احداث خواهند شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
نشست مدیریت بحران برگزار شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کمیته بحران شهرس��تان فومن با
حضور مهندس محمدرضا محسنی -فرماندار ،دکتر بهروزی فر -نماینده
مردم شهرس��تانهای فومن و ش��فت در مجلس ش��ورای اسالمی ،دکتر
برزگر -سرپرست بنیاد مسکن اس��تان ،مدیرانکل شرکت گاز ،راهداری،
آب منطقهای و گروهی از مدیران شهرستانی برگزار شد.
در ابتدا محسنی با اشاره به این که میتوان با برنامهریزی و تصمیمگیری
عملیاتی درس��ت ،جلوی خس��ارتها را گرفت و تدبیر صحیح نمود ،تأکید
کرد :ادارهها نس��بت به شناسایی نقاط حادثهخیز در حوزه کاری خود اقدام
کنن��د .وی در ادامه گفت :ش��رکت آب منطقهای اس��تان بهعنوان متولی
رودخانهها به شناس��ایی نقاط حادثه خیز سه رودخانه خروشان شهرستان
پرداخته و در نتیجه ۱۶ ،نقطه بحرانی شناسایی شده که نیازمند ساماندهی است.
فرماندار با بیان این که باید با مدیریت نقاط آسیبپذیر ،جلوی خسارتهای بیشتر را گرفت ،افزود :دستگاههای راهداری و آب منطقهای سریع ًا
پیش از آن که این نقاط به بحران برسند با به کارگیری پیمانکاران ،اقدام به ساماندهی مناطق بحران زا نمایند.
محسنی با اشاره به بارش باران و طغیان رودخانههای شهرستان ،تأکید کرد که بنیاد مسکن بهمنظور رفع مشکالت مناطق آسیبدیده اهتمام
الزم را داشته باشد.
دکتر بهروزی فر با تأکید بر ضرورت توجه به آموزشهای عمومی در زمینه مقابله با بحران گفت :ضعفها و کمبودها در حوزه مدیریت بحران
شهرستان فومن شناسایی شوند .وی با تأکید بر پیگیری حقوق مردم این شهرستان در سطح ملی افزود :امروز برای ارائه بهترین خدمات به مردم
و مقابله با بحران نیازمند وجود همدلی و اتحاد در میان دستگاههای مختلف و مشارکت مردم هستیم.
نماینده مردم شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید در این زمینه به آموزش شهروندان توجه بیشتری
شود ،گفت :ارائه آموزشهای عمومی یکی از بهترین راهکارهای مقابله با هر بحرانی است.

دکتر بهروزی فر در ادامه بر همگرایی و همافزایی دس�تگاهها و مس�ئوالن تأکید و افزود :حضور تش�کلهای مردمی و
گروههای جهادی برای کمک به دستگاهها در مدیریت بحران بسیار تأثیرگذار است و باید از توان و ظرفیت این حوزهها
اس�تفاده ش�ود .وی با تأکید بر لزوم نظارت بر اجرای پروژهها از سوی دس��تگاههای اجرایی و با بیان اینکه پیمانکاران متخلف و کمکار باید

از فاش نمودن راز و ریاست طلبی بپرهیز که این دو انسان را به نابودی
فرا میخوانند -امام حسن عسکری(ع)
92

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اقام��ه نماز ب��ا حضور
حجتاالس�لام شهرابی -مس��ئول امور فرهنگی آموزش��ی دفتر نماینده
ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،دکتر برزگر -سرپرس��ت بنیاد مسکن
اس��تان ،حجتاالس�لام قربانپور -مس��ئول دفتر نمایندگ��ی ولیفقیه و
اعضای ش��ورای اقامه نماز بنیاد مس��کن اس��تان در بنیاد مس��کن استان
برگزار شد.
در ابتدا دکتر برزگر با سپاس از فعالیتهای انجام شده شورای اقامه نماز
گفت :اقامه نماز به بركت وجود نام امام(ره) همیشه پرشور بوده و در تمام
این س��الها بنیاد مسكن از دستگاههای برتر در امر اقامه نماز بوده است.
وی با تأکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق در برگزاری کارگاههای فرهنگی از قبیل آش��نایی فرزندان با نرم افزارهای اجتماعی و اس��تفاده صحیح از
فضای مجازی افزود :در تمام استانها میتوان با دعوت از اساتید مجرب این کار فرهنگی را پیگیری کرد.
سرپرس��ت بنیاد مس��کن استان همچنین گفت :در س��اختمان اداری بنیاد مسکن ،فضای مناس��بی برای نمازخانه تدارك دیده شده است و در
روستاهای استان هم برای ساخت مسجد جهت واگذاری زمین مناسب با دهیاران و شوراهای روستا همکاری داریم.
در ادامه حجتاالس�لام ش��هرابی با س��پاس از فعالیتهای خوبی كه در سطح اس��تان در امر نماز انجام شده گفت :امر نماز یك فریضه واجب
است كه در بنیاد مسكن كشور جایگاه ویژهای داشته و کارکنان این نهاد جایگاه ویژهای را برای نماز قائل هستند .وی افزود :پرچمدار ستاد اقامه
نماز رهبر معظم انقالب است و ایشان فرمودهاند كه هركس در حكومت اسالمی مسئولیتی گرفت باید اولین كارش اهتمام به امر نماز باشد.
همچنین حجتاالس�لام قربانپور با بیان اینکه ،نماز باالترین فریضه الهی اس��ت و باید هرچه باشکوه تر اشاعه یابد ،گفت :بنیاد مسکن استان
همواره با برگزاری نشستهای شورای اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر ،سعی در توسعه فرهنگ نماز بین کارکنان داشته است.
وی افزود :باید تمام تالش خود را برای احیا و رونق اقامه نماز اول وقت و جماعت در ادارهها به کار گیریم.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان همچنین گفت :هیچ عبادتی مانند نماز انسان را رشد نمیدهد.
در پایان هر یک از اعضای شورای اقامه نماز بنیاد مسکن استان به بیان نقطهنظرهای خود پرداختند و مواردی مصوب گردید.
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نشست شورای اقامه نماز بنیاد مسکن
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پاسخگو باشند ،گفت :وجود نظارت صحیح سبب میشود تا پروژهها بهخوبی و در زمان مقرر تکمیل و بهرهبرداری شوند.
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره بهوجود کمبودها در حوزه مدیریت بحران در شهرس��تان فومن ،تأکید کرد :کمبودها و ضعفها باید
شناسایی شده و در این زمینه تالش شود.
دکتر بهروزی فر برداش��تهای بیرویه از بس��تر رودخانهها را بالی جان شهرس��تان عنوان کرد و افزود :این موضوع سبب شده تا برای ابنیه،
راهها و مردم خطراتی ایجاد شود.
در ادامه دکتر برزگر به تش��ریح فعالیتهای بنیاد مس��کن بهویژه در سطح روستاهای این شهرستان پرداخت و گفت :در سالهای گذشته بنیاد
مس��کن با اعتباری بیش از  34میلیارد ریال در  7پروژه با س��اخت پل و س��ازههای حفاظتی اقدام به ساماندهی مسیل و همچنین در  8روستای
دیگر اقدام به بازسازی معابر آسیبدیده در سیل با اعتباری بیش از  2میلیارد ریال نموده است.

اثرگذاری نماز در اخالق اداری

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام ش��هرابی -مس��ئول امور
فرهنگی آموزش��ی دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور در دیدار
با کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان گفت :نماز بهعنوان مهمترین عبادت از
جایگاه واالیی در میان افراد ،گروهها و سازمانها برخوردار است.
حجتاالسالم شهرابی افزود :نماز به لحاظ تأثیر ارتباطی و اثربخشی در
رابطه فرد با خودش ،رابطه فرد با خالق و رابطه فرد با جهان هستی آثار و
برکتهای فراوان دارد و با دارا بودن ویژگی خاص ،در توس��عه وجودی و

پارساترین مردم کسی است که حرام را ترک کند -امام حسن عسکری(ع)
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ظرفیتسازی انسان پیرامون ارتباط با جهان هستی حائز اهمیت است .وی با تبیین نقش نماز در توسعه وجودی و ظرفیتسازی انسان پیرامون
ارتباطات گفت :اگر از ظرفیت این رخداد مهم فردی و جمعی بهخوبی بهرهبرداری شود ،دو نتیجه مهم قابل دستیابی خواهد بود ،اولین دستاورد،
در توس��عه فردی و اعتالی اخالقی و رش��د معنوی تکتک اشخاص میباشد که با حرکت در مسیر عبودیت حق تعالی میسر میگردد و دومین
دستاورد به بازدارندگی و پیشبرندگی این پدیده مربوط میشود.
مسئول امور فرهنگی آموزشی دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور افزود :در صورتی که احساس شود نماز از دو بُعد فردی و اجتماعی
تأثیرگذار نبوده است ،نقص و ایراد به فاعلیت نمازگزار بر میگردد که درک صحیح از جایگاه و نقش نماز حاصل نشده است.
حجتاالس�لام ش��هرابی گفت :هدف سازمانی این اس��ت که حداکثر رضایت متقاضیان حاصل ش��ود که با کارکرد ظرفیتسازی نماز ،نیروی
انس��انی میتواند به سرمایه انس��انی تبدیل شود و بهعنوان مهمترین دارایی نهاد در فضای رقابتی منشأ تحوالت مثبت در مسیر خدمتگذاری و
خدمترس��انی گردد .وی در پایان افزود :پرورش ،توس��عه ،رشد ،تکامل ،یادگیری و دانشپذیری نیرو و سرمایه انسانی در پرتو نماز قابل حصول
است.
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دیدار مدیر شعب بانک تجارت با مدیر بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی ،دکتر حسین باقرلو -مدیر شعب بانک تجارت
اس��تان به همراه معاونین با دکتر جعفر برزگر -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
استان دیدار و گفتگو کرد.
ابتدا در این دیدار باقرلو با سپاس از تالشهای بنیاد مسکن در

تأمین مس�کن محرومین ،عمران و سازندگی مناطق روستایی
اس�تان گفت :بنیاد مسکن تاکنون منش�أ خدمات فراوانی در
زمینه تحقق فرمان تاریخی امام(ره) بهویژه محرومیتزدایی
در روس�تاها و بازس�ازی مناطق آس�یبدیده ب�وده و بدون
ش�ک یکی از بهترین ارگانهای فعال برای خدمترس�انی به
مردم و محرومین میباشد.

همچنین دکتر برزگر با قدردانی از مس��اعدت و همکاری بانک تجارت در تأمین مالی پروژههای مس��کن روس��تایی گفت :بانک تجارت یکی
از بانکهای فعال و اثرگذار در حوزه مس��کن و کمک به بهس��ازی مس��کن روستایی بوده و در این مورد همواره مشارکت فعال داشته است .وی
با اش��اره بهعملکرد مثبت بانک تجارت در س��ال  99و جذب  100درصدی اعتبارهای مربوط به تس��هیالت بخش مسکن روستایی ،افزود :بانک
تجارت جزء برترین بانکها در زمینه ارائه تسهیالت بازسازی مسکن روستایی و کمک به بهبود کیفیت مسکن در کشور بوده است.

بررسی تفاهمنامه ملی بنیاد مسکن و شرکت پست

به گزارش روابط عمومی ،مهندس مهدی فخربین س��بحانی -مدیرکل
اداره پس��ت اس��تان ب��ا دکتر جعفر برزگر -سرپرس��ت و حجتاالس�لام
قربانپور -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان دیدار
و گفتگو کرد.
در این دیدار که در زمینه تفاهمنامه ملی بین بنیاد مسکن و شرکت ملی
پس��ت ایران برگزار شد .دکتر برزگر با اش��اره به ابعاد گسترده تفاهمنامه
بهویژه در زمینه رفاه روس��تاییان به بیان مش��کالت موجود در رفت و آمد
این قش��ر تا مرکز ش��هر پرداخت و گفت :در این تفاهمنامه تکریم ارباب
رجوع و توجه به وقت و سالمت روستاییان در نظر گرفته شده است.
در ادام��ه مهندس فخربین س��بحانی بنیاد مس��کن را یکی از نهادهای
انقالبی و یادگار بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران دانست و ابراز امیدواری نمود که با تعامل و همراهی فیمابین ،شاهد تحقق اهداف مجموعه
بنیاد مسکن خواهیم بود.

با صدقه روزی را فرود آورید -حضرت محمد(ص)
94

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس الهیار محمد علیزاده -سرپرس��ت
بنیاد مس��کن شهرس��تان املش با دکتر رنجبر -فرماندار این شهرس��تان
دیدار کرد.
در این دیدار مهندس علیزاده با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد آخرین
وضعیت پیش��رفت فیزیکی پروژههای عمرانی ،تهیه و بازنگری طرحهای
ه��ادی از محل اعتبارهای اس��تانی ،ملی و بافت باارزش س��ال  1399و
 1400را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه دکتر محمد رنجبر با اشاره به اقدامهای بنیاد مسکن

تأکید کرد و افزود :دستگاههای اجرایی ،بخشداران و دهیاران باید زمینه همکاری با بنیاد مسکن را در روستاها فراهم نمایند.

حضور معاون فرماندار شهرستان صومعه سرا در بنیاد مسکن

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدی حیدری -معاون سیاس��ی
امنیتی فرمانداری شهرس��تان صومعه س��را به همراه بخش��دار مرکزی با
مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان صومعه سرا دیدار و گفتگو کرد.
در ابت��دا مهندس حیدری گفت :بنیاد مس��کن تاکنون توانس��ته اس��ت
به روس��تاییان خدمات شایس��تهای ارائ��ه داده و باعث عم��ران و آبادانی
هرچه بیش��تر روستاهای کشور ش��ود .وی افزود :بهمنظور افزایش میزان
خدماتدهی هرچه بیش��تر این نهاد به مردم شهرس��تان ،سهم اعتبارهای
این دستگاه را امسال افزایش خواهیم داد.
در ادامه این دیدار جوادی -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان صومعه
س��را با قدردانی از حضور معاون سیاس��ی امنیتی فرمانداری و بخش��دار مرکزی به ارائه گزارش��ی از عملکرد این نهاد در سطح شهر و روستاهای
شهرستان پرداخت و گفت :در تعداد  69روستای باالی  20خانوار شهرستان این طرح اجرا شده است.
جوادی ش��اخص ملی اجرای طرح هادی را  50درصد بیان کرد و افزود :این ش��اخص در شهرس��تان صومعه سرا  48درصد است .وی در مورد
جذب سهمیه مسکن محرومین در شهرستان صومعه سرا گفت :از  193سهمیه شهرستان تاکنون تعداد  180واحد با بانکهای عامل عقد قرارداد
نمودهاند.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان در پایان خواستار همکاری بیشتر بانکها جهت جذب اعتبارها با بنیاد مسکن شد.
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در زمینه توس�عه و عمران روس�تاها از عملکرد این نهاد قدردانی کرد و گفت :با تالش این نهاد چهره روس�تاها دگرگون
ش�ده و عمران و آبادانی در بس�یاری از روستاها تحقق یافته است .وی بر ادامه مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی شهرستان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی عملکرد بنیاد مسکن شهرستان املش

دوره آموزش حسابداری و اعمال کنترلهای داخلی برگزار شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی با عنوان حس��ابداری و اعمال کنترلهای داخلی با حضور  35نف��ر از همکاران امور مالی ادارهکل و
مسئولین پشتیبانی بنیاد مسکن شهرستانها در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
ابراهیمی -مدرس این دوره گفت :امروزه ،کنترل داخلی بهعنوان فرآیندی پویا تعریف میش��ود که در آن مس��ئولیت مش��خصی برای مدیریت
در جهت محافظت از داراییهای س��ازمان ،داراییهای مش��هود و نامشهود و جلوگیری و تش��خیص خطا و تقلب ،ناشی از اتالف منابع سازمان،
سهلانگاری ،سوءاستفاده و مدیریت ضعیف در سطوح مختلف سازمان تبیین شده است و بهمنظور اطمینان از عملکرد صحیح در سطوح مختلف
س��ازمان ،کنترلهای داخلی باید بهطور مس��تمر و متناسب با تغییرات در سطوح سازمان ،کنترل ،تعدیل و تغییر یافته تا مدیریت سازمان اطمینان
الزم را نسبت بهعملکردها تحصیلکند بهطوری که این اطمینانبخشی ،منعکسکننده وضعیت اقتصادی و مالی سازمان باشد.

برترین شما در ایمان ،خوش اخالق ترین شماست -حضرت محمد(ص)
95

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

همکاری دیوان محاسبات و بنیاد مسکن در جهت مهاجرت معکوس روستاییان
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،دکت��ر محمدرضا کردل��و -مدیرکل دیوان
محاسبات استان با دکتر جعفر برزگر -سرپرست بنیاد مسکن استان دیدار
و گفتگو کرد.
در ابتدا دکتر جعفر برزگر با اشاره به ماهیت خدماتی و عامالمنفعه بودن
این نهاد گفت :قانون و رعایت و تعهد به آن س��رلوحه امور کلیه مدیران
و کارکنان این نهاد اس��ت و چون این نهاد توس��ط ام��ام خمینی(ره) پایه
گذاشته شده ،وظیفه ما سنگینتر است چراکه دستگاههای نظارتی از این
نهاد توقع بیش��تری دارند و تمام تالش ما برای توس��عه سازندگی و رفع
محرومیت از چهره روس��تاها خواه��د بود .وی با قدردانی از همکاریهای
بهعمل آمده با این نهاد بر لزوم نهادینه شدن اهداف و آرمانهای امام(ره)
به رفع نیاز قش��ر محروم و کمدرآمد ش��هری و روستایی در تأمین س��رپناه تأکید کرد و گفت :کارکنان بنیاد مسکن استان تمام سعی و توان خود
را برای ارتقای ش��اخصههای عمران و آبادانی در س��طح اس��تان و نیز برای نهادینه شدن بیش از پیش اهداف تأسیس این نهاد انقالبی و مردمی
به کار میگیرند.
در ادامه دکتر کردلو گفت :رس�الت اصلی دیوان محاس�بات پیشگیری از وقوع تخلفات و رعایت قوانین و تسهیلگری در

اجرای بهینه قوانین اس�ت .وی افزود :با توجه به ماهیت انقالبی بنیاد مس�کن ،این نهاد در تمام کش�ور جزو دستگاههایی
اس�ت که تخلفات محدودی را در آن شاهد هس�تیم و این آمادگی را داریم تا مانند گذشته برای ارائه خدمات شایسته
در روستاها همکاری نزدیکی را با این نهاد داشته باشیم.

مدیرکل دیوان محاسبات استان با بیان این که ارائه خدمات فراوان در روستاها نیازمند توسعه است گفت :روستاها بهعنوان مرکز تولید و نیروی
مولد جامعه هستند و با ارائه خدمات در آنها میتوان مهاجرت معکوس را ایجاد و مردم روستاها را از کوچ بیرویه منصرف کرد که بنیاد مسکن
در این زمینه خدمات مناسبی را ارائه داده است.

دیدار سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تالش با امامجمعه بخش حویق

به گزارش روابط عمومی ،مهندس حامد یزدانی -سرپرس��ت بنیاد مسکن
شهرستان تالش و گروهی از مدیران شهرستانی با حجتاالسالم سیدمحمدتقی
غضنفری -امامجمعه بخش حویق شهرستان تالش دیدار نمودند.
در ابتدا مهندس یزدانی با اش��اره به وقوع س��یل مهر ماه س��ال  99در
شهرس��تان تالش گفت :کمک بالعوض به مبل��غ  12میلیارد ریال برای
تعداد  230واحد مس��کونی پرداخت گردید .وی افزود :س��همیه شهرستان
در طرح س��اخت مس��کن محرومین تعداد  460واحد میباشد که تاکنون
 230میلیاردریال تس��هیالت و  138میلیارد ریال کمک بالعوض پرداخت
گردیده است.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تالش گفت :سهم استان در تسهیالت
طرح بهس��ازی مس��کن روستایی امسال ،تعداد  5000واحد مسکونی است که تا پایان امسال به متقاضیان اعطا میشود و از این تعداد  483واحد
سهم شهرستان تالش بوده که تاکنون شاخص برخورداری شهرستان  65درصد میباشد و تعداد  355واحد از این تسهیالت استفاده نمودند.
در ادامه حجتاالس�لام غضنفری ،مس��کن را جزو نیازهای اولیه هر فرد و خانوادهها برش��مرد و گفت :یکی از اهداف تش��کیل نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایجاد رفاه و آسایش برای قشرهای بیبضاعت و مستضعف بوده درحالیکه مردم انقالب کردند تا دین حفظ شود و از طرفی نیز
زندگی مردم تأمین شود .وی با اشاره به اینکه مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی به لحاظ وقوع بالیای طبیعی از اهمیت باالیی برخوردار
است افزود :بنیاد مسکن حاصل تالش و پیگیریهای حضرت امام(ره) در مورد تأمین مسکن مناسب برای محرومان و مستضعفان جامعه میباشد
که بعد از  42سال از تأسیس این نهاد مقدس ،شاهد خانهدار شدن بیشتر افراد محروم و بهویژه روستاییان میباشیم.

همانا تمام خوبیها با عقل به دست میآید -حضرت محمد(ص)
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بنیاد مسکن استان بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستان اندیکا را آغاز کرد
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشس��ت مش��ترک با دکتر خادمی -اس��تاندار از آغاز عملیات بازسازی
واحدهای زلزلهزده شهرس��تان اندیکا در استان خوزستان توسط گروههای
اعزامی این استان بهعنوان ستاد معین خبر داد.
مهندس مس��عود رضایی گفت :سه تیم ارزیاب بنیاد مسکن استان پس
از وقوع زمین لرزه در شهرس��تان اندیکا به منطقه زلزلهزده اعزام شدند و
گزارش کاملی از ش��رایط و وضعیت واحدهای آسیبدیده جمعآوری شد.
وی افزود :بر همین اس��اس با اعزام ماشینآالت سنگین و نیروهای بنیاد
مس��کن اس��تان به بخش چلو در شهرستان اندیکا مس��تقر شدهاند که در
برنامهریزیهای اولیه ساخت تعداد  ۵۰۰تا  ۶۰۰واحد و تعمیر حدود 1000
واحد مسکونی به آنها محول شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به اینکه منطقه محول شده به استان سخت گذر اس��ت و در برخی نقاط نیز ماشین رو نیست ادامه داد:
باتوجه به محرومیت منطقه ،بنیاد مس��کن اس��تان تالش میکند در صورت مس��اعد بودن شرایط آب و هوایی ،واحدهای احداثی و تعمیری را در
بهار آینده تحویل دهد.
مهندس رضایی با بیان اینکه کار آواربرداری واحدهای زلزلهزده شهرس��تان اندیکا توس��ط بنیاد مسکن استان آغاز شده است گفت :این نهاد با
تمام توان و با به کارگیری نیروهای فنی متخصص ،تجهیزات و ماش��ینآالت مورد نیاز در زمینه کاهش آالم مردم رنجدیده این شهرس��تان پای
کار اس��ت .وی با تأکید بر س��اخت واحدهای احداثی براس��اس اصول فنی ،ضوابط مهندسی و رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان افزود :پیش از
این نیز استان لرستان بهعنوان معین در بازسازی مناطق زلزلهزده اسالمآباد غرب کرمانشاه مشارکت داشت که در میان  ۱۳استان توانمند کشور
بهعنوان اولین استان مأموریت خود را در بازسازی واحدهای آسیبدیده به پایان رساند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان

ساخت تعداد  ۶۷۰واحد مسکونی برای محرومان شهرستانهای کوهدشت و الیگودرز

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
در نشس��ت مشترک با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گفت:
تعداد  ۶۷۰واحد مسکونی براساس تفاهمنامه سهجانبه با بنیاد مستضعفان
و کمیت��ه ام��داد امام خمین��ی(ره) ب��رای خانوادههای محروم س��اکن در
شهرستانهای کوهدشت و الیگودرز ساخته میشوند.
مهندس مس��عود رضایی افزود :این تفاهمنامه در مورد کمک به خانهدار
ش��دن مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد اس��ت که بیشتر در منطقه
محروم ززوماهرو شهرس��تان الیگودرز س��اکن هستند و همزمان بهعنوان
پایلوت طرح منظومه توس��عه پایدار روس��تایی نیز انتخاب شده است .وی
گفت :براساس این تفاهمنامه  ۲ساله مقرر شده است تیم تسهیلگر بنیاد
مس��کن و کمیته امداد بهصورت مش��ترک با مراجعه به مناطق هدف و شناس��ایی و دستهبندی مشکالت ،مقدمات س��اخت تعداد  ۲۰۰واحد در
شهرستان کوهدشت و تعداد  ۴۷۰واحد مسکونی در شهرستان الیگودرز را فراهم کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه این طرح هم اکنون در مرحله شناسایی متقاضیان است ادامه داد :ساخت واحدهایی که مشکل ندارند
بهزودی آغاز میشود و بررسی برخی مشکالت از جمله تغییر کاربریها در نشستهای مشترک انجام و رفع موانع خواهند شد.
مهندس رضایی افزود :با توجه به محرومیت منطقه و همزمان با ساخت واحدهای مسکونی ،تسهیلگری برای اشتغال افراد نیز صورت میگیرد.

کسی که مؤمنی را به کاری سرزنش نماید نمی میرد تا همان را انجام دهد -حضرت محمد(ص)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازسازی مناطق سیل زده استان لرستان از شاهکارهای ساختوساز در کشور است
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به گ��زارش روابط عمومی ،امیری -معاون امور عمرانی اس��تانداری در
نشس��ت مش��ترک با حضور مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان گفت :بازسازی
مناطق سیل زده استان از شاهکارهای ساختوساز در کشور است.
امیری افزود :در سیل فروردین ماه سال  ۱۳۹۸حدود  ۳۵000واحد مسکونی
در اس��تان دچار خس��ارت شدند که  ۲۲000واحد مس��کونی نیازمند تعمیر و
 ۱۳000واحد مس��کونی احداثی بودن��د .وی در ادامه گفت :در کمترین زمان
ممکن اقدامهای اولیه برای بازس��ازی مناطق سیل زده استان به انجام رسید
و با تأمین زمین و پرداخت تسهیالت و کمکهای بالعوض در روزهای اولیه وقوع سیل ،عملیات بازسازی در مناطق سیل زده استان لرستان آغاز شد.
معاون امور عمرانی استانداری لرستان بازسازی مناطق سیل زده در لرستان را یکی از شاهکارهای ساختوساز در کشور عنوان نموده و افزود:
بازسازی مناطق آسیبدیده از سیل در استان علی رغم سرعت عمل بسیار مطلوب از دقت و کیفیت اجرای کمنظیری بهرهمند بوده که این مهم
بارها مورد تقدیر مقامات مختلف کشوری واقع شده است.
امیری جابجایی روس��تاهای س��یل زده در اس��تان را اقدامی بس��یار ارزش��مند ،پیچیده و دش��وار عنوان نمود و گفت :خدماترس��انی و اجرای
زیرس��اختهای مناسب به روستاهای جابجا ش��ده اقدامی ارزشمند بود که کلیه تسهیالت و کمکهای بالعوض و معیشتی براساس چارچوب و
قوانین مشخص به مردم سیل زده این روستاها پرداخت شد.

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس

ب��ه گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس
مراسمی با حضور مسئولین شهرستانی و میهمانان استانی در بنیاد مسکن
شهرستان دلفان برگزار شد.
در ای��ن مراس��م حجتاالسالموالمس��لمین دکت��ر خان��ی -امامجمعه
شهرستان دلفان با ارج نهادن به مقام واالی شهدا ،استمرار حاکمیت الهی
را منوط به ادامه دادن راه شهدا دانست.
حجتاالسالموالمس��لمین دکتر خانی گف��ت :ملت ایران و نظام مقدس
جمهوری اسالمی مدیون خون شهدا بوده و ادامه راه ایشان باید سرلوحه
کار هم��ه خدمتگزاران صدیق به نظام مقدس اس�لامی قرار گیرد.وی در
ادامه از حرکت انقالبی کارکنان بنیاد مسکن در زمینه برپایی مراسم یادواره شهدای شهرستان دلفان قدردانی نمود.
همچنین فرش��ید الفتی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان دلفان با بیان اینکه ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد گفت :ما با کار و تالش مضاعف
و روحیه شهادت طلبی باید پیرو راه شهدا باشیم چرا که یاد شهدا و ادامه راه ایشان کمتر از شهادت نیست.
سپس حجتاالسالم سیدهادی سهرابی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان با بیان اهمیت جایگاه رفیع شهیدان در قرآن
کریم از همه حضار و مسئولین شهرستان دلفان برای گردهمایی در این مراسم قدردانی نمود.
در پایان از تعدادی از خانوادههای شهدا و جانبازان شهرستان دلفان تجلیل شد.

لزوم برخورد جدی با متخلفان ساختوسازهای غیرمجاز در روستاهای استان

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای راهوشهرسازی استان با حضور کرم الهی -مدیرکل راهوشهرسازی استان ،علی کاملی -مدیر فرودگاه
استان و مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس رضایی با تأکید بر لزوم س��اماندهی روس��تاهای در حریم شهرها بر لزوم برخورد جدی با متخلفان ساختوسازهای غیرمجاز در
روستاهای استان نیز تأکید کرد.
مهندس مس��عود رضایی با اش��اره بر لزوم توس��عه پایدار روستایی گفت :روستاهای اس��تان نیازمند نگاه متوازن و همه جانبه براساس قوانین و
مقررات و در چارچوب طرح صیانت از اراضی ملی ،منابع طبیعی و جلوگیری از تصرف و تخریب غیرقانونی این اراضی در حاش��یه ش��هرها است.

از ستیزه جویی بپرهیز زیرا همانا اولش نادانی و پایانش پشیمانی میباشد -حضرت محمد(ص)
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بسیار ارزشمند و براساس نیاز کنونی کشور دانست و تصریح
کرد :اجرای این طرح بزرگ نیازمند همافزایی و همکاری همه
دستگاههای اجرایی با وزارت راهوشهرسازی است.

تعمیر و بازسازی تعداد  ۳۵000واحد سیلزده استان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان
وقوع س��یل ویرانگر در اس��تان را فرصتی کمنظیر در زمینه مقاومس��ازی
واحدهای فرس��وده روس��تایی دانس��ت و گفت ۳۵000 :واحد س��یلزده
روستایی و شهری در استان تعمیر و بازسازی شدند.
در نشس��تی که با حضور طاهری -مدیر امور ش��عب بانک ملی استان و
مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان برگزار شد بر همکاری و
تعامل مضاعف بانکهای اس��تان در زمینه اجرای پروژههای بنیاد مسکن
استان تأکید شد.
در این نشست مهندس رضایی با بیان اینکه در سیل ویرانگر سال  ۱۳۹۸در استان تعداد  ۱۳000واحد ساخته و بیش از  ۲۱000واحد مسکونی
آس��یبدیده از س��یل تعمیر ش��دند تصریح کرد :بیش از  ۴۸0۰میلیاردریال کمک بالعوض به سیلزدگان استان پرداخت شد .وی در ادامه گفت:
تجربههای ارزش��مند و عملکرد مثبت بنیاد مس��کن در بازس��ازی واحدهای زلزلهزده استان کرمانش��اه و مناطق سیلزده استان موجب شد ،بنیاد
مسکن استان در زمینه یاری به مردم زلزلهزده خوزستان بهعنوان استان معین در این مناطق انتخاب شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اقدامهای ارزشمند در حوزه بازسازی و بهسازی مسکن روستایی در استان را متأثر از همکاری ارزنده و تعامل مؤثر
بانکهای عامل اس��تان دانس��ت و تصریح کرد :در روند بازسازی مناطق سیلزده استان لرستان با احتساب کمکهای بالعوض و معیشتی بیش
از  ۵۴000پرونده تسهیالتی تشکیل شدند.
سپس طاهری اقدامهای صورت گرفته در مورد بازسازی و بهسازی واحدهای مسکن روستایی در استان را ارزشمند و
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کرمالهی س��اماندهی بازار مسکن و تأمین مس��کن در زمینه حمایت از
قشرهای ضعیف و کمبرخوردار جامعه را از اهداف اصلی طرح جهش تولید
مس��کن دانست و بر آمادگی کامل ادارهکل راهوشهرسازی استان در مورد
اجرای این طرح ارزشمند در استان تأکید کرد.
علی کاملی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای برقراری پرواز مشهد در روزهای شنبه و سه شنبه گفت :در صورت استقبال مسافرین
تعداد پروازها و مسیرهای پروازی متنوع در سطح کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

وی ساختوس��ازهای غیرقانونی در روس��تاهای حاشیه شهرها را تهدیدی جدی برای هویت و سبک زندگی سنتی در روستاها دانست و افزود :با
اجرای طرح جهش تولید مسکن میتوان به ساماندهی مناطق حاشیه شهرها پایان داد.
سپس کرم الهی -مدیرکل راهوشهرسازی استان برنامه دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را

قابل تقدیر دانس�ت و تصریح کرد :بانکهای عامل اس�تان از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای همکاری و تعامل هرچه
بهتر با بنیاد مسکن استان در زمینه مقاومسازی واحدهای مسکن روستایی استان استفاده خواهند کرد.

هویت بنیاد مسکن حساب  ۱۰۰حضرت امام(ره) با محوریت ساخت مسکن برای محرومین است

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماندیش��ی مس��ئولین گروههای
جهادی و حجتاالس�لام سهرابی -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت حجتاالسالم س��هرابی گفت :هویت اصلی بنیاد مسکن
حساب  ۱۰۰حضرت امام(ره) با محوریت ساخت مسکن برای محرومین است.
در این نشس��ت بر همافزایی و تعامل گروههای جهادی در زمینه کمک

برای روزی فردا اندوهگین مباش پس همانا هر فردایی روزیش میرسد -حضرت محمد(ص)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

به محرومین استان لرستان تأکید شد .وی با اشاره به فرمان تاریخی امام(ره) مبنی بر تأسیس بنیاد مسکن و تشکیل حساب  ۱۰۰حضرت امام(ره)
افزود :ساخت مسکن برای محرومین و نیازمندان از وظایف اصلی بنیاد مسکن است.
مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره یه بیانات مقام معظم رهبری در مورد توصیه به کار جهادی که فرمود :ما هر
جا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم و هر جا از انقالبیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم ،عقب ماندیم و ناکام شدیم ،طرح تشکیل گروههای
جهادی را از طرحهای موفق در کشور و با ظرفیتهای کاری متنوع در حوزههای ،عمرانی ،فرهنگی ،اقتصادی و معیشتی عنوان کرد.
حجتاالسالم سهرابی گفت :عملکرد و فعالیتهای گروههای جهادی در زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری در خدمترسانی به محرومین
و قشرهای آسیبپذیر جامعه است .وی افزود :تالش برای اجرای برنامهها و اقدامهای جهادی به معنای نهادینه شدن فرهنگ كار و تالش در
جامعه است و تقویت این فرهنگ پایه و عنصر اصلی توسعه و پیشرفت در جامعه را تشکیل خواهد داد.
در پایان این مراس��م مسئولین گروههای جهادی اس��تان به بیان گزارشی از فعالیتهای کاری خود در حوزههای مختلف و انعکاس مشکالت
پیشروی گروههای جهادی در زمینه خدمترسانی بهتر به مناطق محروم استان پرداختند.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
دیدار نماینده مردم ساری و میاندورود با مدیرکل بنیاد مسکن استان

به گ��زارش روابط عموم��ی ،منصورعلی زارعی کیاپ��ی -نماینده مردم
شهرس��تانهای ساری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی با مهندس
محمد خانی نوذری -مدیرکل و مهندس س��عید قاسمپور -معاون عمران
روس��تایی بنیاد مسکن اس��تان و مهندس فالح -مدیر گروه اجرای طرح
هادی بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در ابت��دا مهندس خانی نوذری به ش��رح اعتبارهای اجرایی روس��تاهای
شهرس��تان ساری در س��ال جاری پرداخت و در پایان نیز در مورد مرتفع
گردیدن مشکالت برخی از روس��تاهای با اختالف مرزی این شهرستان،
راهکارهایی برای س��رعت بخش��یدن به اتمام اختالفهای موجود مطرح
گردید.
در ادامه زارعی کیاپی از مهندس خانی نوذری و کلیه فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان در عرصه عمران و آبادانی روستاهای شهرستان ساری
و خدمات ارزنده این نهاد در ایجاد رفاه بیشتر برای زندگی روستاییان در روستاها ،قدردانی نمود.

مهندس آسمانیمقدم :مشارکت مردم در اجرای طرحهای هادی روستایی امری اجتناب ناپذیر است

به گزارش روابط عمومی ،مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل و مهندس
قاس��مپور -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان با علی بابایی
کارنامی -نماینده مردم شهرس��تانهای س��اری و میان��دورود در مجلس
شورای اسالمی دیدار و گفتگو کردند.
در ابت��دا علی بابایی کارنامی در س��خنانی در م��ورد اعتبارهای عمرانی
شهرس��تان س��اری گفت :روستاهای بسیاری در شهرس��تان ساری وجود
دارند که هنوز اجرای طرح هادی در آنها صورت نگرفته و امیدواریم با مدیریت مهندس آسمانیمقدم در برنامههای راهبردی سالهای آتی نتایج
خوبی حاصل شده و بیشتر روستاهای این شهرستان نیز از اجرای طرح هادی بهرهمند شوند.
س��پس مهندس آس��مانیمقدم گفت :بنیاد مس��کن نهادی غیر دولتی بوده که هزینههای جاری خود را از محل خدماتی که ارائه میدهد تأمین
مینماید و بیشتر پروژههای عمرانی خود را نیز با تخصیص اعتبارهای استانی و بخشی دیگر را با اعتبارهای ملی تأمین میکند .وی با اشاره به
لزوم مشارکت مردم در اجرای طرحهای عمرانی افزود :از آن جایی که اعتبارهای ما محدود بوده و تخصیص اعتبارهای استانی و ملی نیز زمان
بر میباش��د ،مش��ارکت مردم و اهالی روس��تاها در اجرای طرحهای هادی روستایی امری اجتناب ناپذیر است ،بنابر این هر روستایی که بتواند در

از ما نیست کسی که دنیایش را به خاطر دینش ترک نماید یا دینش را برای
دنیایش رها سازد -امام موسی کاظم(ع)
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نماینده مردم شهرستانهای بهشهر ،نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی :بنیاد مسکن خدمت به
محرومین را سرلوحه کار خود قرار داده است
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررسی اعتبارهای عمرانی با حضور
غالمرضا ش��ریعتی -نماینده مردم شهرس��تانهای بهشهر ،نکا و گلوگاه
در مجلس شورای اس�لامی ،مهندس علی اصغر آسمانیمقدم -مدیرکل
و مهندس س��عید قاس��مپور -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان،
س��یدرضا هاش��می -مدیر بنیاد مسکن شهرس��تانهای بهشهر و گلوگاه،
مهدی عبدی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نکا و مسئولین دفاتر نماینده
مجلس شورای اسالمی در بنیاد مسکن شهرستان بهشهر برگزار شد.
در این نشست شریعتی در سخنانی به جمعیت روستاهای این سه شهرستان
اش��اره کرد و گفت :جمعیت روس��تاهای شرق استان بس��یار قابل توجه بوده
و بیشتر س��اکنین منطقه مردمانی سخت کوش هس��تند که در بخشهای
کشاورزی و دامداری فعالیت کرده و ساکن مناطق روستایی هستند .وی افزود :فراهم نمودن رفاه ،بهبودی معابر و مبلمان روستایی در روستاهای استان از
اهمیت باالیی برخوردار است که اجرای بهموقع طرحهای هادی میتواند بیشترین سهم را در عملیاتی شدن این امر مهم داشته باشد.
نماینده مردم شهرس��تانهای بهش��هر ،نکا و گلوگاه در مجلس شورای اس�لامی گفت :انتظار ما از بنیاد مسکن استان مرتفع نمودن مشکالت
مردم روستا و محرومین است که بنیاد مسکن خدمت به مردم بهویژه محرومین را سرلوحه کار خود قرار داده است.
در ادامه مهندس آس��مانیمقدم با اش��اره به کمبود اعتبارها برای تأمین فعالیتهای اجرایی در روس��تاها گفت :متأسفانه محدودیت اعتبارها در
س��طح کش��ور مهمترین دلیل عدم توسعه کافی در روستاهاست .وی افزود :در اس��تان مازندران تعداد  3200روستا وجود دارد که توانستهایم در
 1116روستا طرح هادی را اجرا کنیم اما شهرستانهای نکا ،بهشهر و گلوگاه با همت نماینده مردم و مشارکت روستاییان ،وضعیت بهتری نسبت
به کل استان دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :سهمیه قیر بنیاد مسکن استان در حال حاضر نزدیک به  1580میلیاردریال است بنابراین آمادگی داریم که
قیر در هر تعداد روستا که آماده آسفالت باشند را تأمین کنیم.
در پایان مقرر ش��د اولویتبندی تخصیص اعتبارهای ملی برای روس��تاهایی که بیشترین نیاز برای اجرای طرح هادی در آنها احساس میشود
در اختیار نماینده مردم شهرستانهای نکا ،بهشهر و گلوگاه قرار گیرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بهسازی معابر مشارکت نموده و آمادهسازی و زیرسازی را انجام دهد بنیاد مسکن در تأمین قیر و اجرای آسفالت ،تمام تالش خود را خواهد کرد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در پایان گفت :مش��ارکت مردم روستا در این برهه از روند اقتصادی کش��ور ،عامل محرک و پیش برنده اجرای
هرچه سریع تر بهسازی معابر و بهبودی شرایط رفت و آمد در روستاها که خود بستری مناسب جهت تعامل با بازارهای هدف برای محصوالت
کشاورزی است ،میباشد.

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از پروژه طرح هادی روستای نجارده

به گ��زارش روابط عموم��ی ،دکتر محمدعلی محس��نی -نماینده مردم
شهرستانهای نوش��هر ،چالوس و کالردشت در مجلس شورای اسالمی،
س��عید یزدانی -فرماندار شهرس��تان نوش��هر ،مهدی بیژن��ی -مدیر بنیاد
مس��کن این شهرستان و دیگر مسئولین از پروژه اجرای آسفالت روستای
نجارده از توابع بخش مرکزی شهرستان نوشهر بازدید نمودند.
در این بازدید بیژنی با اش��اره به مش��خصات پروژه گفت :این پروژه در
دو فاز به طول یک کیلومتر انجام ش��دهاند که از س��ال  ۱۳۹۷آغاز و در
آن اقدامهایی از قبیل اجرای کانیوو برای دفع آبهای س��طحی به طول
 ۱۱۰۰متر ،اجرای زیرس��ازی به طول  ۷۵۰متر و اجرای آسفالت به طول

فرصت را غنیمت شمار پیش از آن که (به خاطر تباه شدن فرصت) اندوهگین شوی -حضرت علی(ع)
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 ۷۵۰متر صورت پذیرفت .وی افزود :در مجموع اعتبار هزینه شده برای این پروژه تاکنون  8میلیاردریال بوده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان نوشهر در ادامه از تالشهای دهیاری و شورا مبنی بر مشارکت در امر زیرسازی در فاز دوم پروژه قدردانی نمود.
در پایان دکتر محس��نی از تالشهای مدیر و کارکنان بنیاد مس��کن شهرستان و ناظرین استان که با اجرای این پروژه موجبات تسهیل تردد و
رضایت روستاییان را فراهم نموده قدردانی کرد.

نشست هماندیشی مسئولین طرح اقدام ملی مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور دکتر محمد نظری -مدیرکل
راهوشهرسازی استان ،مهندس محمد خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن
استان و گروهی از معاونین و مسئولین مرتبط با طرح اقدام ملی مسکن دو
سازمان ،در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این مراس��م موانع و مش��کالت موجود در مسیر به سرانجام رساندن
بهموقع پروژههای طرح اقدام ملی مس��کن در س��طح استان ،شناسایی و
تخصیص اراضی مستعد و قابل بهرهبرداری جهت ساخت واحدهای طرح
اقدام ملی مس��کن برای متقاضی��ان این طرح و روند پیش��رفت پروژهها
بررس��ی و نشست با تصویب راهکارهای مناسب جهت مترفع نمودن این
موانع و همکاری بیش از پیش س��ایر ادارهها و س��ازمانهای مرتبط با آن ازجمله دسترس��ی بهینه به خدمات زیربنایی و اخذ بهموقع پروانههای
ساختمانی از مراجع صادرکننده پروانه پایان یافت.

مراسم تجلیل از خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان و ایثارگران بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م تجلیل از خانوادههای معظم ش��هدا،
جانبازان و ایثارگران بنیاد مس��کن اس��تان با حضور مهندس محمد خانی
نوذری -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،حجتاالسالم سلیمانی کوتنایی-
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،سرهنگ شعبانی-
مس��ئول سازمان بسیج ادارههای کل اس��تان و هیأت همراه و گروهی از
بازنشستگان ایثارگر ،جانبازان و خانوادههای همکاران شهید بنیاد مسکن
در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام س��لیمانی کوتنایی به گرامیداش��ت هفته دفاع
مقدس و اربعین امام حسین(ع) اشاره و در مورد وقایع و رویدادهای مهم روز اربعین شرح مفصلی بیان نمود.
س��پس س��رهنگ ش��عبانی با بیان خاطرهای از دوران جنگ ،به ش��رح الیههای قدرت پرداخت و گفت :علما ،دانشمندان علوم سیاست و علوم
نظامی ،قدرت را در پنج الیه به تصویر میکش��ند ،اول قدرت وابس��ته که در س��الهای قبل انقالب اسالمی ایران وجود داشت ،دوم قدرت دفاع
ملی که ایران در هش��ت س��ال دفاع مقدس آن را به دس��ت آورد ،از آن برتر قدرت بازدارنده اس��ت که در دهه هفتاد و هشتاد با دستیابی به دفاع
تکنولوژیک و ساخت سالحهای به روز به آن دست یافتیم .قدرت باالتر از آن قدرت ضربه متقابل است و از همه بزرگتر قدرت ضربه اول است
که ما هرگز چنین قدرتی را به کار نخواهیم گرفت چرا که به فکر کشور گشایی نخواهیم بود .وی افزود :تمام این قدرتها به برکت خون شهدا،
ایثارگران و جانبازان به دست آمده است.
در پایان با اهدای لوحهای تقدیر و هدایایی از خانوادههای معظم ش��هدا ،جانبازان و ایثارگران همکار ،فعاالن امر نماز و نفرات برتر مس��ابقات
فرهنگی بنیاد مسکن استان ،تجلیل بهعمل آمد.

مراسم اهدا خون توسط جمعی از بسیجیان بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،بهمناس��بت گرامیداشت هفته بس��یج ،گروهی از بسیجیان بنیاد مسکن استان ،خون خود را برای کمک به همنوعان
خود اهداء نمودند.

خوشرویی ،کینه و خشم را میبرد -حضرت محمد(ص)
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رعایت میشود نیز پا به پای بنیاد مسکن در رفع مشکالت موجود خواهیم بود و برای به نتیجه رساندن هرچه زودتر این
طرح دست به دست بنیاد مسکن تالش خواهیم نمود.
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی و رفع مشکالت طرح اقدام
ملی مس��کن اس��تان با حضور مهندس نظری -مدیرکل راهوشهرس��ازی
اس��تان ،مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل و دکتر ربیعی -معاون مسکن
ش��هری بنیاد مسکن اس��تان ،مهندس س��یدعباس رهگش��ای -معاون
بازآفرینی و مس��کن راهوشهرسازی اس��تان ،دکتر شیرزاد یزدانی -معاون
شهرس��ازی و معماری راهوشهرسازی اس��تان ،مهندس جابر حسنزاده-
معاون امالک و حقوقی راهوشهرس��ازی اس��تان ،دکتر موتمنی -مشاور و
سرپرس��ت حوزه مدیرکل راهوشهرسازی اس��تان ،رضاعلی -مسئول امور
حقوقی بنیاد مس��کن استان و مهندس علی خاری از حوزه مسکن شهری
بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا مهندس نظری با اشاره به ارتباط تنگاتنگ میان راهوشهرسازی و بنیاد مسکن استان گفت :راهوشهرسازی هیچ گاه از بنیاد مسکن جدا
نبوده و مش��کالت بنیاد مس��کن را مش��کالت خود میداند و مجدانه تالش میکنیم تا این ارتباط تنگاتنگ بیش از گذشته میان آنها برقرار باشد
تا با مرتفع نمودن مش��کالت بتوانیم در راه بهبود ش��رایط رفاهی روس��تاها ،از بهس��ازی معابر گرفته تا مقاومسازی و ساخت مسکن مقاوم برای
روستاییان تالش کنیم .وی افزود :در طرح مسکن ملی که از جمله پروژههایی است که تمامی مقررات ملی ساختمان در آن
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مهندس آسمانیمقدم :تاکنون به تمامی تعهدات خود در طرح مسکن ملی عمل کردهایم

س��پس مهندس آس��مانیمقدم با اش��اره بهعملکرد بنیاد مسکن در طرح اقدام ملی مسکن گفت :بنیاد مس��کن استان به تعهد خود عمل نموده
اس��ت و هر زمینی که راهوشهرس��ازی به بنیاد مسکن استان برای ساخت مس��کن ملی واگذار نمود و در حوزه سند ،تغییر کاربری ،تراکم ،سطح
اش��غال و صدور پروانه مش��کل خاصی نداشت آغاز به کار نموده و بسیاری از پروژهها نیز به مرحله دیوار چینی رسیدهاند .وی افزود :تأمین زمین
جهت س��اخت مس��کن برای محرومین و قش��ر زحمتکش روستایی بسیار مهم است که توس��ط مراجع تأمینکننده زمین ،این موضوع باید مورد
توجه بیشتری قرار گیرد تا بتوانیم شاهد روزی باشیم که همه مردم بدون هیچ مشکلی و با تسهیالت بسیار خوب دولت صاحب سرپناهی مقاوم
و مرغوب شوند.

برگزاری نشست طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی با حضور فرماندار شهرستان گلوگاه

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت طرح توس��عه اقتصادی و اشتغالزایی
روس��تایی موضوع جز یک بند الف ماده  27قانون برنامه شش��م توس��عه،
ب��ا حضور فری��دون کلبادی نژاد -فرماندار شهرس��تان گل��وگاه ،مهندس
جعف��ر یال -مع��اون برنامهریزی و هماهنگ��ی امور عمران��ی فرمانداری
شهرس��تان ،مهندس مزینانی -نماینده س��ازمان مدیری��ت و برنامهریزی
اس��تانداری ،مهندس رحمانی -بخش��دار کلباد و محمود جانلو -بخشدار
مرکزی شهرس��تان گلوگاه ،مهندس سیدرضا هاشمی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستانهای بهش��هر و گلوگاه ،مدیران دستگاههای اجرایی و مهندس
روحی -مس��ئول ط��رح منظومه روس��تایی در بنیاد مس��کن اس��تان در
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس یال با اش�اره به اهمیت اشتغالزایی در طرح مطالعه توس�عه پایدار روستاها گفت :طرح منظومه
روس�تایی برنامهای مفید در جهت تقویت بنیانهای اقتصادی برای فرصتهای ش�غلی پایدار بوده که از طریق شناخت
ظرفیتها و محدودیتهای توسعه هر روستا از نظر اقتصادی ،اجتماعی ،عمرانی و فرهنگی به دست خواهد آمد.

همچنین مهندس مزینانی در سخنانی به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت :این طرح بهدنبال ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر کارآفرینی ،افزایش
درآمد و بهبود معیش��ت و کس��بوکار روستا اس��ت .وی افزود :در این فرایند بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء توسعه پایدار انسانی نیز

بسیار با دانشمندان مذاکره و با فرزانگان همنشینی و گفتگو نمایید -حضرت علی(ع)
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مدنظربوده و در تمامی فعالیتها حفظ و احیای منابع پایه روستا شامل آب ،خاک و هوا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در ادامه مهندس س��یدرضا هاش��می با س��پاس از حمایت و همکاری فرمانداری و بخش��داریها و همچنین دهیاران و ادارههای شهرستان در
جمعآوری اطالعات توسط مشاور طرح و با اشاره به فواید طرح توسعه پایدار منظومه روستایی گفت :در شهرستان گلوگاه تعداد  26روستا وجود
دارد که درآن مردم به شغلهای مختلفی پرداختهاند و متأسفانه بهدلیل مستقل بودن آنها از هم و ضعفهای زیربنایی موجود ،درآمد مطلوبی از
آن به دس��ت نمیآورند .وی افزود :با توجه به پتانس��یل باالی این منطقه از استان بهویژه در حوزه کندوی عسل ،انجیر و فرآوردههای آن ،برنج،
س��یلو و صادرات آن و همین طور در بخش مرکبات و س��ورتینگهای موجود ،میتوان با مطالعه طرح یاد ش��ده و حذف نقاط ضعف موجود در
منطقه با برنامهریزیهای دقیق ،به نتیجه مطلوبی در این ش��غلهای مهم بومی و همچنین ایجاد اش��تغال برای جوانان روستایی دست یافت که
این تنها با پشتوانه علمی ،پژوهشی و ساختاری توسعه اشتغال پایدار روستایی عملی خواهد بود.
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نشست شورای فرهنگی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای فرهنگی بنیاد مسکن استان
با حضور مهندس محمد خانی نوذری -مدیرکل و رئیس س��تاد اقامه نماز
بنیاد مس��کن استان ،حجتاالس�لام سلیمانی -مس��ئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان و دیگر اعضای شورای فرهنگی ،در بنیاد
مسکن استان برگزار شد.
در این نشست بررسی مسایل فرهنگی و عقیدتی کارکنان بنیاد مسکن،
تدوی��ن برنامههای فرهنگی ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط موجود همچون
محدودیته��ای بیماری کرونا ،ش��یوههای تش��ویق نمازگ��زاران و فعاالن امر نماز و ،...برگزاری مراس��م تجلیل و قدردان��ی از همکاران جانباز،
خانوادههای ش��هدا و رزمندگان بنیاد مس��کن اس��تان در هفته دفاع مقدس و ...از گزینههای تصمیمگیری اعضای شورای فرهنگی بنیاد مسکن
استان بود.

مهندس بیژنی :بیش از صد میلیاردریال خسارت در بارندگی اخیر به شهرستان وارد شده است

به گزارش روابط عمومی ،سعید یزدانی -فرماندار ،مهندس یزدان کرد-
بخش��دار بخش مرکزی شهرس��تان و مهندس مهدی بیژنی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان نوشهر و دیگر رؤسای ادارهها از روستاهای خسارتدیده
بازدید و سپس نشستی با عنوان مدیریت بحران تشکیل دادند.
در ابت��دا مهندس مه��دی بیژنی در م��ورد خس��ارتهای وارده به این
شهرستان گفت :بیش از  100میلیاردریال در بارندگی اخیر به ابنیه ،جداره
رودخانهها ،پل و مسکن خسارت وارد شده که جهت بررسی و راهکارهای
جبران خسارتها ،نشستی با عنوان مدیریت بحران در فرمانداری تشکیل
گردید .وی افزود :بنیاد مس��کن شهرس��تان در زمین��ه تعهدهای خود به
محرومی��ن جامعه در زمان پی��ش آمدهای ناگهانی از جمله س��یل اخیر،
امکانات و تسهیالت مربوطه را برای روستاییان خسارت دیده ،در اختیار خواهد گذاشت.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان نوشهر با اشاره به این که حادثه هیچ گاه خبر نمیکند گفت :مردم باید از هم اکنون با تسهیالتی که بنیاد مسکن
ارائه میدهد به فکر مقاومسازی خانههای خود باشند تا در زمان حادثه کمترین خسارت را متحمل شوند.
گفتنی اس��ت خس��ارتهای وارد شده در حوزه شهری و روس��تاهای کشکسرا ،ملکار ،مزگا ،پاشاکال ،پی کال و نیرنگ بوده که عمده خسارتها
مربوط به حوزه مسکن معیشتی بوده است.

کسی که به روزی اندک خشنود شود خدای تعالی نیز کار اندک را از او میپذیرد -امام جعفر صادق(ع)
104

بازدید از روستاهای شهرستان رودان

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
نشست هماهنگی شورای شهرفرسفج برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر مفتح -نماینده مردم
شهرستان تویسرکان در مجلس شورای اسالمی ،دکتر حسینی -فرماندار
و مهندس مومیوند -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان و رؤسای
سایر ادارههای خدمات رسان در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.
در این نشس��ت مسائل شهر فرسفج و موارد مربوط به حوزه کاری بنیاد
مسکن مورد بررسی قرار گرفتند.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس نوریزاده -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،دکتر علی
صالحی -رئیسکل دادگستری و گروهی از مدیران و مسئولین اجرایی استان از روستاهای
صحرای رود و سرجوئیه از توابع شهرستان رودان بازدید و از نزدیک در جریان روند ساخت
واحدهای مسکونی روستایی و همچنین مشکالت روستاها قرار گرفتند.
در همین زمینه نشس��تی در فرمانداری شهرستان رودان تشکیل شد و تصمیمهای الزم
ب��رای رفع مش��کالت مربوطه اتخاذ و مقرر گردید دس��تگاههای اجرای��ی مرتبط در مورد
موضوعهای اصلی و مهم ،همکاریهای الزم معمول و به تعهدات خود نیز عمل نمایند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان هرمزگان

نشست اعطای تسهیالت مسکن به محالت مجاور شهرستان بهار

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور سلطانیراد -معاون اجتماعی
فرمانداری ،مجیدی -شهردار و اعضای شورای شهر بهار ،مهندس خوش
کردار -معاون امور بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن استان و
مهندس سماواتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار با توجه به مساعدت
بنیاد مس��کن در مورد اعطای تسهیالت مس��کن به محالت مجاور شهر
بهار که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نمیباشند و نیز بهمنظور تشریح
گردش کاری تعیین شده در شهرداری بهار تشکیل شد.
ابتدا در این نشس��ت مهندس س��ماواتی در س��خنانی گفت :با توجه به
پیگیریهای مکرر اهالی ساکن در مجاورت شهر بهار مبنی بر استفاده از
تس��هیالت طرح ویژه برای مقاومس��ازی مسکن خود و همچنین پیگیریهای مسئولین شهرستان ،بنیاد مسکن استان همدان مجوز پرداخت تعداد
 200واحد تس��هیالت مس��کن با مبلغ یک میلیاردریال که این مبلغ در حال افزایش میباش��د را با همکاری ش��هرداری بهار ،فرمانداری و نظام
مهندسی شهری از بنیاد مسکن کشور اخذ نمود.
س��پس س�لطانیراد با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها که منجر به مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها

ش�ده اس�ت گفت :هر کاری که بنیاد مسکن در آن وارد شده س�ربلند بوده و توانسته آن کار را به درستی انجام دهد

بنابراین از ش��هردار و اعضا ش��ورای اسالمی بهار درخواست همکاری با بنیاد مسکن را داریم و از طرف فرمانداری نیز آمادهایم تا در صورت نیاز
با بانکهای عامل پیگیر موضوع و رفع مشکالت بانکی متقاضیان باشیم.

پیش از فرود آمدن گرفتاری و سختی ،در دعا کردن پیشی گیرید -حضرت علی(ع)
105

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس خوش کردار توضیحهایی از روند پرداخت تسهیالت و نحوه گردش کاری بیان کرد و به کلیه سئواالت اعضا پاسخ الزم را ارائه
نمود .همچنین با توجه به نیاز همکاری نظام مهندس��ی ،کمیته امداد و بهزیس��تی مقرر شد مراتب با برگزاری نشستهای مشترک در فرمانداری
پیگیری و نسبت به آمادهسازی بستر جذب تسهیالت موصوف اقدامهای همه جانبهصورت پذیرد.

نشست شورای مسکن باموضوع اعطای تسهیالت به حاشیه شهرتویسرکان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای مسکن شهرستان تویسرکان با
حضور دکتر حسینی -فرماندار و مهندس مومیوند -سرپرست بنیاد مسکن
شهرستان تویسرکان ،اعضای شورای اسالمی شهر تویسرکان ،نمایندگان
شهرداری و راهوشهرسازی و اصحاب رسانه و با موضوع اعطای تسهیالت
مسکن روستایی به مناطق حاشیهای شهر تویسرکان تشکیل شد.
در ابت��دا مهن��دس مومیوند در مورد بافتهای حاش��یه نش��ین ش��هر
توضیحهایی را ارائه نمود و از لزوم توانمندسازی و ساخت واحدهای مقاوم
در این مناطق مطالبی را بیان کرد .وی گسترش فیزیکی نابسامان ،ایجاد
محلههای نامناس��ب ،س��رپناه غیرمقاوم و لطمه به سیما و منظر ش��هر به عالوه مشکالت جدی اجتماعی و فرهنگی را از مضرات حاشیه نشینی
برشمرد.
در ادامه دکتر حس��ینی با اش��اره به تعداد محدود این تسهیالت ،همت بنیاد مسکن در توانمندسازی حاشیههای شهر را قابل قدردانی دانست و
از دستگاههای مسئول خواست که بیشترین همکاری را با بنیاد مسکن داشته باشند.

نشست هماهنگی طرح اقدام ملی مسکن در شهر تویسرکان

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان
تویس��رکان ،عادلی -نماینده فرماندار ،ظاهری -رئیس راهوشهرس��ازی ،مهندس فریدنیا -نماینده بنیاد
مس��کن اس��تان و متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهر تویس��رکان بهمنظور هماهنگی و گروهبندی
تشکیل گردید.
در ابتدا مهندس مومیوند با اشاره به اهداف دولت وقت از طرح اقدام ملی مسکن مهمترین دغدغه این
طرح را برطرف نمودن مسئله زمین برای متقاضیان دانست و گفت :طرح اقدام ملی با فراز و نشیبهایی
همراه بوده که تاکنون بنیاد مس��کن بهعنوان کارگزار طرح ،موفق به تشکیل و تکمیل پرونده ،پیگیری
و پای��ش تا تعریف زمینهای دولتی برای گروههای س��اخت گردی��ده و در این میان با تمام توان پیگیر
امور این طرح بوده است.
مهندس فریدنیا نیز با ارائه توضیحهایی در این مورد هماهنگی هرچه بیش��تر متقاضیان را ،در پیشبرد
طرح و به نتیجه رسیدن آن ،مؤثر دانست.

نشست بررسی مشکالت روستای آرتیمان

به گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور حجتاالسالموالمسلمین
موحدی -نماینده ولیفقیه و امامجمعه شهرس��تان تویس��رکان ،مهندس
مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان و اعضای شورای
اسالمی روس��تای آرتیمان مشکالت و معضالت این روستا مورد بحث و
بررسی قرار گرفتند.
در این نشس��ت اعضای شورای اسالمی با بیان مشکالت روستا از بنیاد
مسکن خواستار رسیدگی به مشکالت شدند.
س��پس مهندس مومیوند با اش��اره به خدمات صورت گرفته در روستای

همانا آرزو (دور و دراز) عقل را میبرد (تباه میسازد) -حضرت علی(ع)
106

بازسازی واحدهای روستای برفیان در ایستگاه آخر
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به گزارش روابط عمومی ،در نشستی با حضور دکتر حسینی -فرماندار و
مهندس مومیوند -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان ،سرهنگ
قره باغی -مس��ئول بسیج سازندگی اعضای ش��ورای اسالمی و مالمیر-
دهیار روس��تای برفیان تصمیمهای نهایی ب��رای تحویل واحدهای پروژه
بازسازی روستای برفیان به صاحبان آن گرفته شد.
در این نشست مهندس مومیوند با اشاره به تسهیالت احداثی و بالعوض
پرداختی بابت هر واحد از اعطای مجموع ًا  7060کیسه سیمان هدیه مقام
معظم رهبری به پروژه بازس��ازی روس��تای برفیان خبر داد .وی همچنین
گفت :بنیاد مسکن با تأمین اعتبار از اعتبارهای ملی آماده شروع بهسازی روستای برفیان میباشد.
سپس دکتر حسینی با سپاس از خدمات ارائه شده توسط بنیاد مسکن تکمیل این واحدها را منوط به مشارکت و همکاری مردم دانست.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

آرتیمان استمرار این خدمات را مشروط به تأمین منابع دانست و گفت :در روستای آرتیمان از محل واگذاری زمین پروژههای خوبی تاکنون اجرا
ش��ده اس��ت و بعد از این هم میتوان از این منبع منشاء خدمات خوبی به روستا شد .بنابراین در صورت همکاری شورای اسالمی شاهد تحوالت
خوبی خواهیم بود.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین موحدی با س��پاس از نگاه مثبت بنیاد مسکن در رفع مشکالت روستا خواستار تعامل و همکاری همه جانبه
شورای اسالمی با بنیاد مسکن شد.

نشست پیشگیری و هماهنگی پاسخ به بحران در شهرستان تویسرکان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان تویسرکان و دکتر حس��ینی -فرماندار شهرستان تویسرکان با
حضور در س��تاد پیشگیری و هماهنگی پاسخ به بحران شهرستان با ارائه
گزارش از روند اجرای پروژههای ایمنس��ازی س��اخته شده در روستاهای
درمعرض حوادث از اجرای دیوارهس��ازی و پلس��ازی در روستاهای جرا،
تقیآباد و فریازان خبر داد.
مهن��دس مومیون��د با اش��اره به بازدید اعضای پژوهش��کده س��وانح از
روس��تاهای شهرستان از نیاز مبرم شهرستان به اعتبارها برای ایمنسازی
روستاهای درمعرض خطر مطالبی را بیان کرد.
همچنین دکتر حسینی با قدردانی از فعالیت انجام شده؛ از بنیاد مسکن و سایر دستگاههای اجرایی خواست که با حفظ آمادگی ،توانمندی خود
را در پاسخ به بحرانهای غیرمترقبه آتی ارتقاء دهند.

بازدید از پروژه بهسازی روستای جرا

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان
تویس��رکان ،مهندس قمری -مس��ئول دفتر نماینده و فرجام -معاون بخشدار قلقلرود
از پروژه بهسازی روستای جرا بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس مومیوند با ارائه گزارشی از روند اجرایی پروژه به پیمانکار پروژه
در مورد رعایت سرعت و کیفیت اجرا تأکید نمود.
گفتنی است به جهت ایمنسازی روستای جرا در حوادث سیل دیوارهسازی و  2دهانه
پل ساخته شده است.

بیمارانتان را با صدقه درمان نمایید -حضرت علی(ع)
107

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی میدانی مشکالت روستای مرادآباد
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس مومیوند -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرستان تویسرکان ،شیخ االسالمی -بخشدار قلقلرود و اعضای شورای
اس�لامی و دهیار روستای مرادآباد مش��کالت کالبدی روستا را بهصورت
میدانی بررسی و تصمیمهای اجرایی الزم را اتخاذ نمودند.
در ای��ن بازدید مهندس مومیوند با اش��اره به اجرای فاز اول طرح هادی
روستا در س��الهای گذشته از دهیار و شورای اسالمی خواستار نگهداری
پروژههای اجرا ش��ده در روستا ش��د .وی برای رفع سایر مشکالت روستا
دو عامل همکاری اهالی و تأمین اعتبار را بهطور همزمان مؤثر دانست.
همچنین شیخ االس�لامی نیز فعالیتهای بنیاد مسکن در این روستا را
چشمگیر دانست و اولویت شورا و دهیار را نگهداری از بهسازی اجرا شده قرار داد.

نشستی بهمنظور بررسی مشکالت روستاهای بخش شرا

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��تی با حض��ور معاون ام��ور عمرانی
فرمانداری شهرس��تان همدان ،بخشدار شرا ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان
همدان و مسئول دفتر نماینده مردم شهرستان همدان در مجلس شورای
اسالمی در بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان همدان گزارشی از عملکرد سال
گذشته بنیاد مسکن این شهرستان را ارائه نمود پس از آن مواردی توسط
ش��وراها ،بخشدار و دهیاران عنوان ش��د و مطالب و مشکالت روستاها را
مطرح نمودند که با توجه به اعتبارهای سال جاری مواردی مورد تصویب
قرار گرفت و نیز مبلغ اعتبار مصوب شده برای روستاهایی که تاکنون هیچ
گونه اقدامی در آنها انجام نشده با هماهنگی شورای روستا ،شورای بخش
و بخش��دار ،مس��یر اجرایی با هماهنگی مسئول فنی و اجرایی بنیاد مس��کن شهرستان مشخص و برنامه زمانبندی ماشینآالت جهت تعریض و
تخریب به روستاها ابالغ تا اقدامهای الزم برای جابجایی وسایل و غیره را داشته باشند.
همچنین در ادامه با توجه به مش��کل بازنگری که در بیش��تر روس��تاهای بخش وجود دارد و افق طرح آنها به اتمام رس��یده مقرر ش��د تعداد 4
روس��تا از س��وی بخشدار پیشنهاد تا از محل اعتبارهای س��ال  1400مورد بازنگری قرار گیرد و روستاهایی که تمکن مالی و اعالم آمادگی برای
واریز خودیاری به مبلغ  750میلیونریال دارند (با هماهنگی بنیاد شهرس��تان) نس��بت به واریز وجه به حساب خزانه جهت بازنگری اقدام الزم را
معمول نمایند.

نشست تفاهم و همکاری بین بنیاد مسکن و شهرداری

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور دکتر حس��ینی -ش��هردار
همدان ،نظری -رئیس شورای شهر همدان ،مهندس خوشکردار -معاون
بازس��ازی بنیاد مسکن استان و علی جاللی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
همدان در ش��هرداری همدان در مورد تفاهم و همکاری بین بنیاد مسکن
و ش��هرداری مناطق جهت استفاده مناطق حاش��یه شهر همدان از جمله
مناطق سه و چهار از تسهیالت مسکن روستایی برگزار شد.
در ابتدا مهندس علی جاللی در مورد آمادگی بنیاد مسکن برای اعطای
تس��هیالت مسکن روس��تایی به نقاط حاشیهای ش��هر همدان و تسریع و
بهرهمندی متقاضیان مطالبی بیان کرد.

کسی که از عیب خود آگاه گردد به عیب جویی از دیگران نمی پردازد -حضرت علی(ع)
108

بازدید از پروژه  690واحدی طرح اقدام ملی مسکن

ضرورت مرمت بهسازی معابر و ترمیم آسیبهای ناشی از حفاری در روستاهای استان
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به گزارش روابط عمومی ،فرزانه -معاون عمرانی استاندار ،مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،معاونین مسکن و امالک راهوشهرسازی
و معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن روند اجرای پروژه  690واحدی طرح اقدام ملی شهرک شهید بهشتی همدان را مورد بازدید قرار دادند ،در
این بازدید روند اجرای عملیات آمادهسازی ،گودبرداری و پی کنی پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه مهندس پناهی -معاون مس��کن ش��هری بنیاد مسکن اس��تان در مورد معابر و نحوه استقرار بلوکها و سرعت خوب پروژه با عنایت به
بافت سنگی منطقه گزارشی را ارائه نمود.
س��پس فرزانه از روند پروژه  120واحدی طرح اقدام ملی که در مرحله بتن ریزی س��قف س��وم و چهارم بلوکها میباش��د بازدید نمود و ضمن
قدردانی از تالشهای مجموعه بنیاد مس��کن اس��تان ،روند پیشرفت پروژههای مسکن و کیفیت س��اخت در پروژه  120واحدی را مثبت ارزیابی
کرد .وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به جدیت و ممارستی که بنیاد مسکن در انجام امور دارد بهزودی شاهد رشد چشمگیر پروژه خواهیم بود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه نظری با قدردانی از حضور مسئولین بنیاد مسکن بر ادامه همکاری همه جانبه شهرداری با بنیاد مسکن شهرستان همدان تأکید نمود.
در پایان دکتر حس��ینی قول همکاری همه جانبه را اعالم و دس��تور داد که در اولین فرصت با حضور معاونین و ش��هرداران مناطق نشس��تی
مشترک جهت اجرایی کردن برنامههای بنیاد مسکن برگزار نمایند و مصوبههایی ازجمله تبلیغات و نشستهای مشترک شهرداری و بنیاد مسکن،
همچنین بررسی صدور پروانه و غیره را بیان نمودند.

به گزارش روابط عمومی ،مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به ضرورت مرمت بهسازی معابر و ترمیم آسیبهای ناشی از حفاری
در روستاهای این استان تأکید کرد.
در نشستی که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیرعامل شرکت گاز استان برگزار شد در ابتدا مهندس ظفری با سپاس از تالشهای
مجموعه ش��رکت گاز اس��تان ،به ضرورت اجرایی کردن قانون بودجه  1400مبنی بر بهس��ازی معابر و ترمیم آس��یبهای ناشی از حفاری شبکه
معابر روستاها در سطح روستاهای استان همدان اشاره نمود و گفت :مرمت نوار حفاری در روستاها باید به شکل جدی ،پیگیری و انجام شود.
همچنین مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان از اتمام عملیات گازرسانی روستاهای باالی  20خانوار استان که در سالهای گذشته انجام شده است
خبر داد .وی در ادامه با اشاره به محدود بودن اعتبار پیشبینی شده ،گفت :بهمنظور مرمت نوار حفاری ،کارشناسان بنیاد مسکن و شرکت گاز با
هماهنگی در هر شهرستان با در نظر گرفتن اولویتهای الزم ،روستاها را در برنامه کار خود قرار دهند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
نشست با اعضای شورای اسالمی روستای عزآباد

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،اعض��ای هیئت مدیره مؤسس��ه مردم نهاد
اس��فنجرد و ش��ورای اس�لامی روس��تای عزآباد با سرپرس��ت بنیاد مسکن
شهرستان اشکذر دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار در مورد فعالیتهای بنیاد مس��کن ازجمله تس��هیالت ساخت،
بهسازی ،طرح هادی و مسکن جوانان بحث و تبادلنظر شد.
اقبالی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان اش��کذر به آمادگی بنیاد مسکن
برای تأمین و پرداخت تس��هیالت ساخت مسکن روستایی اشاره و از جوانان
خواس��ت با رعایت آییننامههای س��اخت مسکن برای جذب تسهیالت اقدام
کنند.
گفتنی اس��ت مرور مش��کالت روس��تای عزآباد ،اعالم آمادگی شورای اسالمی و مؤسسه مردم نهاد اس��فنجرد برای همکاری با بنیاد مسکن از
دیگر مباحث این نشست بود.

ثروتتان را با پرداخت زکات (از نابود شدن) محافظت نمایید -حضرت علی(ع)
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انجام اصالحات الزم برای طرح هادی روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،جوکار -نماینده مردم شهرس��تانهای یزد و اش��کذر در مجلس ش��ورای اس�لامی به همراه مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،گروهی از مسئوالن ،مدیرانکل ادارههای مربوطه ،دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان یزد رفت
تا مهمترین مش��کالت روس��تاهای حسینآباد ریسمانی ،فهرج و خویدک از جمله تأمین مس��کن ،آب آشامیدنی ،ایجاد اشتغال و مشکالت حوزه
عمران روستایی را بررسی کند.
در این بازدید جوکار گفت :مقرر ش��د بنیاد مس��کن اس��تان اصالحات الزم طرح هادی را انجام و در تأمین و واگذاری زمین از س��وی ادارهکل
راهوشهرسازی و بنیاد مسکن براساس نیاز جوانان روستا اقدامهای الزم را انجام دهند.

نشست کمیته  4نفره قانون نظام مهندسی استان
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بنابر گزارش روابط عمومی ،کمیته  4نفره قانون نظام مهندس��ی استان
با حضور معاون امور عمرانی اس��تانداری ،مدیرانکل بنیاد مسکن استان و
راهوشهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان برگزار شد.
اصالح تعرفه طراحی و نظارت نظام فنی و اجرایی روس��تاهای اس��تان،
پیش��نهاد ضوابط ارزیابی مجریان و انبوه س��ازان و پیشنهاد تجمیع ارجاع
کار برای پروژههای زیر  400مترمربع در این نشست به تصویب رسید.

نشست پیگیری ،مرمت و بهسازی معابر روستایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت پیگیری ،مرمت و بهس��ازی معابر
روس��تایی خسارتدیده در زمان گازرس��انی با حضور معاون امور عمرانی
اس��تانداری ،رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،مدیرکل بنیاد
مسکن استان و مدیرعامل شرکت گاز استان برگزار شد.
در این نشس��ت چگونگی مرمت این معابر با هماهنگی بنیاد مس��کن و
شرکت گاز بررسی و مقرر شد عملیات اجرایی بهسازی این معابر در اسرع
وقت انجام شود.

بازدید از طرح اقدام ملی مسکن شهر شاهدیه

بنابر گزارش روابط عمومی ،معاون عمرانی اس��تانداری یزد و مدیرکل بنیاد
مس��کن استان از طرح اقدام ملی مس��کن شهر شاهدیه بازدید و مقرر گردید
پیگیری الزم در مورد تأمین برق پروژه بهعمل آید.
دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان در این بازدید گفت :فونداسیون
و عملی��ات آرماتوربندی در حال انجام اس��ت و با تأمین برق ،عملیات اجرای
اسکلت بهصورت قالب تونلی انجام خواهد شد.

آهستگی در جستجوی روزی ،نشانه عفت است  -امام حسن(ع)
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بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت بررس��ی راهکاره��ای اراضی
ایثارگران در شهرستان میبد با حضور معاون امور عمرانی استانداری یزد و
مدیرانکل بنیاد مسکن استان و راهوشهرسازی برگزار و مقرر شد موضوع
برای تصمیم نهایی به شورای برنامهریزی استان منعکس شود.

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،بخش��دار مرکزی و رییس بنیاد مس��کن
شهرس��تان بهاباد از روستای پرک بازدید و از نزدیک در جریان مشکالت
این روستا قرار گرفتند.
اجرای طرح هادی روستا و ساماندهی معابر روستا از مهمترین مشکالت
این روس��تا بود که مقرر گردید با همکاری بنیاد مس��کن و بخشداری در
اسرع وقت مشکالت روستا ساماندهی شود.
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بازدید از روستاهای بهاباد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی راهکارهای اراضی ایثارگران

گردهمایی ادارههای شهرستان بهاباد

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،گردهمایی ادارههای شهرس��تان بهاباد با
شوراهای دوره ششم و دهیاران روستاهای این شهرستان با حضور رئیس
دادگاه عمومی شهرس��تان بهاباد ،بخش��دار آس��فیچ ،مدیر بنیاد مسکن و
گروهی از مدیران شهرس��تان با محوری��ت حفظ انفال و حقوق بیتالمال
برگزار شد.
در ای��ن گردهمایی مس��ائل و مش��کالت مربوط به قوانی��ن جاری در
روس��تاها ،به سمع و نظر ش��وراهاو دهیاران رسانده شد تا در آینده شاهد
کاهش تخلفات توس��ط آنان ومردم در سطح روس��تاها باشیم .واگذاری
اراضی روس��تایی ،ساخت مس��کن بهصورت غیرمجاز در محدوده اراضی
ملی ،صدور اسناد روستایی و ...مهمترین مباحث مطرح شده توسط دهیاران بود.
در پایان رفیعیان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان به مسائل مطرح شده پاسخهای الزم را ارائه نمود.

هر کس آبروی مؤمنی را حفظ کند بدون تردید بهشت بر او واجب میشود  -حضرت محمد(ص)
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ِ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.
• عباس گرمابدری -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• محمد حسنوند – درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• مجتبی رفیعی – درگذشت پدر (خراسانرضوی)
• علی امامی – درگذشت برادر (خراسانرضوی)
• هادی ابراهیمی -درگذشت پدر (خراسانرضوی)
• حسین قربانی -درگذشت پدر (خراسانرضوی)
• اصغر اربابی -درگذشت خواهر (خراسانرضوی)
• ابراهیم شکری -درگذشت پدر (گیالن)
• رسول خلیلی -درگذشت پدر (چهارمحالوبختیاری)
• حجتاالسالم محمود دهقان نیری -درگذشت مادر (یزد)
• محمد رشیدی -درگذشت پدر (قم)
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• دکت��ر داود بهب��ودی -رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان
آذربایجان ش��رقی با اه��دای لوح تقدیر به علیرضا زکی پاکچین -مس��ئول
برنامهریزی و بودجه بنیاد مس��کن این استان ،از تالشهای وی در پیشبرد
اهداف و مأموریتهای محوله سازمانی قدردانی کرد.
• مهندس بهروز مهدوی -فرماندار شهرس��تان تبریز با اعطای لوح تقدیر
به مهندس اصغر عبادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تبریز ،از وی بهدلیل
پیگیری و جذب اعتبارها و اجرای پروژههای روستاها و مناطق عشایری این
شهرستان قدردانی کرد.

استان چهارمحالوبختیاری

• منص��ور اردس��تانی – مدیرکل دفتر حقوقی  ،ام�لاک و حمایت قضایی
وزارت آموزش و پرورش با اهدای لوح تقدیر به سیداحسان تحصیلدار تهرانی
– مدیر بنیاد مس��کن شهرستان فریمان  ،از تالشهای وی در زمینه تثبیت
مالکیت دولت و صدور اس��ناد امالک مورد بهرهبرداری این وزارت قدردانی
کرد.
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استان آذربایجان شرقی

استان خراسان رضوی
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قدردانی و سپاسگزاری

استان کردستان

• بهمن مرادنیا -استاندار ،اکبر عظیمی -مدیر ستاد اقامه نماز و عبدالرضا
پورذهبی -نماینده ولیفقیه در اس��تان کردس��تان با اه��دای لوحهای تقدیر
جداگان��ه به مهندس ق��ادری -مدیرکل و فرهنگ فرهادی -دبیر ش��ورای
اقامه نماز بنیاد مسکن استان کردستان ،بهدلیل عملکرد موفقیت آمیز آنها و
کارکنان ادارهکل بنیاد مسکن استان در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه
نماز قدردانی کردند.

• دکتر محمود کیانی -فرماندار شهرستان اردل ،امامداد شهبازی -بخشدار
میانکوه و رس��ول محمدی -دهیار روس��تای چلدان با اهدای لوح تقدیر به
مهندس فرش��ید ریاحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان چهارمحالوبختیاری،
از تالشهای وی در راه رس��یدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسالمی و
خدمت در راه عمران و آبادانی روستاهای بخش میانکوه بهویژه تالش برای
استان کهگیلویهوبویراحمد
اجرای مسیل سنگی و آسفالت روستای چلدان ،قدردانی کردند.
• دکتر محمود کیانی -فرماندار شهرس��تان اردل ب��ا اهدای لوح تقدیر به • عبدالمجید پناهی -فرماندار شهرستان دنا با اهدای لوح تقدیر به مهندس
مهندس داود محمدی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشهای وی روحا ...صفایی -رئیس و مهندس امید جهانگیر -معاون ستاد بازسازی زلزله
در زمینه اجرای طرح هادی روس��تایی و ساخت مسکن در سطح شهرستان شهرستان دنا از خدماتدهی مطلوب به همشهریان زلزلهزده این شهرستان،
قدردانی کرد.
اردل قدردانی کرد.

استان خراسانجنوبی

استان گیالن

• مهندس ماکان پدرام -مدیرکل راهوشهرس��ازی و رئیس دستگاه نظارت
بر انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام ساختمان استان گیالن با اهدای لوح
تقدیر به مهن��دس مهدی عفتی -عضو هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات
و هیأت مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان اس��تان گیالن ،از وی در
برگزاری نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان ،قدردانی نمود.

• محمد محمدی -فرماندار شهرس��تان سربیشه و داراب سمیعی -رئیس
شورای اس�لامی شهر سربیشه با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس
تنها -مدیرکل بنیاد مس��کن استان خراس��انجنوبی و مهندس حاجیزاده-
مدیرکل بنیاد مسکن شهرستان سربیشه ،از تالشهای آنها در جهت توسعه
ساختوساز مسکنهای مقاوم در شهر سربیشه قدردانی کردند.
• حسین مقیمی -ش��هردار و حسن کاوسی -رئیس شورای اسالمی شهر
درح با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس قاس��م تنها -مدیرکل بنیاد
مسکن استان خراسانجنوبی و مهندس حمید حاجیزاده -مدیر بنیاد مسکن استان مازندران
شهرستان سربیشه ،از آنها بهدلیل توسعه عدالت و رفع محرومیتهای مادی • عباس��علی رضایی -فرماندار و رئیس ش��ورای اداری شهرس��تان ساری
و معنوی از جامعه اقدامهای اثربخش��ی را انجام داده و نیز با س��عی و تالش با اهدای لوح تقدیر به س��یدجواد جمالی -مدیرکل بنیاد مس��کن شهرستان،
در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری و خدمتگزاری به مردم گامهای از وی بهدلی��ل اعمال مدیریت و اجرای بهینه امورُ ،حس��ن خلق ،خالقیت،
جدیت و قاطعیت در امور و نیز از خدمات ارزشمند وی بهعنوان مدیر نمونه،
ارزشمندی را در استان برداشته ،قدردانی کردند.
قدردانی کرد.
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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.

• علی اکبر احمدی (ماشینآالت خراسان رضوی)
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• غالمرضا قدیری (ماشینآالت خراسان رضوی)

اسامی همکارانی که به افتخار
بازنشستگی نایل آمدند:

• رضا شجاعی حصار (ماشینآالت خراسان رضوی)
• زهرا گدمی (سیستان و بلوچستان)
• سیدرضا علوی (سیستان و بلوچستان)
• علیرضا دژاکام (سیستان و بلوچستان)

تجلیل از بازنشستگان امور اجرایی و ماشینآالت عمرانی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خراسانرضوی،
در مراسمی با حضور مهندس حسن رجبزاده -مدیر امور اجرایی
و ماشینآالت عمرانی استان و تعدادی از همکاران این مدیریت
از خدمات و تالشهای س��ه تن از کارکنان به نامهای علیاکبر
احم��دی ،غالمرضا قدیری و رضا ش��جاعی حصار که به افتخار
بازنشس��تگی نائل آمدهاند با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل
و قدردانی شد.
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برندگان مسابقه «همراهان»
شماره 181

شماره  | 193آذر 1400

داود حقیقت (دفتر مرکزی)
محیق طرهانی (لرستان)
مهتاب پنجی پور (لرستان)

پاسخنامه شماره ()181

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
«همراهان» ش�ماره  181را برای ما ارسال
نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  55نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودند.

داود حقیقت ،امیر ارشادی ،محیق طرهانی ،منصور مطهر و مهتاب پنجی پور.
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نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسابقه «همراهان» شماره ()183

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.

شماره  | 193آذر 1400

پاسخنامه شماره ()183
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نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:

ج
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 -1حجتاالسالموالمس�لمین حس�ین روحانین�ژاد هدف از ب) عدم همکاری برای بازنگری طرح هادی
اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن را  -----دانست.
ج) مقاومت بانکها برای پرداخت نکردن وام
الف) تأمین مسکن شهروندان
د) الف و ب
ب) تأمین نیازهای شهروندان فاقد مسکن
 -13اجرای آس�فالت روس�تای ش�والن از چ�ه محلهایی و
ج) تأمین مسکن قشرهای کمدرآمد
توسط کدام امور آغاز شده است؟
د) همه موارد
الف) اعتبارهای قیر سال  – 99امور اجرایی و ماشینآالت
 -2مهندس نیکزاد کدام یک از موارد زیر را مهمترین عامل عمرانی استان ب) اعتبارهای نفت و گاز سال  – 99بازسازی
موفقیت در امور  ------دانست.
ج) اعتباره��ای ملی س��ال  – 1400امور اجرایی و ماش��ینآالت
الف) دانش ب) تخصص ج) برنامهریزی د) همه موارد عمرانی استان
 -3مهندس شاملو فلسفه شکلگیری بنیاد مسکن را خدمت د) الف و ج
به  -----بهویژه  ------دانست.
 -14مهن�دس نیک�زاد :تلاش ب�ر ای�ن اس�ت ک�ه در
الف) محرومین – روستاییان
ب) روستاییان – محرومین س�رمایهگذاری در حوزه زیرس�اخت و مقاومسازی خانهها با
ج) مردم – روستاییان و محرومین
د) مردم – محرومین حفظ سیمای روستا . -----
 -4در س�ال چند هزار تس�هیالت ساخت مس�کن روستایی الف) از تبدیل شدن به سیمای شهری جلوگیری کرد
توسط بنیاد مسکن استان خراسان شمالی پرداخت میشود؟ ب) از حاشیهنشینی در اطراف شهرها جلوگیری کرد

الف)  5هزار ب)  20هزار ج)  71هزار د)  2هزار
ج) مهاجرت معکوس از شهر به روستا را افزایش دهیم
 -5کدام یک از شهرس�تانهای زیر در بحث صدور سند در د) همه موارد

استان پیشگام است؟

ب) رزن

ج) مالیر

الف) بهار
 -6اعتبار پل روستای مزرعه مزارع از کدام محل تأمین شده الف) تأمین جنبه زیباشناسانه سیمای روستا
است؟
ب) تأمین مسکن متناسب با نیاز روستایی
ب) استانی
الف) اعتبارهای ملی
ج) ساخت مسکن مقاوم و بادوام روستایی
د) دهیاری
		
ج) بنیاد مسکن
د) همه موارد

 -7دکتر چاپلفی کدام یک از عوامل زیر را مهمترین اصل در  -16س�رهنگ ش�عبانی :الیههای قدرت کدامن�د و ما هرگز
اجرای پروژههای مختلف دانست؟
کدام قدرت را به کار نخواهیم گرفت؟

ب) تخصیص اعتبار
الف) تأمین زیرساختها
الف) وابسته ،دفاع ملی ،بازدارنده  -ضربه اول
د) همه موارد
ج) مشارکت مردم
ب) ضربه متقابل ،ضربه اول ،وابسته  -ضربه اول
 -8در بخش کالپوش چند هزار واحد مس�کونی وجود دارد و ج) الف و ب
چند درصد دارای سند میباشند؟
د) ضربه اول ،دفاع ملی ،بازدارنده  -ضربه متقابل
ب) 5596 – 350
الف) 4500 – 40
 -17چ�ه عواملی باعث ش�دند تا اس�تان لرس�تان بهعنوان
د) 4500 – 40
ج) 6000 – 50
اس�تان معین برای یاری به مردم زلزلهزده استان خوزستان
 -9مهمتری�ن دلیل�ی که س�اختمانهای بنایی را نس�بت به انتخاب شوند؟

س�اختمانهای آجری سنتی متمایز میکند کدام یک از موارد الف) تجربههای ارزش��مند بنیاد مسکن استان در مناطق زلزلهزده
زیر میباشد؟
لرستان
ب) مقاوم بودن
الف) کالف بندی
ب) عملکرد مثبت و تجربههای ارزش��مند بنیاد مس��کن استان در
د) همه موارد
		
ج) شکلپذیری
بازسازی واحدهای زلزلهزده استان کرمانشاه
 -10اعتبارهای پروژه روس�تای ش�ول به چه صورت و از چه ج) عملکرد مثبت و تجربه های ارزش��مند بنیاد مسکن استان در
محلهایی تأمین شده است؟
بازسازی مناطق سیلزده استان لرستان
الف) مشارکتی– بنیاد مسکن و نفت ب) مشارکتی ،قیر و دهیاری د) ب و ج
		
ج) الف و ب
د) مشارکتی – نفت و گاز  -18چن�د پ�روژه عمران�ی در شهرس�تان مالی�ر در دس�ت
 : ------ -11بنی�اد مس�کن نه�ادی غیردولت�ی ب�وده که اجراست؟
هزینهه�ای جاری خ�ود را از محل خدماتی ک�ه ارائه میدهد الف) 208
تأمی�ن مینماید و بیش�تر پروژهه�ای عمرانی خ�ود را نیز با  -19چند گروه جهادی تخصصی و عمومی در همه قشرهای
تخصیص اعتبارهای اس�تانی و بخش�ی دیگر را با اعتبارهای بس�یج ایج�اد ش�ده ان�د و در حال انج�ام عملی�ات جهادی
ملی تأمین میکند.
میباشند؟

الف) مهندس آسمانیمقدم

ب) مهندس حسینی

الف) 1083

ب) 405

ج) 126

د) 351

ب) 6530

ج) 8300

د) 1038

د) مهندس جفرودی
ج) مهندس زمانی
 -20از جمله مشوقهای الزم برای سرمایهگذاری در منطقه
 -12مهندس رس�ولیزاده :مش�کلی که ما در روستاها داریم ویژه اقتصادی نمین کدام یک از موارد زیر میباشد؟
ب�ه غیر از س�یکل طوالنی اخذ مجوزه�ا در ادارهها ------ ،ال��ف) تأمین زمی��ن ارزانقیمت با هدف رونق تولید ب) اش��تغال
است.
و معافی��ت از عوارض گمرکی ج) ایجاد اش��تغال و رونق تولید د)

الف) عدم پرداخت تسهیالت مسکن روستایی
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د) نهاوند

 -15ک�دام ی�ک از م�وارد زیر از اه�داف اجرای ط�رح ویژه
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی میباشند؟

الف و ب

