امام حسین (ع):
گریه از ترس خدا ،سبب نجات از آتش جهنم است.

سرمقاله 2.............................................................................................................
اخبار دفتر مرکزی 3..............................................................................................
اخبار حساب  100امام (ره) 13..............................................................................
اخبار ورزشی16.....................................................................................................
نرشیه داخلی بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی
ش��ماره  | 143مهـرماه 1396

صاحب امتیاز :بنیاد مسکن انقالب اسالمی
مدیر مسئول و سردبیر :حسـن رضایی
هماهنگی ،اجرا و تنظیم خبر :سـکینه رشـیدی
ویراسـتار :لیال سـلیمانی
مدیـر هنری :علی اعـرابی

جامعه و خانواده18................................................................................................
سالمت19.............................................................................................................
تغذیه سالم20........................................................................................................
داستانها و گفتارها 21..........................................................................................
اهمیت تربیت صحیح فرزند22.............................................................................
بهینه سازی مصرف انرژی در مسکن روستایی 23.............................................
اخبار ماشینآالت 27............................................................................................
اخبار سامان محیط 29..........................................................................................

صفحـه آرایی :آتلیـه پلیكان

اخبار پژوهشکده سوانح طبیعی 30........................................................................

تایپ :ابراهیم حبیـبی سـیاهپوش

اخبار استان ها31...................................................................................................

همکاران نشـریه :سمانه جاللی و سـیّده طاوس جلیلی
شاهاندشتی
با همکاری مسـئولین روابط عمومی
بنیاد مسـکن انقالب اسالمی استان ها


تجلیل از بازنشستگان 119...................................................................................
قدردانی و سپاسگزاری121..................................................................................
مسابقه124...........................................................................................................

قابل توجه خوانندگان گرامی:

درج مطالب نویسندگان مختلف در ماهنامه به معنای 
تایید
محتوی و موضوع آنها نمی باشد.
انتشار مطالب ماهنامه در سایر نشریه ها با ذکر ماخذ و
رعایت امانت بالمانع است.
پیام بنیاد مسکن از مقاله ها ،نوشته ها ،اظهارنظرها و
دیدگاه های کلیه همکاران محترم و کارشناسان گرامی در
مورد مسائل درون سازمانی و موردعالقه آنها استقبال می کند.

نشانی دفتر ماهنامه :تهران ،خیابان دکتر فاطمی روبروی هتل الله ،شماره 271
طبقه پنجم ،روابط عمومی
تلفکس88955918 :
بنیاد مسکن ( )w w w . b ony a d m a s k a n . i r
در سایت اینترنتی 
نسخه  pdfهر شماره از نشریه قابل مشاهده می باشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
شماره  | 143مهر 96

ســرمقاله
«انقالب دوم»
 13آبان نماد طمع ورزی آمریكا ،وابستگی رژیم طاغوت ،ایستادگی ایمان متكی به بصیرت،
پیش�قراولی نس�ل جوان در صحنه ،و ش�جاعت و جس�ارت نس�ل جوان انقالبی است( .مقام
معظم رهبری)

یقین ًا ،حماسه ها ،فداکاری ها و از خودگذشتگی های دانش آموزان عزیز در  13آبان  ،57پیروزی انقالب اسالمی را شتاب بخشید
و سبب زوال رژیم وابسته به آمریکا گردید .هر چند قیام سیزده آبان ،به شهادت عده زیادی از دانشآموزان انجامید ،ولی آغازی شد
برای قیامی گستردهتر و حرکتی فراگیرتر که پس از اندک زمانی ،طومار سیاه دودمان پهلوی را در آتش خشم ملت فرو برد و آن
را به زباله دان تاریخ سپرد .از سوی دیگر ،همه این حوادث ،به ننگ و رسوایی آمریکا و دست نشاندگانش انجامید و نفرت و انزجار
مل��ت را از آمریک��ای استعمارگر افزونتر کرد .یوما ...سیزده آبان ،یادآور حماسه ه��ا ،ایثارها و فداکاریهای دانشآموزان عزیزمان
است .این روز با شکوه بدینسبب ،روز «دانشآموز» نامیده شد ،تا خاطره فرزندان دلیر انقالب برای همیشه جاودان بماند و درسی
فرام��وش نشدن��ی برای تمام دانش آموزان در سراسر جهان باشد که با ابرقدرت ه��ا و چپاولگران بین المللی به مبارزه ی بیامان
بپردازند و عزت را بر زندگی ذلت بار ترجیح دهند.
ای��ن روز ،یاد��آور حوادث مهم دیگری نیز هست که هرگز از یادها و خاطره ها محو نخواهد شد ،در روز  13آبان  ،1343مأموران
رژی��م ش��اه ،حضرت امام خمینی(ره) را در قم دستگیر و به دستور آمریکا ،به ترکیه تبعید کردند .همچنین در این روز ،دانشجویان
مسلمان پیرو خط امام در سال  ،1358النه جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند.
اینک��ه در طول تاریخ ایران حوادث و رخدادهای بسی��اری بوقوع پیوسته که هر کدام به تنهایی سرفصل مهم و سرنوشت سازی
در تاریخ انقالب و مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استعمار بوده،بر هیچ کس پوشیده نیست .اما در میان این وقایع و رخدادها،
تسخی��ر سفارت امریک��ا و بازداشت جاسوسان امریکایی را می توان اوج آگاهی و بیداری مرد��م ایران در مبارزه با استکبار جهانی
ارزیابی کرد؛ مبارزه ای که ناشی از درک عمیق و احساس مسئولیت اسالمی بود .این واقعه که نمادی از استعمار ستیزی ملت ایران
و نف��ی سلط��ه قدرت های استکباری بود ،به سرعت ابعادی گسترده یافت؛ بطوری که حضرت امام خمینی(ره) آن را “انقالب دوم”
نامیدند .بدین ترتیب ،مبارزه ضد آمریکایی مردم ایران ،ابعاد جدیدتری پیدا کرد.
ای��ن مناسب��ت ها ایجاب می کند که همه باهم به ق��ول امام راحلمان هرچه فریاد داریم بر سر آمریک��ا بریزیم .این روز به همه
مستضعف��ان جه��ان می آموزد که علیه مستکبران قیام کنند و حق��وق مسلم و از دست رفته خویش را از چنگال استکبار و استعمار
بیرون کشند.
ب��ا توج��ه به یاوه گویی های اخیر رییس جمهور آمریکا  13آبان امس��ال بسیار حساستر و مهمتر از هر سال دیگر است .انشاءا...
ملت همیشه در صحنه با حضور خود در راهپیمایی  13آبان پاسخ کوبندهای به یاوه گوییها و زورگوییهای اخیر ترامپ خواهند داد.
2

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان ته��ران ،نشستی با حضور مهندس
تاب��ش -رئیس و معاونین بنی��اد مسکن کشور ،قائم مقام نمایند��ه ولی فقیه در بنیاد
مسکن کشور و هیئت همراه و مسئولین بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتد��ای این نشست ،حجتاالسالموالمسلمین رضائ��ی -قائم مقام نماینده ولی
فقی��ه در بنیاد مسکن کش��ور ،در مورد حساسیت کار در بنی��اد مسکن استان تهران،
مطالبی را بیان نمود و سپس مهندس دهقانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،به تشریح
وضعیت استان و کارهای در دست اجرا پرداخت.
د��ر ادامه معاونین و مدیران بنی��اد مسکن استان و شهرستانها ،به ارائه آمار فعالیتها،
تفصیل طرحهای در دست اجرا و چالشهای موجود پرداختند.
سپ��س مهند��س تابش با بی��ان نکتههای فنی مرب��وط به حوزه عم��ران روستائی،
بازسازی و مسکن شهری ،از طرحهای ارائه شده بنیاد مسکن این استان استقبال کرد .وی تأکید نمود :با توجه به جوانی و نشاط کارکنان و تخصص آنها،
باید به کمک امکانات و فرصتهای به وجود آمده ،روند محرومیت زدائی از چهره استان ،سرعت بیشتری بگیرد.
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نشست مهندس تابش و هیئت همراه با مسئولین بنیاد مسکن استان تهران

بهرهبرداری از واحدهای بازسازی شده روستایی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی،
مراس��م بهرهبرداری از واحدهای بازس��ازی شده روستایی ،آغاز
عملی��ات اجرایی طرحهادی  40روستا و فضای دامیدر مناطق
زلزله زده استان در روست��ای صالح خانی از توابع شهر رضویه
با حضور علیرضا رشیدیان -استاندار و حجتاالسالموالمسلمین
رضای��ی -قائم مقام نماینده ولی فقیه د��ر بنیاد مسکن کشور،
برگزار شد.
در این مراس��م ،استاندار گفت :زلزل��ه  16فروردین ماه سال
گذشته ،باعث خس��ارت حدود  2هزار واحد مسکونی در شهر و
روستای چه��ار شهرستان فریمان ،تربت جام ،مشهد و سرخس
ش��د .رشیدیان ادام��ه داد :از مجموع یک ه��زار و  738پرونده
تشکیل شده ،تاکنون ،تعداد  214واحد مسکونی به زلزله زدگان
تحوی��ل شده اس��ت و در کن��ار بازسازی واحده��ای مسکونی
3
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خس��ارت دید��ه از زلزله ،عملی��ات اجرایی طرحهادی در  40روستای زلزله زده با همکاری بنیاد مسکن و نی��ز ساخت یک هزار دامداری برای زلزله زدگان
روستای��ی ای��ن استان آغاز شد .وی همچنین در مورد بازس��ازی واحدهای مسکونی روستایی خسارت دیده از سیل مرداد ماه امسال نیز گفت :در این سیل،
تعداد  166واحد مسکونی خسارت دید که تسهیالت بازسازی زلزله زدگان ،در نظر گرفته شده که به سیل زدگان در حال پرداخت است.
حجتاالسالموالمسلمین رضایی نیز در این مراسم گفت :مشارکت روستاییان در کنار تسهیالت بنیاد مسکن مزید بر علت در سرعت ساخت واحد مسکونی
بوده است و همواره نگاه و رسالت بر این بوده است که با همراهی و مشارکت مردم ،ساخت سرپناه امن و مستحکم در تمامی روستاهای ایران انجام شود.
در پایان از روند ساخت واحدهای مسکونی در روستاهای کالته حاج علی و صالح خانی از توابع بخش رضویه شهرستان مشهد ،بازدید به عمل آمد.

بازدید از پروژههای توسعه بندر آزاد انزلی
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،مهندس
درفشی -مع��اون پشتیبانی و امور هماهنگ��ی استانها در بنیاد
مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس نوربخش -معاون عمرانی
منطقه آزاد تجاری انزل��ی ،مهندس محمدی راد -مدیرکل امور
اجرای��ی و هماهنگی ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن کشور و
همچنین مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،و ،...از
پروژهه��ای توسعه بندر کاسپین منطقه آزاد تجاری انزلی بازدید
نمودند.
سپس در نشستی به منظ��ور هماهنگی بیشتر بنیاد مسکن و
منطق��ه آزاد بندر انزلی در زمین��ه تفاهم نامه مناطق آزاد کشور
رایزنیهای الزم صورت پذیرفت.
گفتن��ی است پروژه ب��زرگ بندر کاسپین ب��ا اعتباری بیش از
 60میلی��ارد ریال توسط امور اجرایی ماشین آالت عمرانی بنیاد
مسکن استان در حال اجرا بوده و از پیشرفت فیزیکی  30درصد بهرهمند میباشد.

بازدید از مناطق زلزله زده روستای ایوق شربیان
بنابر گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مسکن است��ان آذربایجان
شرق��ی ،مهندس مهدیان -مع��اون بازسازی و مسكن روستایی
بنی��اد مسكن كشور و هیئت همراه ،مهندس باباپور -مدیركل و
معاونی��ن بنیاد مسكن استان ،از مناطق زلزله زده روستای ایوق
از توابع شهر شربیان در شهرستان سراب ،بازدید نمودند.
د��ر ادامه از مناط��ق این شه��ر و روستاه��ای اسماعیلآباد،
کهدالن وده دوالن از توابع بخش مهربان شهرستان سراب که
آسیب کمتری در این زلزله دیده بودند نیز بازدید به عمل آمد .
د��ر این بازدید ،مهندس مهدیان از اقدام به موقع بنیاد مسكن
استان در آواربرداری و تشكیل پرونده در روستاهای مورد هدف
قدردانی نمود و از ناظرین نظام فنی روستایی خواست تمام توان
خوی��ش را برای ساخت اصولی واحدها به ك��ار گیرند و از بنیاد
مسکن استان نیز خواست��ار نظارت عالیه از واحدها در باالترین
سطح شد.
سپ��س مدیرک��ل بنیاد مسکن استان ،با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن و ام��ور ماشین آالت گفت :مقرر شده است که با حمایت مسئولین کشوری،
سیمان رایگان دراختیار مردم زلزله زده روستای ایوق قرار گیرد و برای هر واحد مسکونی ،تعداد  120کیسه سیمان ،تحویل داده شود.
در پایان ،نشستی با حضور معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،مدیرکل بنیاد مسکن استان ،فرماندار شهرستان سراب ،بخشدار مهربان،
4

بازدید و بررسی طرحها و پروژههای اجرایی عمران روستایی
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ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان ایالم ،به منظور
بازدی��د ،بررسی طرحها و پروژههای اجرای��ی عمران روستایی،
مهندس شاملو -معاون عم��ران روستایی بنیاد مسکن کشور و
هیئت همراه به این استان سفر کردند .
ابتدا ،معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه
با کاظمزاده -نماینده حوزه جنوبی مردم استان ایالم در مجلس
شورای اسالم��ی ،مهندس عسک��ری و مهند��س شفیعزاده-
فرماند��ار شهرستانهای آبدانان و دره شه��ر ،از روستاهای این
استان بازدی��د نمودند .سپ��س ،مهندس کاظمزاد��ه ،مهندس
شفیعزاد��ه و مهندس عسکری با حضور در روستایهاشمآباد از
توابع شهرستان دره شهر ،در میان اهالی روستا به طور جداگانه
از فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح روستاها ،قدردانی نمودند .
در پایان دکتر امینی -نماینده حوزه شمالی مردم استان ایالم
در مجل��س شورای اسالمیو دکتر اکبری -فرماندار شهرستان
ایوان ،با مهندس شاملو دیدار و پیرامون مسائل و مشکالت روستاهای سطح استان بحث و تبادل نظر کردند.
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مدیر بنیاد مسکن این شهرستان و گروهی از مسئولین در ستاد بازسازی تشکیل شد و با ارائه گزارش از اقدامهای صورت گرفته ،در مورد سرعت بخشی به
روند خدماترسانی شایسته و همچنین تسریع در روند آواربرداری ،آمادهسازی و بازسازی مسکن تخریب شده تصمیمهای الزم ،گرفته شد.

نشست هم اندیشی برگزار شد
ب��ه گزارش روابط عمومی بنی��اد مسکن استان ایالم ،نشست
هم اندیشی با حضور مهند��س شاملو -معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس شهبازی -مدیرکل
و معاونین بنیاد مسکن استان ،مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن
شهرستانها ،در سالن جلسات بنیاد مسکن استان برگزار شد .
در ابتدا مدیرکل بنیاد مسکن با ارائه گزارشی از وضعیت استان
گفت :است��ان ایالم  604روستا دارد که این بنیاد توانسته است
طرحهاد��ی برای تمامی روستاهای ب��االی  20خانوار را تهیه و
اجرای آن را در  333روستا آغاز کند.
سپس مهندس تیموری -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
است��ان با ارائ��ه گزارش��ی از فعالیتهای عم��ران روستایی در
زمینهه��ای مختلف گفت :در سال  ،96اعتب��اری به مبلغ 185
میلیارد ری��ال برای تهیه و اجرای طرحهای هادی مصوب شده
است و از محل ماده  ،27تعداد  46روستا برای ایمن سازی محیط روستا در نظر گرفته شده که در بحث قیر یارانهای به طور کامل محقق شده است .سپس،
کلیه مدیران بنیاد مسکن شهرستانها و کارشناسان به طور خالصه مسائل و مشکالت خود را عنوان کردند و مدیران کل حوزه عمران روستایی بنیاد مسکن
کشور ،به نقاط قوت و ضعف پرداختند و برای کلیه همکاران رعایت قوانین در انجام کار ،نظارت دقیق بر اجرای پروژهها و طرحهای هادی را یادآور شدند.
در پایان مهندس شاملو با قدردانی از کلیه کارکنان بنیاد مسکن استان به خاطر کارهای اجرایی مناسب در روستاها گفت :باید در هر استان و شهرستان
برنامه داشته باشیم ،خودمان را بسیج کنیم و از دهیاریها سبقت بگیریم .وی از کارشناسان و مدیران شعب بنیاد مسکن خواست حضور بیشتری در روستاها
داشته باشند و کار را از روستاها یاد بگیرند.
5
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مهندس مهدیان از روستای كلوسه ،بازدید کرد
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مسکن استان اصفهان ،نشستی ب��ا حضور مهندس مهدیان-
مع��اون ام��ور بازسازی و مسكن روستایی در بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس خانی-
مدیركل و مهندس قوی بیان -معاون بازسازی و مسكن روستایی بنیاد مسکن استان ،فرماندار،
بخشدار چنارود و مدیر بنیاد مسکن شهرستان چادگان و هیئت همراه ،برگزار شد.
در ابتد��ا فرماندار در گزارشی ،وضعیت کنونی بعضی از خانههای روستایی شهرستان چادگان
ب��ه ویژه بخش چنارود را نامطلوب ارزیابی کرد و گف��ت :درست است که اقدامهایی در گذشته
ص��ورت گرفته است ،ام��ا میطلبد که با استفاده از تمام ظرفیتها ،ب��رای خدمت به مردم این
روستاها ،بیشتر تالش شود.
گفتن��ی است مسئولین یاد شده پس از حضور د��ر فرمانداری ،بازدید میدانی از بعضی خانههای روستایی داشتند و سپس نشست ساماندهی امور زیربنایی
شهرست��ان چادگ��ان در بخشداری چنارود برگزار شد .در این نشست عنوان شد :روستاییان ب��رای تخریب بافتهای فرسوده ،تسهیالت بالعوض دریافت
خواهند کرد .سپس مهندس مهدیان با اشاره به اینکه نیمیاز بافت روستایی شهرستان چادگان فرسوده میباشد ،گفت :استان
اصفهان ،تنها استانی است که از تسهیالت زنجیرهای برای بازسازی بافتهای روستایی استفاده نکرده است ،وی افزود :استاندار،
باید بانکهای عامل را برای ارائه تسهیالت زنجیرهای هدایت کند.

بازدید از طرحهادی روستای گردشگری استاد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسكن استان خراسان شمالی،
مهند��س شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور به
همراه فرماند��ار ،امامجمعه و مدیران شهرستان فاروج از اجرای
طرحهادی روستای استاد این شهرستان ،بازدید نمودند.
در ابتدا معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،از اختصاص
مبلغ ده میلیارد ریال قیر رایگان از محل منابع ملی به شهرستان
فاروج خبر د��اد .مهندس شاملو گفت :ب��رای حمایت از توسعه
گردشگ��ری ،به سرمایه گذارانی که امک��ان اقامت شبانه را در
روستا فراهم میکنند ،آمادگی پرداخت کمک بالعوض داریم.
وی اف��زود :مقرر شد عالوه بر اولویت اعتباری برای روستاهای
هدف گردشگری موج��ود ،روستاهای بدون طرح مصوب نیز از
نظر تهیه طرح ویژه گردشگری و یا بافت ارزشمند روستایی ،در
اولویت قرار گیرند.

نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان لنگرود
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان گیالن ،نشست ست��اد مدیریت بحران شهرستان لنگرود ،با حضور مهندس مهدیان -معاون امور بازسازی و
مسک��ن روستای��ی بنیاد مسکن کشور ،مهندس نجار -معاون وزیر کشور و رئیس سازم��ان مدیریت بحران کشور ،دکتر نجفی -استاندار ،مهندس الهوتی-
نمایند��ه مردم شهرستان لنگ��رود در مجلس شورای اسالمی ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن است��ان ،فرماندار شهرستان لنگرود و نیز گروهی از
مدیران استانی و شهرستانی در فرمانداری برگزار شد.
در ابتدای نشست ،مهندس الهوتی ،به ارائه گزارشی از بارش شدید باران ،وقوع سیل و آبگرفتگی در این شهرستان پرداخت.
سپس رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت :برای هر واحد مسکونی روستایی که نیازمند بازسازی باشد ،مبلغ  200میلیون ریال تسهیالت با کارمزد
 4درصد ،مبلغ  50میلیون ریال بالعوض و نیز مبلغ  20میلیون ریال برای هزینه معیشتی پرداخت میشود .وی در ادامه افزود :برای واحدهای شهری نیز
6

بنا به گ��زارش روابط عمومی بنیاد مسک��ن استان کرمان،
مهندس مهدی��ان -معاون امور بازس��ازی ومسکن روستایی
بنی��اد مسکن کشور و هیئت هم��راه ،مهندس سلطانی نژاد-
مدیرک��ل و مهندس محمدی -مع��اون بازسازی بنیاد مسکن
استان کرم��ان ،از واحدهای مسکونی نیم��ه تمام روستاهای
شهرستانه��ای منوجان و قلع گنج در جنوب استان وهمچنین
واحدهای مسکونی روستاهای شهرستانهای بم ،ریگان وفهرج
در شرق استان ک��ه در قالب طرح جامع تأمین مسکن اقشار
کم درآمد با پرداخت کم��ک بالعوض حساب  100امام(ره)
اتمام یافتهاند بازدید نمودند .در ادامه مهندس سلطانی نژاد با
ارائه گزارشی ازوضعیت مسکن روستایی استان گفت :تاکنون،
تعد��اد  2800واحد مسکون��ی روستایی اف��راد نیازمند دارای
شرای��ط که برای تکمیل واحد مسکون��ی خود نیازمند کمک
حساب  100امام(ره) هستند شناسایی شده و با پرداخت کمکهای بالعوض به مبالغ  20تا  80میلیون ریال ،در حال تکمیل واحد مسکونی خود میباشند.
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بازدید مهندس مهدیان از واحدهای مسکونی روستایی
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مبلغ  300میلیون ریال تسهیالت با کارمزد  5درصد ،مبلغ  60میلیون ریال به صورت کمک بالعوض و مبلغ  20میلیون ریال هم برای هزینههای معیشتی،
پرداخت میشود.
در ادامه مهندس مهدیان گفت :بنیاد مسکن با تجربهای که دارد آماده ارائه این تسهیالت از محل اعتبارهای تسهیالت  200هزار واحد مسکونی میباشد
و کمکهای بالعوض هم از حساب  100امام(ره) پرداخت میشود.
همچنین ،دکتر نجفی گفت :آن تعداد منازلی که در این سیل از آسیب کمتری برخوردار بودند ،با استفاده از امکانات بنیاد مسکن ،بازسازی آنها انجام خواهد
ش��د .وی اف��زود :مقرر شد فرماندار و مدیران شهرستان لنگرود ،با کمک مدیران استانی و معاونت هماهنگی امور عمرانی ،تعداد منازلی که در این حادثه به
صورت کامل تخریب شدند و تعداد خانوارهایی که باید از تسهیالت ویژه بهره گیرند ،مشخص کنند تا شرایط الزم برای بازسازی کامل منازل فراهم شود.
در پایان از روستاهای آسیب دیده نیز ،بازدید به عمل آمد.

بازدید از اجرای طرحهادی سیالب
بنابر گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مسکن است��ان آذربایجان
غربی ،مهند��س شاملو -معاون عم��ران روستایی بنیاد مسکن
کش��ور ،شهروز برزگ��ر -نماینده مردم شهرست��ان سلماس در
مجل��س شورای اسالم��ی ،فرماندار این شهرست��ان و مهندس
بدل��ی -مدیرکل بنی��اد مسکن است��ان ،از اج��رای طرحهادی
سیالب ،بازدید نمودند.
د��ر این بازدی��د ،معاون عمران روستای��ی بنیاد مسکن کشور
با بی��ان مطالبی گفت :بنی��اد مسکن با تمام ت��وان ،امکانات و
کمتری��ن اعتبارهای ممکن ،هم��واره درآبادانی روستاها تالش
مینمای��د .مهند��س شاملو از مشارکت بسیار خ��وب اهالی این
روست��ا و دستاندرکاران در عمران روستاها ،قدردانی کرد .وی
اف��زود :در صورتی که به روستاها توجه شود ،حداقل مزیت آن،
این است که امنیت غذایی خواهیم داشت و روستاها نیز از نظر
اقتصادی ،دامداری ،کشاورزی ،اشتغال و ،...رونق مییابند.
همچنین نماینده مردم شهرستان سلماس در مجلس شورای اسالمیو فرماندار نیز در مورد مشکالت اجرای طرحها ،پیشنهادهای الزم را بیان نمودند.

7
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دیدار معاون عمران روستایی با استاندار
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی،
مهندس محمدرضا شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
کشور با مهندس سعادت -استاندار ،دیدار کرد.
د��ر این دیدار ،مهندس شاملو با قدردان��ی از حمایت استاندار
به منظور تأمی��ن اعتبار برای تهیه نقشههای طرحهادی ،گفت:
برای تهیه نقشههای طرحهادی تمامی 2166روستای باالی20
خانوار استان ،که طبق روال قبلی ،ده سال طول میکشید ،این
نقشهه��ا در مدت کمت��ر از دو سال تهیه شد ،به عبارتی در این
روستاها ،منبعد ،هرگونه عملیات فیزیکی برابر نقشه طرحهادی
و دریاف��ت مجوز از دهیاری یا بنیاد مسکن انجام خواهد گرفت
و بنابرای��ن ترتیبی داده که عقب ماندگی اجرای طرحهادی نیز
جبران شود.
در ادامه مهندس سعادت و مهندس شاملو موافقت نمودند ،هر
سال با تخصیص اعتباری به مبلغ  200میلیارد ریال از سوی هر دو دستگاه ،طرحهادی با شتاب بیشتری اجرا شود.
در پایان ،استاندار ،از عملکرد بنیاد مسکن استان به ویژه در روستاها ،قدردانی نمود.

نشست هم اندیشی مدیران برگزار شد
بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کرمان ،نشست
ه��م اندیشی مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای استان ،با حضور
مهند��س مهدیان -معاون امور بازسازی ومسکن روستایی بنیاد
مسک��ن کشور و هیئت همراه ،مهند��س سلطانینژاد -مدیرکل
و مهند��س محمدی -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن استان ،برگزار شد.
مدیرک��ل بنیاد مسکن استان با ارائ��ه گزارشی گفت :از تعداد
 330ه��زار واح��د مسکن روستای��ی در استان ،تاکن��ون ،تعداد
 230ه��زار واحد آن مقاوم سازی شد��ه است و میانگین میزان
مقاومسازی در استان کرمان ،باالی  50درصد میباشد.
سپ��س مهن�دس مهدی�ان در س�خنانی گفت :در

کش�ور ،اس�تان کرمان از نظ�ر کمیت بهس�ازی و
نوسازی مسکن روستایی ،رتبه اول را داراست .وی

تأکید کرد :در ساخت واحدهای مسکونی نیمه تمام ،دقت الزم به عمل آید تا افراد نیازمند واقعی برای پرداخت کمکهای بالعوض و نیز تکمیل واحدهای
مسکونی ،شناسایی شوند.

فرماندار شهرستان ریگان با مهندس مهدیان ،دیدار کرد
بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کرمان ،مهندس مهدیان -معاون امور بازسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن کشور به همراه مدیران کل
حوزه ،مهندس سلطانی نژاد -مدیرکل و مهندس محمدی -معاون بازسازی بنیاد مسکن استان ،با بازدید از واحدهای مسکونی نیمه تمام روستاهای علیآباد،
پشت ریگ ،شهرک عشایری و روستای چاه ملک ،با حجتاالسالموالمسلمین ریگانی -امامجمعه موقت و مهندس باقری -فرماندار شهرستان ریگان ،دیدار
8

فرمان تاریخی حضرت امام(ره) و اساس�نامه بنیاد
مسکن ،در مقابل مسکن محرومین مسئول هستیم
و ای�ن بنی�اد آمادگی دارد ب�رای هم�ه متقاضیان
مس�کن روس�تایی به ویژه واحدهای مسکونی غیر
مق�اوم در شهرس�تان ریگان تس�هیالت کم بهره و
کمکه�ای بالعوض از حس�اب  100امام(ره) پرداخت
نمای�د .وی همچنی��ن از امامجمع��ه موق��ت و فرماندار این

حضور معاون عمران روستایی در فرمانداری ماکو
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شهرست��ان خواست که مردم را ب��رای پرداخت اقساط وامهای
مسک��ن روستایی و نیز دریافت ای��ن تسهیالت ،تشویق نمایند
و همچنین از ساخت و سازهای غیراصولی ،جلوگیری نمایند.
سپ��س مهندس باقری با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن در
شهرستانهای بم ،ریگان و فهرج گفت :هرچند در شرق استان به ویژه در شهرستان ریگان ،باالترین ضریب محرومیت را داریم اما ساخت واحدهای مسکونی
توسط بنیاد مسکن در روستاهای صعب العبور وسایر روستاها ،موجب ماندگاری روستائیان شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

و گفتگو کردند.
ابتدا در این دیدار ،مهندس مهدیان گفت :با توجه به

بنابر گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مسکن است��ان آذربایجان
غربی ،مهند��س شاملو -معاون عم��ران روستایی بنیاد مسکن
کشور با شاهین علیزاده -فرماندار شهرستان ماکو دیدار نمود.
د��ر این دیدار ،مهند��س شاملو در سخنانی گف��ت :با عنایت
ب��ه تجربههایی که بنی��اد مسکن با بیش از س��ه دهه در مورد
تهی��ه و اج��رای طرحهای گوناگون عمرانی د��ر سطوح ملی و
استانی ،کسب کرده اس��ت ،آمادگی دارد در اجرای پروژههای
عمرانی ب��ه ویژه در روستاها ،همک��اری الزم را به عمل آورد.
وی افزود :با ایج��اد منطقه آزاد این فرصت بهدست آمده است
که روستاهای این منطق��ه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند
و بیشتر روستاهای این منطق��ه ،قابلیت تبدیل شدن به مناطق
گردشگری را دارند.
د��ر ادامه فرماندار ،با اعالم آمادگی برای هرگونه همکاری با
بنیاد مسکن و قدردانی از اجرای طرحهادی در روستاها و مقاوم سازی خانههای روستایی ،درخواست نمود که از محل قیر ،معابر روستاهای زیادی آسفالت
شوند.
در پایان مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،گزارشی از فعالیتهای انجام شده ،ارائه داد.

بازدید مهندس مهدیان ،از مناطق زلزله زده شهری و روستایی
به گزارش روابط عموم��ی بنیاد مسكن استان خراسان
شمالی ،مهندس مهدیان -معاون امور بازسازی و مسكن
روستای��ی بنیاد مسكن كش��ور و هیئت همراه با مهندس
محمد��ی -مدیركل بنیاد مسكن استان و معاونین وی ،از
روستاهای لنگر شهرستان بجنورد و روستاهای شهرستان
مانه و سملقان ،بازدید نمودند.
در ابتد��ا مهندس مهدیان عالوه ب��ر گفتگو با اهالی و
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آسیبدیدگان و بازدید از روند اجرای بازسازی ،در تماسهای تلفنی در محل روستاها با مدیران ارشد بانك مسكن و كمیته امداد امام خمینی(ره) در تهران،
مشكالت اهالی را عنوان و خواستار پیگیری به موقع دستگاههای ذیربط شد .وی در ادامه گفت :روند انجام عملیات بازسازی از محل منابع طرح بهسازی
مسکن روستایی و حساب  ۱۰۰امام(ره) تأمین شده است و با رعایت تمام جزئیات فنی ،انجام میگیرد.
سپ��س مدیرک��ل بنیاد مسکن استان گفت :تاکنون بیش از  ۸۰۰واحد مسکونی روستایی برای دریافت تسهیالت بازسازی با بانک انعقاد قرارداد شده و به
همی��ن می��زان نیز عملیات فونداسیون ای��ن واحدها نیز اجرایی شده است .مهندس محمدی گفت :تسهیالت بالع��وض برای واحدهای تخریبی روستایی از
محل اعتبارهای داخلی ،تأمین شده است و به متقاضیان پرداخت میشود.

افتتاح طرحهادی روستای قولنجی
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بنابر گزارش روابط عمومی بنی��اد مسکن استان آذربایجان
غرب��ی ،در مراسمیبا حضور مهند��س شاملو -معاون عمران
روستای��ی بنی��اد مسکن کش��ور ،دکتر سیدهاد��ی بهادری-
نماینده مردم شهرست��ان ارومیه در مجلس شورای اسالمی،
فرماندار این شهرستان و گروهی از مسئولین و اهالی روستای
قولنجی ،طرحهادی این روستا ،افتتاح شد.
مهند��س محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان
توضیحهایی گفت :برای اج��رای طرحهادی این روستا ،مبلغ
12میلیارد و  293میلیون ریال هزینه شده است و برای تمامی
 503روست��ای باالی  20خانوار این شهرستان نیز نقشه طرح
هادی تهیه شده است.
مع��اون عمران روستای��ی بنیاد مسکن کش��ور ،مشارکت و
همدلی را از عوامل مهم در اتمام این طرح برشمرد و از اهالی
خواست در نگهداری طرحهادی و ایجاد فضای سبز تالش کنند .وی از تمامیدستاندرکاران تهیه و اجرای طرحهای عمرانی ،قدردانی نمود.

در ادام�ه نماین�ده مردم شهرس�تان ارومیه در مجلس ش�ورای اسلامیو فرماندار ،ب�ا ارایه مطالبی ،از اج�رای با کیفیت
طرحهای عمرانی ،توسط بنیاد مسکن به ویژه در روستاها ،قدردانی کردند.

در پایان مهندس بدلی از مساعدتها و حمایتهای نمایندگان مجلس شورای اسالمیاز بنیاد مسکن ،قدردانی نمود.

بازدید از روستای گل اشاقی شهرستان چالدران
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بنابر گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مسکن است��ان آذربایجان
غربی ،مهند��س شاملو -معاون عم��ران روستایی بنیاد مسکن
کش��ور ،حسینزاده -فرماند��ار شهرستان چالد��ران و مهندس
بدل��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،از روستای گل اشاقی این
شهرستان ،بازدید نمودند.
د��ر این بازدید ،مهندس محمود بدلی ب��ا بیان مطالبی گفت:
در زمینه بهب��ود و بهداشتی نمودن محی��ط روستاها و هدایت
فیزیک��ی و توسع��ه اصولی روستاه��ا ،طرحهاد��ی برابر نقشه
طرحهاد��ی در روستاهای باالی  20خانوار تهیه و اجرا میشود
که برای اجرای طرحهادی در این روستا ،مبلغ  8میلیارد و 520
میلیون ری��ال هزینه شده است و  111خانوار نیز از مزایای این
طرح ،بهرهمند شدند.
همچنین مهندس شاملو از اجرای با کیفیت این طرح قدردانی
و بر نگهداری این طرحها نیز تأکید نمود.

گفتنی است مهندس شاملو نیز از روستای بارون ماکو بازدید نمود.

با حضور مهندس شاملو ،طرحهادی روستای «مطرانلو» افتتاح شد
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بنی��اد مسكن استان خراس��ان شمال��ی ،طرحهادی روستای
«مطرانل��و» در شهرست��ان بجنورد ،با حض��ور مهندس محمدرضا شامل��و -معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن کشور ،به بهرهبرداری رسید.
مهندس محمدی -مدیركل بنیاد مسكن استان گفت :برای بهرهبرداری از طرحهادی این
روستا مبلغ  4میلیارد و  500میلیون ریال هزینه شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در پایان حس�ینزاده از عملکرد بنیاد مس�کن در عمران وآبادانی روس�تاها که همواره در تالش هس�تند ،قدردانی کرد و
افزود :از عملکرد بنیاد مسکن ،راضی هستم و به آن نمره  20میدهم.

نشست شورای معاونین و مدیران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان شمالی ،به منظور
جمع بندی و بررسی سیاستهای ح��وزه عمران روستایی و بررسی آخرین
دستورالعملها ،نشست شورای مدیران و معاونین استان با حضور مهندس
شامل��و -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن كشور به همراه مدیران کل
حوزه در بنیاد مسكن شهرستان فاروج ،برگزار شد.
د��ر ادامه ،نقاط قوت و ضع��ف پروژهها به تفكیك بررسی و درباره آنها
بحث شد.

معاون استاندار :تخصیص اعتبارها و توجه به روستاها ،از جمله برنامههای دولت تدبیر
و امید است.
به گزارش روابط عمومی بنی��اد مسکن استان خراسان شمالی ،طرحهادی روستای
هدف گردشگری اسپاخو در شهرستان مانه و سملقان ،با حضور محمدحسین علینیا-
مع��اون عمرانی استاند��اری و مهندس شاملو -معاون عم��ران روستایی بنیاد مسکن
کشور افتتاح شد.
گفتن��ی است برای بهرهبرداری از طرحهادی این روست��ا ،مبلغ هشت میلیارد ریال
اعتبار هزینه شده است که  ۷۹خانوار از مزایای آن ،بهرهمند شدند.
د��ر این مراسم ،مهندس شاملو با بیان فعالیته��ای بنیاد مسکن در روستای اسپاخو
گفت :تمامیاین پروژهها با تعام��ل و همکاری مسئوالن استان ،فرمانداران ،دهیاران
و بخشداران انجام شده است .وی ادامه داد :از مصوبههای خوبی که در برنامه ششم
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توسعه برای روستاها در نظر گرفته شده است میتوان به ایمن سازی ،مقاوم سازی و موضوعهای اقتصادی برای اشتغالزایی روستایی ،اشاره کرد.
سپس معاون عمرانی استانداری گفت :تخصیص اعتبارها و توجه به روستاها ،از جمله برنامههای دولت تدبیر و امید است .محمدحسین علی نیا افزود :در
چه��ار س��ال گذشته ،مبلغ  1270میلیارد ریال اعتبار به دهیاریهای استان اختصاص داده شده که این اعتبارها ،نسبت به دولتهای نهم و دهم ،سه و نیم
برابر شده است.
د��ر ادام��ه مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان مطالبی در مورد اج��رای طرحهادی در روستاها گفت :ساالنه ،طرحهادی در  59روستا اجرا میشود که این
مهم با همکاری خوب مردم و دهیاریها صورت گرفته است.

كارخانه آسفالت كلنگ زنی شد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسكن استان خراسان شمالی،
كلنگ كارخانه آسفالت د��ر مجموعه سنگ شكن بنیاد مسكن
استان با حضور مهندس شاملو -مع��اون عمران روستایی بنیاد
مسک��ن كشور و مهند��س قدرت��ی -مدیركل ام��ور روستایی
استانداری ،به زمین زده شد.
در ابتدا مدیركل بنیاد مسكن استان با بیان توضیحهایی گفت:
كارخانه آسفالت پلیمری  120تنی با اعتباری معادل  51میلیارد
ری��ال ساخته میشود .مهند��س محمدی افزود :ای��ن كارخانه،
توانای��ی تولید آسفالتهای رنگی و همچنین پلیمری را دارد كه
كاه��ش هزینه ،كیفیت باالتر و عم��ر بیشتر ،از خصوصیات آن
میباشد .وی اضافه ک��رد :كارخانه آسفالت پلیمری با مشاركت
یك��ی از شركتهای دانش بنیان و ب��ا هدف حمایت از طرح و
ایده ،در دست ساخت میباشد.

مهندس شاملو ،از پروژههای طرحهادی روستاهای شیروان بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسكن استان خراسان شمالی،
مهند��س شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسكن كشور به
هم��راه مهندس محمدی -مدیركل بنی��اد مسكن استان ،دكتر
عزی��زی -رئیس كمیسیون اجتماعی و نماینده مردم شهرستان
شیروان در مجلس شورای اسالمی و صفایی نژاد -فرماندار این
شهرست��ان از طرحهادی روستاهای شهرست��ان شیروان بازدید
كردند.
د��ر ابتدا معاون عم��ران روستایی بنیاد مسک��ن کشور هدف
از اج��رای طرحهایهادی را ایجاد توسع��ه و تغییر در وضعیت
كالبد��ی روستاها ،ایجاد ساختار مناسب در بخشهای فرهنگی،
اجتماع��ی ،بهسازی محیط و ارتقای بهداش��ت محیط روستاها
برشمرد و ابراز امیدواری نمود که با همكاری مسئوالن و مردم،
روز ب��هروز شاه��د بهتر شدن كارها ،رعای��ت قوانین و مقررات
ساخ��ت و س��از در روستاها باشیم تا شكل روستاها متناسب با طرحهادی ،توسعه یابد .مهندس شاملو افزود :از زمانی که از کمترین اعتبارها برخوردار بودیم
تاکنون ،طرحهادی را در  15800روستای کشور اجرا کردهایم.
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ب��ه گزارش روابط عمومی بنی��اد مسکن استان بوشهر ،نشست هیئت
مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان ،با حضور تمامیاعضا برگزار شد.
در این نشست ،مصوبههای قبل در مورد پیگیری مطالبات این انجمن
از صندوق قرضالحسنه ،پیشرف��ت فیزیکی پروژه  87واحدی عالیشهر
و تأمی��ن آورده متقاضیان ،اعتبار م��ورد نیاز پروژههای در دست اقدام،
چگونگی دریافت تسهیالت و آورده متقاضی پروژه  24واحدی روستای
دویره و تعیین تکلیف شماری از متقاضیان پروژه  201عالیشهر ،بررسی
و همچنی��ن مقرر شد تعد��اد متقاضیان بدهکار ،د��ر فهرستی از سوی
انجمن خیرین مسکن ساز تهیه و در نشست بعدی ،ارائه شود.
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نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز برگزار شد

کمک به حساب  100امام ره)
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایج��ان غربی ،به منظور ساخت خانه ب��رای اقشار کم درآمد ،کارکنان بنی��اد مسکن استان در عملی
خداپسندانه ،مبلغ دو میلیون و  950هزار ریال در شهریور ماه امسال به حساب  100امام(ره) ،واریز نمودند.

تعداد  36واحد مس��کونی اقش��ار کم درآمد توسط انجمن خیرین مسکن ساز استان در
حال ساخت است
بناب��ر گزارش روابط عموم��ی بنیاد مسکن استان اردبیل ،مجمع عمومیانجمن خیرین مسکن ساز با حض��ور مهندس سلگی -مدیرعامل انجمن خیرین
مسکن ساز کشور ،مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر فیروز مهدیزاده -مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و سایر اعضای این
انجمن در استانداری ،برگزار شد.
در ابتدا ،مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان اردبیل ازساخت  36واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در شهرستان اردبیل خبر داد و افزود :تعداد
 24واح��د مسکون��ی د��ر شهرک کاشانی و تعداد  12واحد مسکونی د��ر روستای آراللوی کوچک با اعتباری به مبلغ 14میلی��ارد و  600میلیون ریال ساخته
میشود که درصورت مساعدت وحمایت افراد نیکوکار و مسئولین دستگاههای استان ،پیش از فرارسیدن فصل برف و سرما ،آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی ب��ا اش��اره به عنایت برخی ازمسئولین استانی و مردم نیک اندیش ،از دریاف��ت  754مترمربع زمین درشهر اردبیل ،خرید و اجرای تک واحدی به ارزش
دومیلیارد ریال برای تعداد  13واحد خبر داد.
خیر استانی با انجمن خیرین مسکن ساز استان منعقد و مقرر شد پیش از دریافت تسهیالت برای
دکت��ر مهدیزاد��ه گفت :تفاهم نامهای با دکتر پاکدلّ -
ساخ��ت و تکمی��ل واحدهای متقاضیان دارای شرایط طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سطح روستاها و شهرهای زیر 25هزارنفر جمعیت ،با همکاری

13

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
شماره  | 143مهر 96

بانک مسکن استان ،به بازپرداخت اقساط آنها توسط این خیر اقدام شود که تاکنون با  4خانوار قرارداد منعقد شده است و مابقی در دستور کار این انجمن
میباشد.
سپس مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان مطالبی گفت :در سال گذشته ،تعداد  265واحد در سطح استان اجرا شده است و ادامه دارد ،در سال جاری نیز
بیش از  48میلیارد ریال برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است .مهندس سبحانی ادامه داد :در سال گذشته ،برای تکمیل واحدهای مسکونی افرادی
ک��ه توان مالی ب��رای تکمیل ساخ��ت و بهرهبرداری
من��ازل را نداشتند ،بیش از ی��ک میلیارد و دویست و
هفتاد و پنج میلیون ریال ،وام بالعوض پرداخت شده
است.
د��ر ادامه مق��رر شد��ه ازهرشهرستان س��ه روستا،
به ص��ورت نمادین درنظرگرفته ش��ود تا با همکاری
فرمانداران ،بخشدرایها ودهیاران برای خانوادههای
تح��ت پوشش��ی که اقدام به ساخت و ساز و نوسازی مسکن خود نموده ،عالوه بر تسهیالت سازمانهای متبوعه ـ بهزیستی وکمیته حضرت امام(ره) ،توسط
بنیاد مسکن استان و انجمن خیرین مسکن ساز کمک بالعوض شود.
سپس معاون عمرانی استاندار با بیان مطالبی گفت :ضرورت فعالیت انجمن خیرین مسکن ساز ،با حضور مردم وخیرین معنا
پی�دا میکن�د و الزم است تالش کند تا به د��ور از هرگونه وابستگیهای اداری ،پیش برود .مهندس فهیمی گف��ت :این خیرین هستند که دیدگاهها و
برنامهه��ای اجرای��ی را ب��رای ساماندهی و رفع مشکل مسکن محرومین به مسئولین دستگاهها و متولیان امر ارائه داده و باید از آنها بخواهند تا با مساعدت
وهمکاری مستمر ،این معضل از چهره اجتماعی استان و منطقه حذف شود.
همچنی��ن مدیرعام��ل انجمن خیرین مسکن ساز کشور با اشاره به قابلیتهای استان اردبیل ،برای جذب اف��راد نیکوکار باهدف تأمین سرپناه برای اقشار
خی��ر و دارای استطاعت مالی هستند ،میتوانند بازوی توانایی برای تأمین
فاق��د مسک��ن گفت :شناسایی و جذب استانیهای مقیم تهران که بیشترین افراد ّ
مسک��ن خانوادهه��ای فاقد سرپناه باشند .مهندس سلگی از هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن سازاستان و هیئت امناء خواست ،از ستارههای ورزشی استان
که میتوانند در این راه انجمن را همراهی کنند ،بهرهمندی الزم را به عمل آورند .وی با تأکید بر مردمیکردن انجمن خیرین مسکن ساز و پرهیز از هرگونه
وابستگیه��ای اد��اری ،انتخاب رئیس هیئت مدیره و اعضای آن را منوط به توانمندی خیرین اعالم کرد و گفت :در برخی از استانها که این انجمن زیر نظر
دستگاه یا سازمانی ،فعالیت کرده ،تأمین کننده اهداف و برنامههای آن سازمان یا دستگاه اجرایی بوده است.
در پایان با قدردانی ازتالشهای هیئت مدیره پیشین ،به ترتیب  7نفر اصلی و  2نفر اعضای علی البدل از بین کاندیداها و اعضای برگزیده ،توسط هیئت
امنا ،انتخاب شدند.

کمک خیرین به حساب  100امام(ره)
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز ،صانعی ،بادام��یو معدنی در اقدامی خداپسندانه مبلغ  75میلیون ریال به حساب  100امام(ره) کمک
نمودند تا در ساخت مسکن برای محرومین جامعه سهیم شوند.

مشکالت فاز دوم پروژه  201واحدی عالیشهر بررسی شد
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بنیاد مسک��ن استان بوشه��ر ،نشستی با حضور
معاون مسکن شه��ری ،مدیرعامل انجمن خیرین مسک��ن ساز استان ،مشاور
و کارشناس��ان ،در مورد روند اجرای عملی��ات و نظارت بر فاز دوم پروژه 201
واحدی انجمن خیرین استان برگزار شد.
در این نشست ،موضوعهای مختلف بررسی و مقرر شد مشاور ،ناظرین بنیاد
مسکن و پیمانکار پروژه در روند نظارت پروژه ،به صورت مستمر و با هماهنگی
به ثبت گزارشه��ا ،کنترل و تعامل داشته باشند .همچنین برای تهیه و ارجاع
گزارشهای مصور توسط مشاور به انجمن خیرین مسکن ساز و بنیاد مسکن،
اقد��ام شود و نیز در صورت نیاز ،نشسته��ای کارگاهی و فنی پس از بررسی
برای رفع ابهام و هماهنگی بیشتر با کارفرما ،در دستور کار قرار گیرد.

 100امام(ره) گفت :در کل کشور ،تاکنون تعداد 38
هزار واحد مس�کونی با احتس�اب خانوارهای دارای
دو فرد معلول ،توس�ط انجمن خیرین مس�کن ساز
ساخته و به این خانوارها ،واگذار شده است.

مدیرعام��ل انجم��ن خیرین مسک��ن ساز کشور د��ر ادامه از
به��رام عزیزی -خیر این پروژه و هیئت مدیره انجمن خیرین و
مسئولین دستاندرکار ،قدردانی نمود .مهندس سلگی از افراد توانمند و دارای تمکن مالی خواست تا به هر نحو ممکن این انجمن را مورد حمایت و استعانت
ق��رار دهن��د .وی خاطر نشان کرد :یکی دیگر از ویژگیهای این پروژه ،استفاده زوجهای جوان برای سکونت میباشد که شایسته است این کار با کیفیت را
با نهایت دقت ،نگهداری و حفظ نمایند.
در ادامه ربیعی -نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی ،از همه افرادی که در ساخت این پروژه مشارکت نمودند به ویژه بهرام عزیزی،
سپاسگزاری کرد.
خیر ساخته شده است و به صورت اجاره سه ساله به زوجهای جوان واگذار شد.
سوی
از
ریال
میلیارد
28
معادل
اعتباری
با
پروژه
این
گفتنی است
ّ
خیر این پروژه ،با اهدای یک جلد کالم ا ...مجید و لوح سپاس ،تجلیل به عمل آمد.
در پایان از مدیر و ّ
همچنین در مراسمیدیگر با حضور افراد یاد شده ،پروژه  24واحدی انجمن خیرین مسکن ساز در منطقه الهیه شهر بروجن کلنگ زنی شد .در این مراسم
مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :این پروژه با اعتباری حدود  25میلیارد ریال در سال جاری ساخته خواهد شد.
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به گ��زارش روابط عمومی بنیاد مسک��ن استان چهارمحال و
بختیاری ،در مراسمیبا حضور مع��اون هماهنگی امور عمرانی
استاند��ار ،نماینده مردم شهرستان بروج��ن در مجلس شورای
اسالم��ی ،مدیرک��ل دفت��ر مشارکتهای مردم��یو حساب 100
امام(ره) و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور ،مدیرکل
بنی��اد مسکن استان و گروهی از مسئولین استانی و شهرستانی،
پ��روژه  30واحد��ی امام زمان(ع��ج) خیرین مسک��ن ساز شهر
بروجن افتتاح شد.
در ابتدا مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمیو حساب

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پروژه  30واحدی انجمن خیرین مسکن ساز بهرهبرداری شد

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بنیاد مسکن استان زنج��ان ،نشست هیئت مدیره
انجمن خیری��ن مسکن ساز استان با حضور مهند��س صنعتی منفرد -مدیرکل
بنیاد مسکن استان و اعضای هیئت مدیره این انجمن ،برگزار شد.
در ای��ن نشست ،ب��ا قدردانی از تالشهای د��اوود وهابی وط��ن -مدیرعامل
انجم��ن خیرین مسکن ساز استان در طول سالیان اخیر ،عبدا ...غالمیبه عنوان
مدیرعامل جدید این انجمن انتخاب شد.
د��ر ادامه مهندس صنعتی منفرد با قدردان��ی از تالشهای مدیرعامل و هیئت
مدی��ره پیشین انجمن خیرین مسکن ساز ابراز امیدواری کرد که با تالش بیشتر
هم��ه اعضای هیئ��ت مدیره جدید ،گامه��ای مؤثری در زمین��ه خانه دار شدن
خیر محوری در انجمن خیرین مسکن
محرومین برداشته شود .وی نیز به بحث ّ
ساز استان تأکید نمود و خواستار توجه بیشتر به این امر شد.
سپس مقرر شد کمیته پیگیری برای رسیدگی و بررسی پرونده متقاضیانی که
شرایط ویژه و یا موارد ضروری دارند ،تشکیل شود و امور مربوطه را با اولویت دار بودن به انجام برسانند.
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موفقیت فرزند همکار

بنابر گ��زارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ،گیلد��ا محمد جانی فرزند اسماعیل
محمد جانی -کارمند بنیاد مسکن شهرستان بوانات ،با شرکت در مسابقههای کاراته قهرمانی
این استان ،در سبک کیوکوشین سبک بایاکورن در رده سنی نونهاالن ،موفق به کسب مقام
اول در رشته کومیته و مقام سوم در رشته کاتا شد.
رواب��ط عمومی بنیاد مسک��ن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیتها را به وی و خانواده اش
تبریک میگوید.

کسب مقام دوم در مسابقههای کاراته

بناب��ر گزارش روابط عموم��ی بنیاد مسکن استان فارس ،پرهام عید��ی فرزند محمود عیدی
از کارکن��ان بنیاد مسکن استان ،با شرکت د��ر مسابقههای کاراته -سبک شیتوریو شوکوکای
قهرمانی کشور ،در رده سنی خردساالن و در وزن منهای  30کیلوگرم ،موفق به کسب مقام
دوم و دریافت مدال نقره در رشته کومیته شد.
رواب��ط عمومی بنی��اد مسکن انقالب اسالمی ،کسب این موفقی��ت را به وی و خانواده اش
تبریک میگوید.

موفقیت فرزند همکار

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی بنی��اد مسکن استان فارس ،عرشیا محمودی فرزن��د عزت ا ...محمودی -مدیر بنیاد مسک��ن شهرستان ارسنجان ،با شرکت
د��ر مسابقهه��ای قهرمان��ی کشور در سبک کیوکوشین بایاکورن کاراته در رشته کومیته موفق به کسب مق��ام اول در وزن منهای  21کیلوگرم و رده سنی
خردساالن شد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.

کسب مقام دوم در مسابقههای شنا

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی بنی��اد مسکن استان آذربایجان شرقی ،ملیکا سرباز منور فرزند ابوالفضل سرباز من��ور -کارمند ماشین آالت بنیاد مسکن این
16
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بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی بنیاد مسکن استان ف��ارس ،ساجده سقاباشی فرزندهادی سقاباش��ی -کارمند بنیاد مسکن شهرست��ان جهرم ،با شرکت در
مسابقههای قهرمانی سبک شیتوریو شوکوکای کاراته کشور در رشته کاتا ،موفق به کسب مقام اول در رده سنی جوانان شد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

استان ،از تیم باشگاهآبادگران تبریز ،با شرکت در مسابقههای لیگ شنای استان ،در رده نوجوانان ،در چهار مرحله هم مسابقه انفرادی و هم مسابقه تیمی،
مقام دوم را کسب نمود.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.

موفقیت ورزشی
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ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مسک��ن استان کرمانشاه ،نیما حشمتیان فرزند مهد��ی حشمتیان -کارمند بنیاد مسکن
استان ،با شرکت در مسابقه جودو قهرمانی این استان که به مناسبت عید سعید غدیر خم در سطوح دانش آموزی در سه
رد��ه سن��ی با مشارکت ادارههای کل ورزش و جوانان و آم��وزش و پرورش استان برگزار شد ،به کسب مقام اول در وزن
منهای  37کیلوگرم دست یافت.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمیکسب این موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.

موفقیت ورزشی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز ،مجتبی فتح الهی از کارکنان بنیاد مسکن
ای��ن استان ،موفق به کسب مقام قهرمانی کشور در رشته ورزشی کیوکوشین* کاراته در وزن
باالی  90کیلوگرم شد و به مسابقههای جهانی راه یافت.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمیکسب این موفقیت را به وی تبریک میگوید.
* کیوکوشی��ن ( :)Kyokushinیک��ی از سبکه��ای غیر کنترلی کارات��ه است .کیوکوشین از  2کلم��ه کیوکو (باالترین

و نهای��ت) و شی��ن (حقیقت ،روح) ترکیب شد��ه است .تأکید این سب��ک روی مبارزه واقعی در فاصل��ه نزدیک و بدون
عقبنشینی است.

اولین دوره مسابقههای فوتسال برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان چهارمحال
و بختیاری ،به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و همچنین
ی��اد و خاطره همکار شادروان فرشی��د رضایی ،اولین دوره
مسابقههای داخلی فوتسال بنیاد مسکن این استان با هدف
ترغی��ب و تشویق همکاران به ام��ر ورزش و ایجاد روحیه
نشاط ،همکاری و همدل��ی ،در سالن ورزشی امام علی(ع)
شهرک��رد برگزار شد .این مسابقهها به مدت  10روز برگزار
شد و تیمهای بنیاد مسکن شهرستانهای لردگان ،فارسان
و اردل به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
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لزوم پرهیز از اسراف و تبذیر
نعمته��ا و برکتهای خداوند برای جهان آفرین��ش بهاندازه کفایت
مقد��ر شد��ه است ،اما به شرط ای��ن که این نعمته��ا و برکتها بدون
برنامه و بیهوده هدر داده نشود و با اسراف و زیاده روی ،آنها را از دست
ندهیم .پس برای بهرهمند شدن از آنها ،الزم است که به جای اسراف
و تبذیر ،به فکر مصرف درست و میانه روی از چنین برکاتی باشیم.
د��ر زیر موضوع مه��م چگونگی میانه روی را یاد��آور شده ایم و به
تفاوت مسئله اسراف و تبذیر نیز اشاره کرده ایم:

سفارش بزرگان دین بر دوری از اسراف

آنچ��ه مسلم است میانه روی ،درست و به جا مصرف کردن در امور
ماد��ی زندگی ،هزینههای امرار معاش را بیمه میکند و سبب میشود
ک��ه شخص میانه رو در تمام ابعاد و جنبهه��ای زندگی خود ،از فقر و
فالکت دور شود .به همین دلیل در آموزهها و مسائل دینی هم در این
مورد بسیار تأکید شده است.
ام��ام سجاد(ع) ،در دعای مک��ارم االخالق خود از خداوند درخواست
کرد��ه اس��ت که هم��واره او را از اسراف ک��اران و تبذیرکنندگان دور
نگ��ه دارد و میفرماید :خدایا مرا از اس��راف و زیاده روی باز دار و به
میانهروی هدایتم کن و اندازه نگه داشتن را به من بیاموز ،خدایا مال و
ثروت اضافهای را که میتواند برای من خودبینی و غرور ایجاد کند ،یا
مرا به ستمگری بکشاند و به دنبال آن دچار سرکشی شوم ،از من بگیر.
امام صادق(ع) نیز درباره اهمیت میانه روی در امر معاش میفرماید:
هرگ��اه خداوند خوبی بندهای را بخواهد ،ب��ه او صفت صرفه جویی را
عطا میکند و او را از زیاده روی دور میسازد ،تا به این وسیله از فقر و
نداری نجات پیدا کند .خداوند آن بندهای را که به جای اسراف ،انفاق
میکند و ثروت اضافه خود را میبخشد ،بسیار دوست دارد و نمیگذارد
که وی فقیر و تنگدست شود.

فرق میان اسراف و تبذیر چیست؟

اس��راف در لغت به معنای خارج شدن از حد متعارف و اعتدال است.
کس��ی که اسراف کار است ،خودش متوج��ه این مسئله نیست .اما در
18

واق��ع ،او در ح��ال تباه کردن و به هدر دادن منابع حیاتی و انسانی در
طول زندگانی است.
کسی که ب��ه اسراف کردن عادت کرده اس��ت ،برایش فرقی ندارد
ک��ه در استفاده از آب و برق چنین کاری میکند یا در مسئله خورد و
خوراک و سایر موارد دیگر.
د��ر حدیثی از پیامبر گرامیاسالمی(ص) نقل است که ایشان ،روزی
دیدن��د یکی از یارانش��ان به نام سعد مشغول وض��و گرفتن بود و آب
بسی��ار زیادی برای این کار مصرف میکرد .حضرت فرمودند:ای سعد،
چ��را این قدر اسراف میکنی؟ وی در پاسخ گفت:ای رسول خدا ،برای
یک کار نیک و با فضیلتی مانند وضو گرفتن ،آیا این اسراف میباشد؟
حض��رت فرمودند :آری ،ت��و وضو را برای خداوند��ی میگیری که به
بندگانش فرمان داده است که از اسراف کردن ،دوری و پرهیز کنند.

تبذیر یعنی ولخرجی و مصرف بی رویه

ام��ا تبذیر به معنای مصرف بی رویه و ریخت و پاش است ،یعنی در
ی��ک جایی و در موردی ،مال و ثروتی خرج شود که چندان لزومیهم
نداشت��ه باشد .مثال در ای��ن مورد زیاد است .به عنوان نمونه ،اگر مبلغ
معین��ی پول را به شما بدهند که بین چند نفر تقسیم کنید ،در صورتی
ک��ه به تم��ام آنها به یک اندازه پول بدهید ،د��ر واقع عدالت را رعایت
کرد��ه اید ولی اگر به یکی کمتر و به دیگری بیشتر بدهید ،این نامش
تبذیر یا به عبارتی بذل و بخشش است که به این شکل فردی ناراضی
میشود و ضرر میکند و فرد دیگری خوشحال میشود و سود میبرد.
بنابرای��ن مسئله تبذیر میتواند چه از نظر مادی یا معنوی ،گاه به زیان
ف��رد یا جامعه تمام شود .پس الزم است انصاف را مراعات کنیم و در
دنی��ای امروز که افراد بسیاری از گرسنگی رنج میبرند و برای تکهای
نان یا مقداری غذا ،صف میکشند ،عادت ناپسند اسراف کاری را ترک
کنیم تا روزی ،خودمان دچار فقر و تنگدستی نشویم.
تهیه و نگارش :ایرج صامتی

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

برخی از بیماریها در آغاز فصل سرما ،بیشتر بروز میکنند که یکی از آنها نیز «زونا» میباشد که یک بیماری حاد و عفونی است.
عام��ل ایج��اد زونا ویروسی به نام «هرپس زوستر»* یا در واق��ع همان ویروس آبله مرغان است .هرگاه فردی در دوران کودکی به آبله مرغان
مبت�لا ش��ود ،بع��د از بهبودی ،این ویروس در سلولهای اعصاب محیط��ی به صورت نهفته باقی میماند و اگر سیست��م ایمنی فرد ضعیف شود،
وی��روس ی��اد شده دوباره فعال میشود و به صورت بیماری زونا بروز میکند .در زیر ،ب��ه نشانهها و مقدمات ایجاد این بیماری و همچنین شیوه
درمان آن ،اشاره میکنیم:
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بیماری «زونا» و نشانههای آن

نشانههای بیماری

برخی از افراد در مقایسه با دیگران ،بیشتر در معرض ابتالء به زونا قرار دارند .مواردی مانند افزایش سن ،استرسهای شدید ،بیماری ایدز ،دیابت،
مصرف بعضی از داروها نظیر کورتون و ترکیبات آن و به طور کلی کاهش ایمنی بدن ،احتمال دچار شدن به این بیماری را زیاد میکند .سوزش
و خارش از نشانههای اولیه این بیماری هستند ،البته درد شدید یا خفیف هم با آن همراه است .گاهی این درد قبل از ایجاد تاول ،با دردهای دیگر
اشتباه میشود ،به طور مثال اگر در ناحیه سینه باشد با درد قلبی ،اگر در پهلوها باشد با درد کلیه یا آپاندیس ،یا هرگاه دراطراف سر و صورت باشد
با درد مربوط به میگرن اشتباه میشود .این درد معمو ًال از  5تا  7روز طول میکشد و پس از آن تاولها نمایان و بیمار دچار تب و لرز خواهد شد.
بروز تاول در ناحیه چشم و گوش ،خطرناک تر از نقاط دیگر است و در صورت مشاهده ،بیمار باید با مراجعه به پزشک زودتر به درمان بپردازد
تا دچار مشکل بینائی یا شنوائی نشود.

لزوم فوریت درمان پس از تشخیص بیماری

از آنجا که این بیماری ،بسیار آزاردهنده و دردناک است ،اطالع داشتن از طول دوره بیماری اهمیت زیادی دارد .چنانچه بیماری فوراً تشخیص
داد��ه و درم��ان آن آغاز شود ،بیشتر از  10روز ط��ول میکشد تا بهبود پیدا کند .ولی اگر درمان دیر انجام شود ،محل تاولها ممکن است تا آخر
عمر بر بدن شخص باقی بماند و درد آن هم مدتها موجب آزار وی شود .اگر درمان با تأخیر صورت بگیرد و تاولها روی اعصاب محیطی بروز
کرده باشند ،عصب مورد نظر تا پایان زندگی فرد موجب رنج و اذیت وی خواهد بود.
د��ر م��ورد مسری بودن زونا باید گفت که این بیماری مسری است ،اما مانند آبله مرغان به وسیله تنفس منتقل نمیشود ،بلکه با لمس تاولها
میتوان��د سرای��ت پیدا کند .ی��ک نکته هم این است که ابتالء به بیماری زونا در کودکان یا افرادی که قب ً
ال آبله مرغان گرفتهاند ،احتمال کمتری
دارد .البته چنانچه به دالیلی ،سیستم ایمنی بدن کاهش یابد ،امکان ابتالء آنها نیز وجود دارد.

شیوه درمان زونا چگونه است؟

هنگامیکه شخص دچار نشانههای اولیه بیماری مانند سوزش و خارش میشود ،بهتر است قبل از ایجاد تاولها به پزشک مراجعه تا با تشخیص
ب��ه موق��ع بیماری به درمان آن اقدام شود .مصرف داروهای آنتی ویروس ،مسکنهای قوی ،کمپرس سرد و پرهیز از خوردن غذاهای تند و مواد
محرک مانند فلفل ،ادویه و ترشی ،از راههای درمان این بیماری دردناک است.
تهیه و تنظیم :ایرج صامتی

* زونا Shingles :یا  Herpeszosterیک بیماری و ویروسی است که عامل مولد آن ویروس واریسال روستر (عامل بیماری آبله مرغان) است.
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تغـذیـه ســالـم

شماره  | 143مهر 96
20

خرمالو
مقدمه:

خرمالو د��ر غرب ،سیب شرقی نامیده میش��ود و میوهای کروی شکل با
پوس��ت بسیار نازک که رنگ آن از زرد متمایل به نارنجی تا نارنجی پررنگ
متغی��ر است .قطر خرمالو بین  3ت��ا  8سانتیمتر میباشد و به جز هسته که
در برخی گونههای آن دیده میشود ،تمام قسمتهای آن خوراکی است.
درخت خرمال��و از خانواده  Ebenaceaeو نام علمی آن Diospyros
 Kakiاست .بر حسب طعم و بافت ،دو نوع واریته برای این گیاه مشخص
شده است .میوه یک گونه از این گیاه تا زمانی که به طور کامل نرسد و نرم
نشود ،قابل خوردن نیست؛ اما گونه دیگر ،قبل از رسیدن کامل قابل خوردن
اس��ت .گونه اول را پس از چیدن از درخت میتوان در دمای اتاق نگهداری
کرد تا کام ً
ال رسیده شود؛ اما گونه دوم باید پس از رسیدن کامل ،چیده شود.
منشأ درخ��ت خرمالو کشور چین است که بعدها از آنجا به کشورهای ژاپن،
کره و در دهه  1970به کشور آمریکا برده شد .این درخت به سرما حساس
است و در مناطق گرمسیری ،رشد میکند.
میوه خرمالو ،سرشار از آب و بتاکاروتن است و چنانچه این ویتامین به مقدار
کافی به بدن نرسد ،نهتنها ،قدرت بینایی کم میشود ،بلکه باعث خشن شدن
پوس��ت ،شکنندگی ناخن و موها و افت میزان هوش و سالمت بدن میشود.
ای��ن میوه دارای مقادیر قابل توجهی ویتامینه��ای ب  ،)B3( 3ب ،)B2( 2
ب  )B1( 1و ث ( )Cاس��ت ،که مواد معدنی ضروری برای بدن مانند کلسیم،
گوگرد ،آهن ،فسفر ،پتاسیم و مقداری نیز سلولز دارد .خرمالو به علت دارا بودن
مواد معدنی ،برای رشد و نمو بدن بسیار مفید می باشد و آهن و پتاسیم موجود
در آن ،عنصر اصلی خونسازی و اشتهاآور ،شستشودهنده کلیه و کبد است.
ه��ر عدد خرمالوی  168گرمی ،د��ارای  118کیلو کالری است ،پس ،جزو
میوههای پرانرژی محسوب میشود .بنابراین ،افرادی که دارای اضافه وزن
هستند ،نباید در مصرف آن زیادهروی کنند.
عمدهتری��ن اسیدهایی که در این میوه وج��ود دارند ،شامل اسید مالیک،1
اسی��د تارتاری��ک 2و اسید سیتریک 3هستند که باعث هض��م بهتر غذا و نیز
جذب بهتر بعضی از ترکیبات غذایی مانند آهن و روی می شود.
اگر خرمالو به خوبی رسیده باشد ،برای کودکان نیز میوهای مفید محسوب
میش��ود و در رشد و نمو آنها موثر است .میوه رسیده خرمالو ،سینه را نرم
میکند و از آن برای درمان اسهال خونی هم میتوان استفاده کرد.
دانه میوه خرمالو که کوبیده و به صورت گرد درآمده باشد ،سنگهای کلیه
و مثانه را دفع میکند.

فواید بتاکاروتن موجود در خرمالو

بتاکاروتن ،رنگدانه ای گیاهی است که به مقدار فراوان در گیاهان نارنجی
رنگ یافت میشود .بتاکاروتن پیشساز ویتامین آ ( )Aبوده و در داخل بدن
میتوان��د به این ویتامین تبدیل شود ،اما ،مقد��اری از بتاکاروتن نیز به طور
مستقل جذب میشود.
از مهمتری��ن خواص بتاکاروت��ن ،میتوان به خاصی��ت آنتیاکسیدانی آن
اشاره نمود .آنتیاکسیدانها با جمعآوری رادیکالهای آزاد و مواد اکسیدان،
از سلوله��ای بدن در برابر تخریب محافظ��ت میکنند؛ بنابراین ،بتاکاروتن
میتواند از بروز بیماریهای قلبی  -عروقی ،سرطان و التهاب جلوگیری کند
و موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شود .چنانچه غلظت آنتیاکسیدانها در
بدن کاهش یاب��د ،احتمال اکسیداسیون چربیهای خ��ون زیاد میشود .در
صورتی که  LDL4اکسیده شود ،وارد جدار عروق شده و به تشکیل پالک و
گرفتگی عروق ،کمک میکند .بتاکاروتن ،رادیکالهای آزاد و مواد اکسیدان
را خنث��ی و از اکسیداسیون  LDLجلوگیری میکند .بنابراین بتاکاروتن که
مقدار آن در خرمالو قابل توجه است ،میتواند از بروز پالکهای خونی و در
نهایت از بروز انواع بیماریهای قلب و عروق ،جلوگیری نماید.
از دیگ��ر خ��واص بتاکاروتن و ویتامین آ ( ،)Aپیشگی��ری از بروز سرطان
اس��ت .یکی دیگر از مضرات رادیکاله��ای آزاد اکسیژن ،تخریب DNA5
اس��ت .چنانچه  DNAآسیب ببیند ،احتمال تولی��د سلولهای سرطانی در
بد��ن به شدت افزایش مییابد .بتاکاروت��ن با خنثی کردن رادیکالهای آزاد
میتوان��د در پیشگیری از بروز سرطان موث��ر باشد .ویتامین آ برای سالمت
سلوله��ای مخاط ض��روری است .چنانچه کمبود ویتامی��ن آ در بدن وجود
داشت��ه باشد ،سلولهای مخاطی تغییر شکل داده و به سلولهای سرطانی
تبدی��ل میشود .ویتامین آ ( )Aهمراه ب��ا یک آنتیاکسیدان نظیر بتاکاروتن
میتوان��د به طور مؤثری از بروز برخی ان��واع سرطان به ویژه سرطان های
ریه ،پوست ،کولون ،پروستات و کبد ،جلوگیری کند.
فواید فیبر موجود در خرمالو

یک��ی دیگر از ترکیبات قابل توجه د��ر این میوه ،فیبر است .فیبرها ،سبب
کاه��ش سرعت جذب برخی م��واد مغذی ،به ویژه قندها می شود و در عین
حال ،می��زان حساسیت به انسولین را نیز افزای��ش میدهند .فیبر همچنین
موج��ب افزایش رش��د و تکثیر باکتریه��ای مفید روده شد��ه و مانع رشد
باکتریه��ای مضر در آن میشود .د��ر اثر تخمیر فیبر در داخل روده ،اسید

د��ر طب سنتی ،از ب��رگ درخت خرمالو برای درم��ان بیماریها استفاده
میش��ود .که ح��اوی فالوونوئیدها است که خاصیت ض��د فشار خون ،ضد
سرطان و ضدموتاژن د��ارد .در عین حال ،برگ این درخت دارای مادهای
به ن��ام آستراگالی��ن ( 7)astragalinاس��ت که خاصیت ض��د حساسیتی
(آنتیهیستامی��ن) داشته و واکنشه��ای آلرژیک را کاه��ش میدهد .این
ماد��ه ،همچنین عالئ��م درماتیت 8و التهاب پوس��ت را کاهش میدهد .در
طب سنتی ،از برگ این درخت به صورت چای برای درمان این بیماریها
استفاده میشود.
بنابرای��ن ،از می��وه خرمالو و ی��ا حتی برگ آن ،چه به ص��ورت تازه و چه
خشک ،میتوان برای پیشگیری از بسیاری بیماریها ،استفاده نمود.

 -1اسی��د مالیک ( :)Malic Acidمالیک اسید یا جوهر سیب (اسید میوه) که دارای  5عنصر

خواص برگ درخت خرمالو

خرمالو سرشار از پتاسیم و منیزیم است و به همین دلیل ،مصرف آن برای
اف��راد مبتال به فشارخ��ون میتواند مفید باشد .د��ر  100گرم خرمالو160 ،
میلی گرم و در یک عدد آن که حدود ًا  168گرم است ،حدود  270میلیگرم
پتاسیم وجود دارد .از این رو ،مصرف آن برای بیماران قلبی -عروقی و این
افراد مفید است.

 -2اسی��د تارتاریک ( :)Threaric Acidاسیدی که به صورت طبیعی در بسیاری از میوه ها و

سبزیج��ات مثل انگور و تمرهندی وجود د��ارد .این اسید را برای ایجاد مزه ترش به غذاها اضافه

می کنند و یک آنتی اکسیدان نیز می باشد.

 -3اسید سیتریک :یا جوهر لیمو که در لیمو ترش و پرتقال وجود دارد .این اسید عالوه بر طعم

دهندگی (نوشابه و آب میوه) باعث تنظیم  PHنیز می شود.

 :(Low Density Lipoprotein) LDL -4در زبان عامه به آن چربی بد می گویند که به

ا ِل دی ا ِل ( )LDLمعروف است LDL .نوعی لیپو پروتئین است.

 :DNA -5د��ی ا ِن ای کوتاه شد��ه از اول واژه های دی اکسی ریبونوکلئیک اسید (Deoxy

 )Ribonucleic Acidک��ه شام��ل پروتئین و کربوهیدرات اس��ت DNA .دارای دستورالعمل

ژنتیکی است.

 -6اسی��د بوتیری��ک ( :)Butyric Acidکه از کلمه یونانی بوت��ر به نام گره گرفته شده است.
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افراد دارای فشار خون ،خرمالو بخورند

اکسیژن و  3عنصر هیدروژن می باشد.
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بوتیری��ک 6تولید میشود که منشاء انرژی برای سلولهای روده است و به
این ترتیب ،به حفظ سالمت دستگاه گوارش کمک مینماید.

جزو میوههای پرانرژی محسوب میشود و بنابراین ،افرادی که دارای اضافه
وزن هستن��د نباید در مص��رف آن زیادهروی کنند .بیماران دیابتی به لحاظ
دارا بودن قند فراوان این میوه ،باید از مصرف بیش از حد آن ،دوری کنند.

بوتریک یا بوتیریک اسید در کره ،پنیر پارمسان و شراب یافت می شود.

 -7آستراگالی��ن ( :)Astragalinیک ترکیب شیمیای��ی است که دارای  11عنصر اکسیژن2 ،

عنصر هیدروژن و  21عنصر کربن است.

 -8درماتیت ( :)Permatitisیا اگزما به معنی التهاب پوست می باشد .درم ( )Dermبه معنی

پوست و  itisبه معنی التهاب است.

افراد دیابتی ،خرمالو کم بخورند

ه��ر عدد خرمالوی  168گرمی ،د��ارای  118کیلو کالری است ،این میوه

حکایت عروس و مادر شوهر بدخلقش

عروس��ی ک��ه از اذیت کردن ،ایراد گرفتن و بد خلقیهای مادر شوهرش به تنگ آمد��ه و کاسه صبرش لبریز شده بود ،برای آن که از دست او
راح��ت ش��ود ،تصمی��م گرفت در غذای او سم بریزد و مسمومش کند .به همین منظور ،به نزد دکت��ر داروسازی که از بستگان بود رفت و پس از
شکوه و گالیه از آزار و اذیتهای مادر شوهر خود ،به طور پنهانی از دکتر درخواست کرد که به وی مقداری سم قوی بدهد .دکتر که متوجه نیت
او شده بود ،گفت :من یک نوع سمیبه تو میدهم که به تدریج اثر کند و او را از پا در آورد ،چون اگر غیر از این باشد ،شوهرت و اطرافیان حتم ًا
به تو شک خواهند کرد .آن زن نیز پذیرفت و آن سم را از دکتر گرفت .هنگام رفتن ،دکتر داروساز به وی گفت :بهتر است هر روز مقدار کمیاز
آن را در غذای او بریزی و غذا را هم خودت قاشق به قاشق به وی بدهی تا همه را بخورد .زن با خوشحالی از داروخانه خارج شد و نزدیک ظهر
ظرف غذای مادر شوهرش را آماده کرد و مقدار کمیاز آن سم را نیز به غذای او اضافه کرد .همانطور که دکتر سفارش کرده بود ،خودش کنار
مادر شوهر نشست و قاشقهای غذا را با مهربانی در دهان او گذاشت ...این کار در طول روزهای زیادی ادامه پیدا کرد ،به طوری که نشستن این
دو در کنار یکدیگر ،برخالف سابق که با هم هرگز نشست و برخاستی نداشتند ،مهر و محبت شان را به دل هم انداخت .زن یک روز پیش دکتر
داروساز رفت و گفت :من از مسموم کردن تدریجی مادر شوهرم پشیمان و نادم شده ام ،اگر امکان دارد قرص یا دارویی را به من بدهید که تأثیر
آن سمه��ا را از بی��ن بب��رد ! دکتر تبسم کرد و گفت :آن دارویی را که به تو دادم ،سم نبود .سم در وجود خود ما است ،دیدی که وقتی هر روز در
کنار او نشستی ،کدورتهای هر دوی شما به تدریج از میان رفت و با هم مهربان شدید.
گردآوری و تنظیم :ایرج صامتی
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اهمیت تربیت
صحیح فرزند
آنچه مسلم است ،عوامل مؤثر در ساختار جامعه مطلوب ،گوناگون میباشد ،ولی ،نقش تربیت اولیه افراد اثر بیشتری دارد .اگر
شخصیت فردی در کانون خانواده ،خوب شکل بگیرد ،میتواند هم در رشد شخصی خود و هم جامعه اش ،تأثیر بیشتری داشته
باش��د .البته این قاعده کلی نیس��ت .گاهی فردی در خانواده اش رشد شخصیتی نداشته ولی چون استعداد خوبی دارد ،در جامعه
آگاه��ی ک��ه وارد میشود ،پیشرفت غیر منتظرهای پیدا میکند که از این قبیل در جوام��ع ،بسیار به چشم میخورد ،ولی این که
شالود��ه شخصی��ت هر انسانی در محیط خانواده او پایه ریزی میشود ،کسی تردیدی ندارد .دین اسالم هم بر این موضوع تأکید
ف��راوان کرد��ه است ،حتی ،انسانها را به رعایت بیشتر و توج��ه به قبل از انعقاد نطفه پدر و مادر ،سفارش میکند ،تا چه رسد به
شیری که فرزند در دوران اولیه زندگی از آن استفاده میکند.
بد نیست در اینجا به داستانی اشاره کنم :مردی که در صدر اسالم سقا بود و مشک آبش ،وسیله روزی اوست ،در کوچه مورد
حمله بچهای قرار میگیرد و مشک پاره میشود .سقا با مراجعه به خانواده او ،اظهار ناراحتی و شکایت از فرزند آن خانواده میکند
ک��ه مشک وی را پ��اره کرده است .صاحب خانه همسرش را صدا میزند ،میگوید :در دوران زندگی کاری نکرده ام که بچه ام
مش��ک مرد��م را پاره کند ،تو باید بگوئی چه کردهای که باعث این کار شده است .آن سقا هم اظهار ناراحتی میکند و میگوید:
کار بدی نکرده ام و او را وادار به فکر بیشتر میکند .مادر اظهار میدارد ،روزی که فرزند را باردار بودم ،برای خرید انار به مغازهای
مراجع��ه کرد��م و سپس سوزنی که با خود داشتم ب��ه انار زده و چشیدم تا مشخص شود انار ترش است یا شیرین؟ ،این تنها کار
بد من است .بی درنگ مرد گفت اگر آن روز تو سوزن به انار نمیزدی ،امروز کاردی نمیشد تا با آن ،مشک مردم را پاره کند.
نتیج��ه میگیریم ک��ه باید مراقبت را از روز اول شروع کرد .تأکید دین اسالم بر خوردن نان حالل ،مبناء دارد تا برسیم به این
ک��ه بعد از تولی��د شیر مادر که از نظر ظاهر ،پاکترین هست ،میگوید :آن را آلوده نکنید تا طفل صغیر شما روحش پاک پرورش
پید��ا کن��د تا برسیم به غذاهایی که به آنها داده میشود .سپس ،تربیت فرزندانی که در دست معلم و مربی میباشد تا برسیم به
ف��ارغ التحصیل��ی از دانشگاه .البته همه در تربیت نسل آینده نقش ایفا میکنند ،چ��ه خانواده ،چه مربی ،چه دوستان و چه نظام
جامعه ،هر یکی کوتاهی کنند ،مشکلش جامعه را میگیرد ،آن هم در حدی که بعضی اوقات به هیچ وجه ،جبرانش میسر نیست .
پد��ران و ماد��ران باید بدانند که رسالت آنها در این مقطع زمانی ،بسیار شدیدتر است ،زیرا مخالف قویتر و مجهزتر است .امروز
دیگر کیفیت مراقبت با گذشته بسیار متفاوت است زیرا سرعت اطالعات بسیار شدید میباشد .چه بسا کودکانی که اطالعات آنها
بسیار زیادتر از بزرگان است و آنچه در دست فرزندان شماست ،میتواند با یک کلید زدن به دنیا راه پیدا کند .حال چگونه خارج
شود ،خدا میداند .آنچه میتوان گفت این است که هرگونه غفلت ،گناه است و باید کاری کرد که باعث تأسف و تأثر نباشد.

محمدعلی رضایی خراسانی
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بهینه سازی مصرف انرژی در مسکن روستایی
نمونه مورد مطالعه :تحلیل حرارتی یک واحد مسکونی در استان خراسان شمالی
معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی  /دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی

مقدمه:
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سوخته��ای فسیلی آلودگیهای محیطزیستی بیشماری ایجاد میکنند،
از ی��ک ط��رف در نتیجه سوختن م��واد فسیلی گازهای سم��ی وارد محیط
میشوند ،تنفس را دچار اشکال و محیطزیست را آلوده مینمایند و از طرفی
دیگر تراكم این گازها در جو زمین مانع خروج گرما از اطراف زمین میشود
و باعث افزایش دمای هوا و تغییرات گسترده آب و هوایی در زمین میشود.
گازهای گلخان��های در جو زمین همانند دام یکطرف��های برای پرتوهای
خورشیدی عم��ل میکنند .این گازها به پرتوه��ای خورشیدی اجازه میدهند
ت��ا از می��ان آنها گذشته و به سطح زمین برسند .ول��ی به دلیل باالتر بودن
طول موج پرتوهای گرمایی و خاصیت گلخانهای که اجازه عبور امواج با طول
م��وج بلند را نمیدهد ،گازهای گلخانهای مانع از فرار بخش عمدهای از گرما
میگردند .به دلیل وجود این گازها ،زمین  35درجه سانتیگراد گرمتر از زمانی
است که این گازها وجود نمیداشتند .هنگامیکه گازهای گلخانهای بیشتری
به جو زمین افزوده گردد دمای تعادل افزایش یافته و زمین گرمتر میشود .در
واقع این گازها مانند یک پتو بر روی جو ،مانع از عبور گرما از زمین میشوند.
بخش عمد��های از این گازها را دیاکسیدکربن تشکیل میدهد که ناشی
از سوختن سوختهای فسیلی است.
د��ر صورت استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخ��ت ،به ازای هر میلیون
 BTUان��رژی 53/07 ،کیلوگرم دی اکسیدکرب��ن تولید میشود .با در نظر
گرفت��ن یک واحد روستای��ی  60متری عایقکاری شد��ه و محاسبه میزان
صرفهجوی��ی انرژی در چه��ار اقلیم گرم و خشک ،س��رد ،معتدل و معتدل
و مرطوب ،بهوسیل��ه مدلسازی در نرمافزار انرژیپ�لاس ،میانگین میزان
صرفهجویی در مصرف انرژی در یک سال حدود  20میلیون  BTUخواهد
بود .بنابراین ،با عایقکاری یک واحد مسکونی روستایی به طور میانگین ،از
تولید حدود  1تن دیاکسیدکربن در سال جلوگیری خواهد شد.

ت��ا  .)4سازه ساختمان بتنی ،سق��ف آن تیرچه سیمانی و بلوک پلیاستایرن و
دیواره��ا از پانل سهبعدی 1ساخته شده است .اندود سقف و دیوارها گچوخاک
وگ��چ پرداختی میباشد .نمای ساختمان اندود ماسه سیمان و پنجرههای این
ساختمان از نوع دو جداره با قاب یوپیویسی 2است (جدول.)1 -

شکل -1-پالن طبقه همکف واحد مسکونی

1≈53/07×20 ton

مقال��ه پیشرو به بررسی میزان صرفهجویی انرژی در یک واحد مسکونی
روستای��ی در استان خراسان شمالی که توسط معاونت اموربازسازی مسکن
روستایی آن استان طراحی و اجرا شده است ،میپردازد .نتایج نشان میدهد
راهکاره��ای ب��ه کار گرفته شده د��ر این ساختمان موج��ب صرفهجویی در
مصرف انرژی به میزان  47درصد شدهاست.

مشخصات ساختمان:

این ساختمان نمونهای از ساختمانهای اجرا شده در استان خراسان شمالی
است .ساختمان در دو طبقه به مساحت  231مترمربع احداث شده است (شکل1

شکل -2-پالن طبقه اول واحد مسکونی
1- . 3D panel
2- . UPVC
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شکل -3-دیوارهای واحد مسکونی (پانل سه یعدی)
جدول -1جدول مشخصات پوستهها

ضخامت

نوع پوسته

ضریب هدایت حرارتی
W/m.K

کلیه دیوارها (ترتیب الیهها از خارج به داخل)
اندود سیمانی نما

0/03

1.8

عایق پلیاستایرن

0/07

0/056

گچ و خاک

0.02

0/05

بتن مسلح

بتن مسلح

اندود گچ پرداختی

2/3

0/05

2/3

0.015

0.57

1.1

سقف (ترتیب الیهها از خارج به داخل)
اندود سیمانی

0.01

1

تیرچه بتنی و بلوک پلی استایرن ساده

0.25

0.29

گچ

0.015

0.57

0.08

پوکه

0.02

گچ و خاک

0.52
1.1

کف (ترتیب الیهها از خارج به داخل)
کرسی چینی

0.2

0.7

مالت

0.03

1.8

0.1

بتن کف

0.02

موزاییک

پنجره
پنجره دو جداره  UPVCپرشده با آرگون
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شکل -4-نمای ساختمان

جه��ت محاسب��ه میزان صرفهجویی ان��رژی ،میزان بار گرمایش ساختمان موجود ب��ا ساختمان مشابه و بدون هیچگونه عایقک��اری با دیوار آجرگری 22
سانتیمت��ری و پنج��ره تکجد��اره با قاب فلزی و سق��ف تیرچه بلوک سفالی بدون عایقک��اری مطابق جدول 2-مقایسه شد .کلی��ه محاسبات در نرمافزار
“انرژیپالس” 1نسخه  8.1و مدل سازی گرافیکی ساختمان در نرمافزار «اکوتکت» 2010 2انجام شده است (شکل .)5-مشخصات کلیه مصالح ،برگرفته
از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفهجویی در مصرف انرژی) است.
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شبیهسازی:

شکل -5-مدل ساخته شده در نرمافزار اکوتکت
جدول -2-مشخصات پوسته ساختمان فرضی بدون عایقکاری

نوع پوسته

ضخامت

کلیه دیوارها (ترتیب الیهها از خارج به داخل)

ضریب هدایت حرارتی
W/m.K

اندود سیمانی نما

0.03

دیوار آجرگری

0/22

1.1

گچ و خاک

0.02

1.1

اندود گچ پرداختی

0.015

0.57

سقف (ترتیب الیهها از خارج به داخل)

1.8

1.8

اندود سیمانی

0.01

پوکه

0.08

0.52

تیرچه بلوک سفالی

0.25

0.76

گچ و خاک

0.02

1.1

گچ

0.015

0.57
1- Energy plus
2- ecotect
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کف (ترتیب الیهها از خارج به داخل)

0.7

کرسی چینی

0.2

بتن کف

0.1

1.4

مالت

0.03

1.8

موزاییک

0.02

1.35

پنجره

پنجره تکجداره فلزی

نتایج شبیه سازی:

شماره  | 143مهر 96

نتای��ج حاصل از شبیهس��ازی نشان میدهد ،مجموع بارگرمایش ساالن��ه ساختمان موجود )KWh/m2( 75/70است .این می��زان برای ساختمان بدون
عایقک��اری  )KWh/m2(145/11است .طبق محاسبات ،ساختمان موجود نسب��ت به ساختمان بدون عایقکاری حدود  47درصد صرفهجویی در مصرف
انرژی دارد (نمودار.)1-
نمودار -1-مقایسه بار گرمایش ساختمان موجود و ساختمان بدون عایقکاری

برای چهارمین بار متوالی ،انتشارات بنیاد مسکن ناشر برتر شد

مراس��م چهارمی��ن جایزه دوساالنه کتاب معماری و شهرسازی دکت��ر منوچهر مزینی ،در تاالر فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار و برندگان آن،
معرفی شدند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،د��ر این مراسم که با حضور استادان ،پژوهشگ��ران ،نویسندگان ،مولفان ،مترجمان و
عالقهمند��ان به این ح��وزه برگزار شده بود ،از سوی هیئت داوران ،انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالم��ی ،برای چهارمین دوره پیاپی به عنوان
ناشر برتر ،انتخاب شد.
عن��وان کتابهای برتر عبارتن��د از :راهنمای طراحی فضاهای معیشتی در مسکن روستایی -نوشته سی��د امیرحسین گرکانی و حسن خدابخش،
برنامهری��زی کالبدی حوزهه��ای گردشگری -نوشته ایرج قاسمی ،گونهشناسی مسکن روستایی (است��ان کردستان) -نوشته محمدرضا خدادادی،
سید امیرحسن گرکانی و جواد کریمیان اقبال و کتاب روش شناسی مشارکتی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی -نوشته عبدالرضا
رکنالدی��ن افتخ��اری ،سید علی بدری و مهدی پورطاهری ،میباشد که از سوی انتشارات بنی��اد مسکن انقالب اسالمیدر چهارمین دوره جایزه
دوساالنه کتاب معماری و شهرسازی دکتر منوچهر مزینی شرکت کرده و دارای رتبه برتر شدند.
گفتنی است این جایزه بههمت «مؤسسه مطالعاتی فرزان» و «انجمن مفاخر معماری ایران» از سال  1388بنیان نهاده شده است و به کتابهای
تألیفی و ترجمه در حوزه معماری ،شهرسازی و علوم وابسته ،تعلق میگیرد.
هد��ف از ارائ��ه این جایزه ،بهرهوری و بهرهمند��ی از دانش بزرگان ،صاحبنظران و باال بردن سطح کیف��ی تألیف و ترجمه کتابهای معماری
و شهرس��ازی و همچنی��ن گسترش مخاطب��ان این نوع آثار در فرهنگ کشور میباشد .از سوی دیگر ،تشوی��ق و ترغیب پژوهشگران ،معماران و
شهرسازان جوان به پژوهش همگام با باال بردن حرفه هدف دیگران است.
26

امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
تهیه و تنظیم :دفتر امور هماهنگی ماشین آالت
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اخبار ماشـین آالت

مقدمه
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ناوگان ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمیشامل انواع ماشین آالت سنگین و راهسازی با کادری فنی ،مهندسی و رانندگان مجرب و آموزش
دید��ه ،نق��ش تعیین کنند��های را در زمینههایآبادانی و سازندگی کشور و نیز تحقق اهداف بنیاد مسکن ب��ر عهده دارد .ماشین آالت شامل  1108دستگاه
میباشد که از این تعداد ،حدود  27درصد ماشین آالت راه سازی و مابقی دستگاهها ماشین آالت سنگین و عموم ًا کمپرسی میباشد.
نیروی انسانی شاغل در مجموعه امور اجرایی و ماشین آالت بنیاد مسکن استانها ،بیش از  1441نفر میباشد ،که از این تعداد 1053 ،نفر راننده و 388
نفر کارکنان ستادی هستند که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی بنیاد مسکن انقالب اسالمییعنی حدود  23درصد را شامل میشود .
از جمله فعالیتهای انجام شده توسط این امور میتوان به مشارکت در آواربرداری و بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه ،اجرای طرحهادی
در روستاها ،اجرای پروژههای عمرانی سایر دستگاههای اجرایی کشور و ایفای نقش بنگاهی اقتصادی در بنیاد مسکن استانها و تامین بخشی از هزینههای
جاری ،اشاره نمود.
مدیریت ،راهبری و نظارت بر این مجموعه در دفتر مرکزی توسط دفتر امور هماهنگی ماشین آالت انجام میگیرد .

عملکرد اقتصادی امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی از سال  91تا 95

در جدول زیر ،آمار و شاخصهای اقتصادی مربوط به عملکرد امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی در  5سال گذشته آورده شده است.
سال

درآمد
(ریال)

هزینه
(ریال)

سود
(ریال)

نرخ بازده
(درصد نسبت سود
به سرمایه)

گردش سرمایه
(درصد نسبت درآمد
به سرمایه)

91

1.097.153.806.000

933.859.891.000

163.293.915.000

15.50%

103.90%

92

1.024.506. 840.000

821.912.780.000

202.594.060.000

14.60%

73.70%

93

1.457.745.045.000

1.067.307.503.000

390.437.542.000

28%

104.60%

94

1.862.666.995.000

1.451.095.890.000

411.571.105.000

24%

110.80%

95

2.065.717.397.000

1.571.484.231.000

494.233.166.000

29%

121.40%
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فعالیتهای امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن استانها

فعالیته��ای ام��ور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمیدر سطح استانها ،ب��ه پروژههای اجرای طرحهادی روستایی ،آماده سازی
مجتمعه��ای مسک��ن شهری و اراضی روستایی تملک شده و نیز پروژههای پیمانی خارج از بنیاد مسکن تقسیم بندی میشود .از جمله پروژههای در دست
اقدام میتوان به ساخت کنارگذر جنوبی شهر مشهد ،بلوار آیت ا ...بروجردی شهر قم ،آماده سازی کوی کوثر شهرستان اراک در استان مرکزی ،راه مرزی
ایران با ترکمنستان در استان خراسان شمالی ،فعالیت در مناطق آزاد اروند ،انزلی ،ماکو و  ،...اشاره نمود.

پیش بینی بودجه سال 1396

شاخصهای اقتصادی بودجه سال  1396امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی به شرح جدول ذیل میباشد :
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درآمد
(ریال)

هزینه
(ریال)

سود
(ریال)

نرخ بازده
(درصد نسبت سود به سرمایه)

2.613.764.885.000

1.841.130.288.000

772.130.288.000

 45.40درصد

برنامه ریزی استراتژیک نیاز امروز سازمانها و شرکتهای پیشرو
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اخبار سـامان محیط
افتتاح دبیرخانه و کمیته استراتژی در شرکت سامان محیط

ام��روزه ،ب��ه منظور باالبرد��ن اعتماد به نف��س و پائین
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آورد��ن ریسک در تصمیمات ،شرکتها و سازمانهای پیشرو
د��ر عرصه رقابتهای داخلی و جهان��ی ،استفاده غیرقابل
وصف��ی از علم مدیریت راهبرد��ی در سطوح خرد و کالن
شرک��ت یا سازم��ان ،مینمایند .در همی��ن زمینه ،شرکت
سامان محی��ط وابسته به بنیاد مسک��ن انقالب اسالمیبا
رویکرد��ی جدید ،اقدام به استفاد��ه از حسابرسی عملیاتی
توس��ط موسسه حسابرسی مفید راهبر در کلیه ساختارهای
خ��ود نموده اس��ت و سپس ،ب��ا جمع بندی گ��زارش این
مؤسس��ه در م��ورد نمایان س��ازی نقاط ضع��ف و قدرت
شرکت ،ارائه پیشنهادهایی برای استفاده از نقاط فرصت و
شناسای��ی نقاط تهدید شرکت ،به تشکیل کمیته استراتژی
ک��ه متشک��ل از مدیرعام��ل ،معاونی��ن ،مدی��ران ارشد و
مشاورین این شرکت میباشد ،مبادرت ورزیده و با تشکیل
دبیرخان��ه استرات��ژی و عقد قرارداد با آن مؤسسه ،تهیه و تدوی��ن سند راهبردی شرکت انجام پذیرفت .در این سند که با بررسی موشکافانه الیههای متعدد
سازمانی و مصاحبههای جامع از مدیران و سرپرستان صف و ستادی صورت پذیرفته ،نقاط ضعف و قدرت شرکت به خوبی نمایان شده است و با پیدا نمودن
نق��اط فرص��ت و تهدید خارجی ،بیانیه ماموریت ،چشم اند��از ،بررسی عوامل داخلی و خارجی و در نهایت راهبریهای شرکت مشخص و در چندین نشست
تخصصی با اعضای کمیته راهبری ،بررسی و تائید شد.
با روشن شدن سمت و سوی استراتژیهای شرکت ،مسیر حرکت سامان محیط مشخص و با استقرار داشبوردهای مدیریتی در سطح مدیران ارشد ،رصد
فراینده��ای سازمان��ی در واحدهای مالی ،فن��ی و اجرایی ،بازرگانی ،ماشین آالت و مدیریت پروژهها ،امکان پذیر ش��د و در صورت انحراف فعالیتها از مسیر
اصلی ،هشدارهای الزم به مدیران برای تصمیمگیریهای ضروری ،داده خواهد شد.
قابلیتهای برنامه ریزی استراتژی ،باعث انعطاف پذیری ،چابک سازی ،نوآوری و ایجاد تفکر راهبردی در میان مدیران ارشد شرکت سامان محیط گشته و با
تأثیرپذی��ری واحده��ای مختلف زیر مجموعه این مدیران ،شاهد کنشها و واکنشهای مثبتی در میان کلیه سطوح سازمانی این شرکت هستیم که امیدواریم با
توسعه روزافزون فرآیندهای راهبردی ،اتخاذ سیاستهای آموزشی و ایجاد بستر فرهنگ سازمانی ،آینده امیدوارکنندهای به سمت بالندگی شرکت ،در پیش باشد.

• مهندسهادی درفش�ی -معاون پش�تیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن کشور،
طی حکمی ،رضا محمودی را به عنوان معاون پش�تیبانی بنیاد مس�کن استان اردبیل ،منصوب
نمود.
• مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان لرستان ،در احکامیجداگانه ،حسن قربانی
و فرش�ید الفتی را به عنوان مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای کوهدشت و دلفان ،منصوب
نمود.
29
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اخبار پژوهشکده و مرکز آموزش عالی
علمی -کاربردی سوانح طبیعی
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برگزاری دوره آموزشی تبیین مفاهیم و عملیاتی کردن سند جهانی سندای* ()SFDRR
برای کاهش خطرپذیری سوانح
بناب��ر گزارش روابط عموم��ی پژوهشکده سوانح طبیعی ،دوره آموزشی «تبیین مفاهی��م و عملیاتی کردن سند جهانی سندای
( )SFDRRبرای کاهش خطرپذیری سوانح» با توجه به ضرورت دستیابی به توسعه پایدار شهری از طریق کاهش ریسک بروز
بحرانهای طبیعی ،بهبود وضعیت و نیز توسعه شهرهای کشور همراه با حفظ و صیانت از نیروی انسانی ،ارتقای سطح سالمت
جامعه ،بهرهمندی از محیط زیست مطلوب ،ایجاد محیطهای کاری بدون آسیب و آالینده زیستمحیطی ،تحقق سند چشمانداز
 20سال��ه جمه��وری اسالمی ایران ،منویات مقام معظم رهبری و اسناد بین المللی کاهش خطرپذیری ،با حضور مهندس عراقی
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس سیدعباس جزایری  -رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو درمدیریت بالیای طبیعی ،دکتر نصیری قیداری  -دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ،رسولی  -شهردار و اعضای شورای اسالمی
شه��ر همد��ان و نیز گروهی از مسئولین است��ان ،توسط مديريت آموزشهاي كوتاه مدت پژوهشكد��ه سوانح طبيعي ،شهرداری
همدان و کارگروه آموزش کرسی یونسکو در مدیریت بالیای طبیعی ،همزمان با آیین افتتاح اتاق فکر تاب آوری شهرداری ،در
سالن نشست های اداره مدیریت بحران شهرداري همدان ،برگزار شد.
گفتن��ی است پیرو تفاه��م نامه مشترک فیمابین پژوهشکده سوانح طبیعی ،کرسی مدیریت بالیای طبیعی یونسکو ،کمیسیون
ملی یونسکو در ایران و شهرداری همدان ،این دوره آموزشی به منظور انتقال تجربیات ،آشنایی با سند جهانی کاهش خطرپذیری
د��ر زمین��ه برگشت پذیری و تاب آوری شهری ،کاهش اثرات ناشی از سوان��ح و حوادث صورت گرفت که در آن موضوع های
مرتبط با مدیریت و کاهش خطر پذیری ،ارتباط توسعه با موضوع کاهش خطر پذیری ،نقش و وظایف مدیریت شهری در حوزه
تاب آوری شهرها در برابر سوانح و حوادث ،انتقال ریسک در سوانح شهری و همچنین مدیریت مهندسی و بازگشایی معابر پس
از زلزله های شهری ،ارائه شد.

* سن��د جهان��ی سند��ای ) : Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRRاین سند ،مهمترین راهبرد برای کاهش خطرپذیری سوانح و بالیای سازمان ملل متحد
برای  15سال آتی می باشد که در سال  2015در شهر سندای کشور ژاپن به تصویب رسید.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
لزوم همکاری نهادهای متولی در زمینه توسعه روستاها با بنیاد مسکن

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،حجتاالسالموالمسلمین محمد
علی آلهاشم -نمایند��ه ولی فقیه در استان ،بر لزوم همکاری
نهادهای ذیربط با بنیاد مسکن برای توسعه روستاها تأکید کرد
و گفت :بیشک ،در سایه الطاف الهی و نظام مقدس جمعهوری
اسالمیای��ران ،بنی��اد مسکن در اقدامه��ا و خدمات خود توجه
ویژهای به مردم روستایی داشته است ،اما ،این به تنهایی کافی
نبود��ه و میطلبد که سایر دستگاههای متولی توسعه و عمران
روستاها همگام با بنیاد مسکن در مناطق روستایی فعالیت کنند
ک��ه این هم افزایی و همک��اری از مهاجرت روستاییان به شهر
جلوگیری میکند.
وی افزود :فعالیتهای فرهنگی و ترویج اقامه نماز اول وقت
د��ر بین کارکنان بنیاد مسک��ن استان ،باعث روحیه باالی یک
کارمند در برخورد با ارباب رجوع و نیز موجب میشود که این دستگاه در بین سایردستگاههای اجرایی استان به عنوان دستگاه برتر در اقامه نماز
اول وقت ،شناخته شود که جای قدردانی دارد .حجتاالسالموالمسلمین آلهاشم ،عملکرد بنیاد مسکن در روستاها را بسیار
رضای�ت بخ�ش دانس�ت و ابراز کرد :عمده ترین عامل این موفقیتها ،سایه ایمان و تقوای اله��ی ،روحیه جهادی و انقالبی و ادغام آن با
تخصص است .در پایان وی تأکید نمود :در کنار این فعالیتهای دنیوی ،ترتیبی داده شود که حداقل ،روستاهای بزرگ برای ترویج مسایل دینی
و اخروی از نعمت خانه عالم نیز برخوردار شوند.

عبادتی که همراه با آگاهی نباشد  ،ارزشی ندارد -امام علی(ع)
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دیدار مدیرکل با نماینده مردم شهرستانهای اهر و هریس و فرماندار

شماره  | 143مهر 96

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،د��ر نشستی که با حض��ور مدیرکل و
معاونین بنیاد مسکن استان ،نماینده مردم شهرستانهای اهر وهریس
درمجل��س ش��ورای اسالم��ی ،فرماند��ار و مدیرکل ام��ور روستایی
ودهیاریهای استانداری برگزار شد ،در مورد مسائل ومشکالت مربوط
به پروژههای عمرانی روستاهای شهرستانهای اهر ،هریس و هشترود
بحث و گفتگو شد و برای اجرای هرچه سریعتر پروژهها ،همفکری و
تبادل نظر صورت گرفت .
د��ر ابتدا مهندس حاف��ظ باباپور -مدیرکل بنی��اد مسکن استان در
سخنانی گفت :یکی از افتخارهای بنیاد مسکن ،خدمت به روستاهاست
و ب��ا توجه به برنام��ه ریزیها و تعامل خوبی که با سایر دستگاههای
استان و شهرستان وجود داشته است تاکنون توانسته ایم با همکاری
و همدلی یکدیگر ،اهداف بنیاد مسکن را در تمامی روستاهای استان
به ویژه در روستاهای محروم شهرستانهای هشترود ،اهر و هریس ،اجرا نمائیم.
سپ��س عبدالهی -نمایند��ه مردم شهرستانهای اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی ،عملکرد خ��وب بنیاد مسکن در روستاهارا باعث رفع
محرومیت ،توزیع عادالنه امکانات و کمک به اقشار کم درآمد جامعه قلمداد نمود ویادآور شد :باید همه مسئولین دست بهدست هم داده ،در مورد
رفع مشکالت روستاهای استان تالش مضاعف داشته باشند .وی با بیان قول مساعد در مورد جذب اعتبار بیشتر برای روستاهای استان ،گفت:
برای عمران وآبادانی روستاها ،از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
د��ر پای��ان مستفید -فرماندار شهرستان هشترود ،از دستاندرکاران بنیاد مسکن در روستاهای این شهرستان اعالم رضایت نمود و افزود :بنیاد
مسک��ن ب��رای پیشبرد اهداف خود در روستاها و شهرستانها ،باید با بخشداران و دهیاران در تعامل و ارتباط باشد و تمام برنامههای انجام شده و
د��ر دس��ت اقدام را به صورت برنامهای جامع به روستاییان انتقال داده تا مردم از اهم فعالیتهای صورت گرفته و در دست اقدام ،مطلع شوند و
اینگونه مسائل ،اعتماد اجتماعی را در بین مردم و دستگاههای دولتی به دنبال خواهد داشت.

بازدید روستاهای در حال جابجائی در شهرستان ورزقان

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس حافظ باباپ��ور -مدیرکل بنیاد
مسک��ن استان و هیئ��ت همراه ،مهند��س علیزاد��ه -نماینده مردم
شهرست��ان ورزقان د��ر مجلس شورای اسالم��ی ،مهندس یحیوی-
فرماند��ار این شهرستان ،بخشد��اران ،اعضای شورای اسالمی بخش
مرك��زی ،گروهی از اهالی و مسئولی��ن ادارههای شهرستان ورزقان،
از روستاهای در ح��ال جابجایی جوشین ،استرگان و بهربیگ ،بازدید
کردند.
سپ��س نشستی با حض��ور مهندس یحیوی و مهند��س علیزاده در
فرمانداری شهرستان ورزقان تشکیل و تصمیمهای الزم گرفته شد.
در ابتدا ،مهندس باباپ��ور با بیان مطالبی گفت :عملیات آماده سازی
معابر در روستاهای یاد شده ،انجام یافته و عدهای از قطعات به متقاضیان
تحویل شده است ،چون باید برای شروع این عملیات ،ادارههای خدمات
رسان برای برقراری انشعاب برق و آب ،اقدام نمایند.
در ادامه مهندس علیزاده و مهندس یحیوی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در شهرستان ورزقان ،خواستار اجرای آسفالت ریزی معابر از
محل قیر رایگان ،قبل از اتمام فصل کاری شدند.

پسر جان ! آن را که طاعت حق کند ،تحقیر مکن و معصیت کاران را
محترم مشمار -لقمان حکیم
32
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،با حضور مع��اون استاندار ،مدیرکل بنیاد
مسک��ن استان ،فرماندار شهرست��ان هوراند ،عادل فیضی -مدیر بنیاد
مسک��ن شهرست��ان اهر و گروه��ی از مسئولی��ن شهرستانها ،اجرای
طرحهاد��ی روستای لقالن از توابع بخ��ش مرکزی شهرستان هوراند
افتتاح و بهرهبرداری شد.
د��ر ابتدا فیضی با ارائه گزارشی از حج��م عملیات و اعتبارهای این
ط��رح گفت :اجرای طرحهادی روستای لقالن ب��ا اعتباری بیش از 2
میلیارد ریال ،به بهرهبرداری رسید.
سپس نواداد -معاون اقتصادی وتوسعه مدیریت استانداری ،عملکرد
بنیاد مسک��ن درروستاها را بسیار ستودنی قلمد��اد نمود وافزود :بنیاد
مسکن استان با تعاملی که با سایر دستگاههای اجرایی دراستان وشهرستان دارد ،خدمات چشمگیری در روستاها داشته است و بیشتر از اعتبار
تخصیص یافته در روستاها ،کار انجام داده و در جذب منابع ملی نیز موفق بوده است.
د��ر ادام��ه مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،با اشاره ب��ه فعالیتهای بنیاد مسکن برای عمران وآبادانی روستاها یادآور شد :تهیه و
اجرای طرحهای هادی ،از بارزترین کارهای بنیاد مسکن است که بهبود شرایط زیست محیطی و تأمین عادالنه امکانات ،از اهداف اصلی اجرای
این طرح میباشد.
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طرحهادی روستای لقالن به بهرهبرداری رسید

افتتاح مسکن روستایی و اعطای سند مالکیت در شهرستان هشترود

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمیکه با حضور مهندس مستفید -فرماندار و مسئولین ادارههای
شهرست��ان هشترود در روست��ای قویونقشالقی از توابع بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد از
ساختمان��ی که برای مددجوی تحت پوشش اداره بهزیستی ساخت��ه شده بود ،بهرهبرداری و سند
مالکیت این ساختمان ،توسط بنیاد مسکن شهرستان هشترود با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک،
توسط فرماندار به مالک آن اعطا شد.
د��ر این مراس��م ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان هشترود ،با بی��ان توضیحهایی در مورد تسهیالت
ارائه شده به خانوادههای دارای دو فرد معلول گفت :تاکنون ،تعداد  6واحد برای خانواده دارای یک
فرد معلول و تعداد  11واحد نیز برای خانوادههای دارای دو فرد معلول و باالتر ،ساخته شده است.
مهران��ی فر افزود :در سال جاری ،تاکنون ،تعداد  195فقره تسهیالت به بانکهای عامل شهرستان
هشترود ابالغ شده که به صورت  100درصد جذب شده است و با استقبالی که در روستاهای این
شهرستان توسط روستاییان به عمل آمده است ،برای جذب تعداد  700فقره تسهیالت نیز ظرفیت
و آمادگی وجود دارد که امید است با عنایات مدیرکل بنیاد مسکن استان مشکل تسهیالت در این
شهرستان برطرف شود.
د��ر ادام��ه فرماندار از تالشهای بنیاد مسکن در سطح روستاهای شهرستان هشترود قدردان��ی و ابراز امیدواری نمود که در ساخت واحدهای
مسکونی روستایی با رعایت مبحث انرژی ،شاهدکاهش اتالف انرژی وهمچنین کاهش هزینه مردم باشیم.

آسفالت بیش از  23هزار مترمربع از معابر روستاهای شهرستان اهر

به گزارش روابط عمومی ،فیضی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اهر ،در مراسم بهرهبرداری از آسفالت معابر تعدادی از روستاهای این شهرستان
در روستای خونیق گفت :پروژه افتتاح شده از سری پروژههای قیر رایگان است که امسال در  ۵روستا آن را اجرا کرده ایم.
فیض��ی ب��ا اشاره به اینکه بنیاد مسکن شهرستان اهر امسال توانسته است  ۲۳هزار مترمربع از معابر روستاهای این شهرستان را آسفالت نماید،
گفت :امسال نیز با همکاری ادارههای مربوطه ،معابر روستاهای آللو ،خونیق ،رشتآباد قدیم ،چولقشالقی و یخفروزان ،آسفالت شد.
در ادامه ،نماینده مردم شهرستانهای اهر و هریس در مجلس شورای اسالمینیز زلزله دلخراش ارسباران ،درسی برای همه مسئولین و مردم بود

زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد که پندارتان  ،کردارتان و
گفتارتان نیک باشد -زرتشت
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تا در مقاومسازی هر چه بیشتر خانههای روستایی ،نهایت تالش خود را انجام دهیم تا بار دیگر شاهد اینهمه خسارت نباشیم .بیت ا ...عبدالهی
با اظهار امیدواری برای آبادانی بیشتر روستاها گفت :متأسفانه در کشور ما ،جمعیت روستاها بهشدت رو به کاهش بوده و هماکنون از  ۷۵به ۲۵
درص��د رسید��ه است که این زنگ خطری برای آینده و تولیدهای کشاورزی و دامیاست و باید برای رفع این مشکل فکری اساسی شود .وی با
اشاره به اینکه مجلس به همراه دولت در مورد توسعه وآبادانی روستاها بهویژه روستاهای شهرستانهای اهر و هریس ،تمام تالش خود را خواهند
کرد ،افزود :پیگیری و تالش در این زمینه ،وظیفه تمامیمسئولین امر است.

طرحهادی روستاهای سوغانچی کوه و ایمشجه افتتاح شد
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بنابر گزارش روابط عموم��ی ،طرحهادی روستاهای سوغانچی كوه
و ایمشج��ه از توابع بخ��ش مركزی شهرست��ان چاراویماق با حضور
مدیركل بنیاد مسكن است��ان ،فرماندار ،بخشدار مركزی و گروهی از
مسئولین ادارههای این شهرستان و اهالی روستاها ،بهرهبرداری شد.
در ابتدا مهندس فروغی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان چاراویماق با
قدردان��ی از همكاری اهالی ،بخشداری ،شورا و دهیاری روستا گفت:
طرحهادی روست��ای سوغانچی كوه با اعتباری ب��ه مبلغ  2میلیارد و
 960میلی��ون ریال ،اجرا شده است که ب��ا افتتاح این طرح ،تعداد 70
خانوار با جمعیت  220نفر ،از مزایای آن بهرهمند شدند.
محمدپ��ور -بخشدار مركزی نیز با بیان مطالبی در مورد طرحهادی
روست��ای ایمشجه گفت :طرحهادی ای��ن روستا به صورت مشاركتی
توسط بنیاد مسكن و دهیاری اجرا شده است که جدول گذاری روستا
توس��ط دهی��اری با اعتباری به مبل��غ  400میلیون ریال و زیرسازی آن به مساحت  5852مترمربع توسط گروه ماشین آالت بنیاد مسكن استان و
با اعتبار دهیاری به اتمام رسیده است و عملیات آسفالت ریزی نیز از محل اعتبارهای قیر رایگان سال  95با مساحت  5852مترمربع به مبلغ 1
میلیارد و  520میلیون ریال توسط بنیاد مسكن ،اجرا شده است .وی از تالشهای مجموعه بنیاد مسكن شهرستان چاراویماق ،برای همكاری و
جذب اعتبارهای قیر رایگان سال  ،95قدردانی نمود .
د��ر ادامه مهندس باباپ��ور -مدیركل بنیاد مسكن استان ،با قدردانی از مشاركت دهیاری و بخشداری با بنیاد مسكن در جذب سهمیه قیر سال
 ،95گزارشی در مورد قیر رایگان در سالهای قبل و امسال ،ارائه داد.
همچنین باللزاده -فرماندار شهرستان چاراویماق ،از تالشهای مدیركل ،معاونین و كارکنان بنیاد مسکن استان در زمینه محرومیت زدایی از
چهره روستاها قدردانی نمود و خواستار حفظ و نگهداری پروژهها شد.

افتتاح نمادین س��ه هزار و نهصد و بیست و سومین واحد مسكونی روستایی و دویست و بیست و
سومین واحد مسكن شهری

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،د��ر مراسمیبا حض��ور فرماندار و
مهندس طهماسب پور -مدی��ر بنیاد مسکن شهرستان بستانآباد و
مسئولین ادارهها وب��ا مشارکت اهالی ،دهیاری و اعضای شوراهای
اسالم��ی روستای��ی ،افتتاح نمادی��ن سه هزار و نهص��د و بیست و
سومی��ن واحد مسکونی اج��را شده در روستای بن��ه كهل از توابع
شهرست��ان بستانآباد و افتتاح نمادی��ن دویست و بیست و سومین
واحد مسكن شه��ری شهرهای زیر  25000نف��ر جمعیت در شهر
تیكمه داش انجام شد.
د��ر ابتدای این مراسم ،مهند��س طهماسب پور با اشاره به ضرورت ترویج و استفاده از وامهای طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسكن روستایی
گف��ت :از س��ال  1384تاكنون ،تعداد  5923واح��د مسكونی با اعتباری بیش از  479میلیارد ریال در روستاهای��ی از توابع شهرستان بستانآباد و

اندیشیدن همانند دیدن نیست ،زیرا گاهی چشمها ،دروغ مینمایاند -امام علی(ع)
34

بهرهبرداری از طرحهادی روستای باقر اوغلی
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،ب��ه مناسبت هفت��ه دولت،
طرحهاد��ی روستای باقر اوغلی ازتواب��ع شهرستان خداآفرین
با حض��ور مدیر بنیاد مسكن این شهرستان ،فرماندار ،بخشدار
مركزی و گروهی از مسئولین ادارههای شهرستان خداآفرین
و اهالی این روستا ،افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
د��ر ابتدا مدیر بنیاد مسک��ن شهرستان خداآفری��ن ،با ارائه
گزارش��ی از طرحهادی روستای باقر اوغلی ،گفت :مبلغ اعتبار
تخصیصی این ط��رح 2 ،میلیارد و  200میلیون ریال از محل
اعتبارهای استانی میباشد.
مهندس رحیمیدر ادامه از فرماندار درخواست نمود ،به دلیل
در معرض خطر بودن روستاهای شهرستان خداآفرین نسبت به افزایش اعتبارهای سیل بند در روستاها اقدام نماید.
سپس فرماندار با قدردانی از عملكرد بنیاد مسکن ،قول مساعد داد تا پیگیر اعتبارهای استانی باشد.
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شهره��ای تیكم��ه داش و بستانآباد ،نوسازی و مقاوم سازی شده كه دولت اعتب��ار آن را تأمین كرده است .وی با قدردانی از همكاری به عمل
آمده از سوی بانكهای عامل شهرستان بستانآباد ،خواستار تعامل و همكاری بیش از پیش شعب بانكهای عامل طرف قرارداد تسهیالت نوسازی
و مقاوم سازی شد.
د��ر پایان مراس��م فرماندار ،با قدردانی از حضور اهالی ،از فعالیتهای انجام شده در زمینه نوسازی ومقاوم سازی واحدهای مسكونی توسط بنیاد
مسكن شهرستان بستانآباد قدردانی نمود.

بهرهبرداری از آسفالت روستاهای کاسین ،اره جان و صومعه دل

در مراسمیبا حضور مهند��س یحیوی -فرماندار شهرستان ورزقان و
مهندس نژادی -مدیر بنیاد مسکن و مسئولین ادارههای این شهرستان،
آسفالت روستاهای کاسین ،اره جان و صومعه دل افتتاح وبه بهرهبرداری
رسید.
در ابتدا مدیر بنیاد مسک��ن شهرستان ورزقان با بیان توضیحهایی در
م��ورد عملیات پروژه گفت :طرحهاد��ی روستاهای یاد شده با مشارکت
اهالی ،دهیاری ،اعضای شوراه��ای اسالمیو بنیاد مسکن اجرا و حدود
 1520خانوار از مزای��ای آن بهرهمند شدند .مهندس نژادی افزود :برای
تکمی��ل واتم��ام طرحهادی این سه روستا ،بیش از س��ه میلیارد و 500
میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
د��ر ادام��ه مهندس یحیوی از تالشهای بنیاد مسک��ن در مناطق روستایی قدردانی نمود و گفت :تاکن��ون کارهای خوبی توسط بنیاد مسکن
درروستاه��ای شهرست��ان ورزقان انجام شده است و امیدواریم با تعام��ل و همکاری دستگاهها بتوانیم با خدمات رسانی بیشتر در روستاها ،شاهد
رشد و شکوفایی هر چه بیشتر روستاها باشیم .

نشست مسئولین ادارههای شهرستان هشترود با اهالی روستای طاقچه جیق

به گزارش روابط عمومی ،به منظور برگزاری اردوهای جهادی محرومیت زدایی ،نشستی که از سوی سپاه ناحیه شهرستان هشترود فی مابین
گروهی از مسئولین و ادارههای خدمات رسان با حضور اسمعیلزاده -بخشدار نظرکهریزی ،در روستای طاقچه جیق از توابع این بخش ،برگزار
شد ،مسئولین مشکالت روستاییان را بررسی و راهکارها و توصیههای الزم برای حل مسائل و موارد مطرح شده را بیان نمودند.
د��ر ابتدا بخشدار نظرکهریزی ،خواستار ارائه موارد ومشک�لات روستاییان توسط اهالی ،شورای اسالمیو دهیاری روستا شد که پس از شنیدن

ای گروه شیعه ! مایه زینت ما باشید ،نه سبب ننگ و سرزنش ما -امام صادق(ع)
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تک تک موارد ،مسئولین ادارهها ،به بیان دیدگاهها و راهکارهای الزم پرداختند.
سپ��س مدی��ر بنیاد مسکن شهرستان هشترود د��ر زمینه موارد بیان شده ،گفت :باتوجه به اینکه اهالی ،ت��ا این لحظه ،به دریافت سند مالکیت
واحده��ای مسکون��ی خود اقدام نکردهاند ،باید در اسرع وقت به تشکیل پرونده صدور سند مالکیت در بنیاد مسکن این شهرستان اقدام تا پس از
ارائ��ه اسن��اد مالکیت ،هم مشکل تضمین وامهای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی ح��ل شود و هم با ساخت منازل مقاوم و اصولی ،از محل
تسهی�لات ک��م بهره مسکن روستایی ،معابر روستا نیز بازگشایی شوند تا ب��رای اجرای طرحهادی روستا ،برنامه ریزی الزم از سوی بنیاد مسکن
ب��ه عم��ل آید .مهندس مهرانی فر ،همچنین در م��ورد مشکل الحاق به محدوده تعدادی از اهالی روستا اف��زود :بنیاد مسکن آمادگی الزم برای
تشکی��ل پرونده طرح درخواست هرکدام از اهالی در گ��روه کارشناسی بنیاد مسکن و نیز کمیته تصویب طرحهادی روستایی برای الحاق اراضی
درخواستی را دارد.

افتتاح مسکن روستایی در شهرستان خدا آفرین
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،ب��ه مناسبت گرامیداشت هفته دولت ،با حضور فرماندار
و مهندس رحیمی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خداآفرین ،مسئولین ادارهها ،دهیاری
و اعض��ای شوراهای اسالمی روستای بایدیق ،به صورت نمادین سه هزار و ششصد و
پنجاهمی��ن واحد مسكونی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسكن روستایی بهرهبرداری
شد.
د��ر ابتدا مدیر بنیاد مسکن شهرست��ان خداآفرین با بیان مطالبی گفت :در این طرح،
از محل اعتبارهای سال  95مبلغ  200میلیون ریال برای هر متقاضی و به تعداد 105
فق��ره تسهی�لات به مبلغ  2میلی��ارد و  100میلیون ریال هزینه شد��ه است .مهندس
رحیم��یاز روستاییان خواست تا ب��ا مراجعه به بنیاد مسكن و تشكی��ل پرونده وام ،به
نوسازی واحدهای مسكونی خود اقدام نمایند.

مراسم تودیع و معارفه برگزار شد

مراسم تودیع ومعارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان شبستر ،با حضور فرماندار
این شهرستان ،مدیرکل ومعاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ،فرماند��ار ،بنیاد مسکن را دارای رسالتی سنگین
بهوی��ژه د��ر روستاها دانست و گف��ت :این بنیاد که با حمای��ت مستقیم امام
خمین��ی(ره) در اوای��ل پیروزی انق�لاب اسالمیتأسیس شد ،هم��واره منشأ
خدمات و برکات زیادی در کشور و بهویژه در روستاها بوده و هست که باید
با تالش و کوشش بیشتر ،خدمات و فعالیتهای این یادگار امام(ره) ،هر سال
بیشتر و پررنگتر از سال گذشته باشد.
سپ��س مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت:مشارک��ت در کارها ،اصلی است
ک��ه باعث تسریع در روند اجرای برنامهه��ا و کارها میشود .وی همچنین از
تعامله��ا و همکاریهای فرمانداری ،بخشداری و دهیاران شهرستان شبستر
با بنیاد مسکن این شهرستان ،قدردانی کرد.
در پایان این مراسم طی حکمیاز سوی مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس عادل فیضی به عنوان مدیر بنیاد مسکن
شهرستان شبستر منصوب و از تالشهای مهندس مهدی وفادار -مدیر پیشین ،با اهدای لوح تقدیر ،قدردانی شد.

شما که نمیدانید امروز چه میشود ،به فردا افتخار نکنید -سلیمان نبی(ع)
36

با تخصیص اعتبارهای مورد نیاز ،بنیاد مس��کن آمادگی الزم را دارد در تمام روس��تاها طرحهادی را
اجرا نماید

شماره  | 143مهر 96

مهند��س محمود بدلی -مدیرکل بنی��اد مسکن استان ،در نشست
شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور مهندس سعادت-
استاندار ،در استانداری برگزار شد ،گزارش تصویری از مزایای تهیه
و اج��رای طرحهای هادی در زمین��ه عمران وآبادان��ی روستاهای
باالی  20خانوار و همچنین در مورد موانع و مشکالت ،پیشنهادها،
راهکاره��ا ،و ...مطالب��ی ارایه نمود و گفت :بنی��اد مسکن بی وقفه،
بیمن��ت و با کمترین اعتباره��ا ،برای آبادان��ی روستاها همواره در
ت�لاش است ،بنابراین ،د��ر صورت افزایش اعتباره��ا ،مساعدتهای
الزم ،مشارکتهای مردمیو مسئولین ،با تجربیاتی که بنیاد مسکن
در ط��ول چند دهه حض��ور درآبادانی روستاه��ا و بازسازی مناطق
سانحهدید��ه د��ر داخل و خ��ارج از استان بهدست آورده ،این توانایی وجود دارد ،با کمترین هزینه ممک��ن ،با کیفیت ترین طرحهای عمرانی در
روستاها ،بویژه طرحهادی را با هدف بهبود و بهداشتی نمودن محیط روستاها ،اجرا نماید.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی

اعطای لوح تقدیر به مدیرکل بنیاد مسکن استان

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس سعادت -استاندار ،در نشستی
ب��ا اهالی روستای گوگ تپ��ه از توابع شهرستان مهاباد ،که در مسجد
این روستا برگزار شد ،مشکالت و خواستههای مردم را بررسی کرد و
سپس از مسئولین در خواست نمود تا در خدمترسانی به این مردم،
بیش از پیش تالش نمایند.
همچنین مهند��س سعادت ،مهندس محمودزاد��ه -نماینده مردم
شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسالمیو رییس شورای اسالمی
روست��ای گوگ تپه ،از بنیاد مسکن استان برای ارایه خدمات عمرانی
ارزند��ه و چشمگیر د��ر روستاها به ویژهآبادانی ای��ن روستا ،قدردانی
نمودند.
د��ر ادامه لوح تقدی��ر تهیه شده از سوی اهال��ی و شورای اسالمی
روستای گوگ تپه ،توسط استاندار به مهندس محمود بدلی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،اهدا شد.
گفتنی است تاکنون طرحهادی روستای گوگ تپه با اعتباری به مبلغ  13میلیارد و  561میلیون ریال اجرا و تعداد  1229جلد سند مالکیت برای
اماکن این روستا صادر شده است و بیش از  750خانوار نیز از تسهیالت قرضالحسنه ساخت مسکن مقاوم بهرهمند شدند.

بیشتر روستاهای استان ،قابلیت تبدیل به اماکن گردشگری را دارند

مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،در دیدار با مهندس جباری -مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
است��ان د��ر بنیاد مسکن استان ،با بیان ای��ن مطلب ،گفت :تفاهم نامه همکاری فیمابین دو دستگاه با هد��ف تقویت بنیانهای اقتصادی مناطق
روستای��ی ،افزای��ش می��زان کسب و کار محل��ی از جمله توسعه و ایجاد اقامتگاهه��ای بوم گردی و ...منعقد شده است ک��ه اجرای آن به منظور
بهرهگیری از ظرفیتها ،توانمندیهای بالقوه فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی نواحی روستایی میباشد.
مدیرک��ل بنی��اد مسکن استان افزود :تاکنون بنیاد مسکن با اجرای طرح بهسازی بافت باارزش روستایی ،تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها،

از تجسس در کار مردم خودداری کن وگرنه بدون رفیق ،خواهی ماند -امام صادق(ع)
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گامهایی در این زمینه برداشته است بنابراین ،یکی از عوامل موفقیت در توسعه پایدار روستاها و اجرای طرحها ،مشارکت همه جانبه سازمانهای
خدمات رسان و اهالی میباشد .وی برای هرگونه همکاری در زمینه
تبدیل شدن روستاها به مناطق گردشگری ،اعالم آمادگی نمود.
سپس مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان گفت :از عوامل مهم ماندگاری روستاییان در کنار ارایه امکانات
رفاهی ،بهداشتی و ایجاد زمینه کسب درآمد است که در صورت تبدیل
شد��ن روستاها به مناطق گردشگری ،به طور طبیعی درآمد اهالی نیز
ب��ه دلیل جذب گردشگر افزایش مییاب��د .وی اظهار امیدواری نمود
ب��ا تجربیاتی که بنیاد مسکن در زمینهه��ای متعدد وآبادانی روستاها
بهدست آورده است ،رون��د تبدیل روستاها به مناطق گردشگری ،در
زمان کوتاه تحقق خواهد یافت.

دیدار با نماینده مردم شهرستان سلماس در مجلس شورای اسالمی

مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،با شهروز
برزگر -نمایند��ه مردم شهرستان سلماس د��ر مجلس شورای
اسالمی ،دید��ار و از عنایت نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسالمی برای آبادانی روستاها ،قدردانی نمود .وی ،از نمایندگان
در زمینه ترویج ساخت و سازهای مقاوم با استفاده از تسهیالت
طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی ،درخواست مساعدت کرد.
همچنین نماینده مردم شهرستان سلماس در مجلس شورای
اسالم��ی ،در مورد مشکالت و موان��ع اجرای طرحهای عمرانی
د��ر روستاها ،به ویژه اجرای طرحهادی و طرح بهسازی مساکن
روستایی مطالبی را بیان و برای رفع هرگونه موانع و تسهیل در
اجرای طرحهای عمرانی در روستاها نیز اعالم آمادگی کرد.

در زمینهآبادانی روستاها ،نیازمند همکاری بانکها و مؤسسههای اعتباری میباشیم

بنابر گزارش رواب��ط عمومی ،نشست مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد
مسک��ن استان ب��ا معاونین بانک قرضالحسنه مه��ر استان ،در بنیاد
مسکن ،برگزار شد.
د��ر ای��ن نشست ،مهند��س بدلی با بی��ان مطالبی گف��ت :یکی از
مهمتری��ن طرح خدماتی که بنیاد مسکن د��ر روستاها و شهرها اجرا
مینمای��د ،مشارکت و نظ��ارت بر ساخت سازها ،ب��ه صورت اصولی
میباشد .وی ،افزود :این طرح در روستاها ادامه دارد ،به طوری که ،از
تسهیالت قرضالحسنه ساخت مسکن مقاوم که تاکنون با مساعدت
بانکه��ا پرداخت شده است ،بیش از  75ه��زار خانوار بهرهمند شدند،
بنابراین ،ب��ا عنایت به اینکه بیشتر بافته��ای مسکونی در روستاها
فرسوده هستند ،نیازمند بهسازی میباشند.
مدیرک��ل بنی��اد مسکن استان ،افزود :باید ترتیبی اتخاذ شود که مشارکت بانکها و مؤسسههای اعتباری بیش از پیش افزایش یابد تا خانوارهای
بیشتری با استفاده از تسهیالت بانکی به ساخت خانه مبادرت نمایند و بنیاد مسکن نیز برای هرگونه همکاری ،آمادگی الزم را دارد.
در پایان تدین -معاون شعب بانک قرضالحسنه مهر استان ،در مورد شیوه پرداخت انواع تسهیالت قرضالحسنه ،مطالبی ،ارایه نمود.

وقتی غذا میخورید ،اول و آخر آن بسم ا ...بگویید تا شیطان از آن نخورد -امام صادق(ع)
38

طرحهادی روستای قم قلعه افتتاح شد
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مهند��س محمود بدل��ی -مدیرکل بنیاد مسکن است��ان ،در مراسم
افتت��اح  320واحد مسکونی که با حضور مع��اون استاندار ،فرماندار و
اعض��ای شورای اد��اری شهرستان میاندوآب ،ب��ه صورت همزمان و
نمادی��ن در روستای زنجیرآب��اد برگزار شد ،خاطر نش��ان کرد :طرح
وی��ژه بهسازی مساک��ن روستایی با هدف باال برد��ن کیفیت ساخت
و سازه��ا ،بهب��ود و بهداشتی نمودن محل زندگ��ی و ،...از مهمترین
فعالی��ت عمرانی بنیاد مسکن میباشد که د��ر تمامی روستاها ،بدون
هیچ محدودیتی اجرا میشود.
وی تأکی��د نم��ود :با ساخت مسکن مقاوم ،از تلف��ات جانی ،مالی و
خیل��ی از مشکالت��ی که بعد از ب��روز سوانح ُرخ میده��د ،پیشگیری
خواهد شد.
د��ر ادام��ه دکتر امی��ری -معاون استاند��ار و فرماند��ار شهرستان
میاندوآب ،از بنیاد مسکن برای اجرای طرحهای عمرانی در روستاها ،قدردانی نمودند.
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بهرهمندی  320خانوار روستایی از نعمت مسکن مقاوم

بنابر گزارش روابط عمومی ،د��ر مراسمیبا حضور معاون استاندار ،امامجمعه
شهرستان مهاباد و مهندس بهم��ن محبی -سرپرست معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن استان ،طرحهادی روستای قم قلعه افتتاح شد.
در ای��ن مراسم مهندس محبی با بیان فعالیته��ای گوناگون بنیاد مسکن که
بیشتر در روستاها و مناطق محروم تهیه و اجرا میشود ،گفت :بعد از تهیه نقشه
طرحهادی ،اهالی یا سازمانهای خدماترسان پس از دریافت مجوز از دهیاری،
ب��رای اجرای هرگونه عملیات فیزیکی ،اقدام خواهند نمود ،تا روستاها بی رویه
توسع��ه نیابند و زمینهای زارعی نی��ز از بین نرود .وی خاطر نشان کرد :بعد از
اجرای عملیاتهای خاکبرداری ،زیرسازی ،جدول گذاری و ،...معابر روستای قم
قلع��ه به مساحت  34ه��زار و  836مترمربع ،ازمحل قی��ر رایگان و اعتبارهای
عمرانی آسفالت شده است.
در پایان حاضرین از خدمات بنیاد مسکن استان و شهرستان مهاباد درآبادانی روستاها ،قدردانی نمودند.

در مکان مناسب ،مسکن مقاوم بسازیم تا در امان بمانیم

مهند��س محم��ود بدلی -مدیرک��ل بنیاد مسکن است��ان ،در دیدار
ب��ا مهندس ن��ژاد جهانی -فرماند��ار شهرستان سردش��ت ،با تشریح
فعالیته��ای بنیاد مسکن به ویژه طرح بهسازی (مقاوم سازی) مساکن
روستای��ی ،گفت :این طرح با هدف بهبود باف��ت فرسوده ،باال بردن
کیفی��ت ساخت و سازها ،ترویج فرهنگ رعایت اصول فنی و مقررات
ملی ساختمان در روستاها ،اجرا میشود.
مدیرکل بنیاد مسک��ن استان افزود :بنیاد مسکن در ترویج فرهنگ
مق��اوم سازی ،بی دریغ ت�لاش کرده و با مراجعه خان��ه به خانه در
مورد خطرات جانی ،مالی و سکونت در خانههای فرسوده و کم دوام،
اطالع رسانی نموده است ،بنابراین ،بنیاد مسکن آمادگی دارد با حضور

هر کار خیری را از روی ریا انجام نده و هیچ کاری را
از روی حیا ،ترک مکن -پیامبر اکرم(ص)
39
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دهیاران ،شوراهای اسالمیو روحانیون در زمینه مزایای ساخت مسکن مناسب دورههای آموزشی برگزار نماید.
در پایان فرماندار ،در بازدید از عملیات ساخت مسکن مقاوم در روستای بویوران سفلی ،ضمن قدردانی ،قول مساعد داد که با همکاری دهیاران
و شوراهای اسالمی ،روستاییان را در زمینه ساخت مسکن مقاوم ،تشویق نمایند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
طرحهادی روستای احمدآباد به بهرهبرداری رسید
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمیباحضور دکتر ولی ملکی
ـ نماینده مردم شهرستان مشکین شهر درمجلس شورای اسالمیو
میرعلی رحیم��یزاد ـ فرماندار این شهرستان ،طرحهادی روستای
احمدآباد به بهرهبرداری رسید .
د��ر ای��ن مراسم ،دکت��ر ملکی با اش��اره به توجه نظ��ام مقدس
جمعهوری اسالمیبه مناطق محروم و روستاها ،اجرای طرحهادی
روستایی و خدمات رسانی به روستائیان را جزو اولویتها بیان کرد
و اف��زود :در نظامیمردم ساالر و دین مدار که هدف اصلی خدمت
ب��ه همنوع��ان است ،توج��ه بهآبادانی و عم��ران روستاها ،باهدف
ماندگاری روستائیان درموطن خویش وجلوگیری ازمهاجرت بی رویه ،اساس برنامههاست.
نمایند��ه مردم شهرستان مشکین شهر در مجلس ش��ورای اسالمی ،تالش بنیاد مسکن را که موجب احیاء وآبادانی روستاها شده است ،عامل
شکوفای��ی ای��ن شهرستان اعالم و بیان کرد :همکاری و مشارکت مردم ،حضور و تالش مسئولین دلسوز در این زمینه مؤثر بوده است و ما هم
درح��وزه مسئولیت��ی خود تالش میکنی��م با دریافت اعتبارهای الزم و دعوت به همکاری و مساعد��ت وزارتخانه و مسئولین استانی ،روند چنین
حرکت و اقداماتی را تسریع بخشیم.
سپس مهندس مهدی وکیلی ـ مدیر بنیاد مسکن شهرستان مشکین شهر نیز گزارشی از عملکرد این بنیاد ارائه داد.

هدف گردش��گری و جذب گردشگران برای شناس��ایی فرهنگ و تاریخ شهرستان مشکین شهر ،از
اولویت فعالیتها و ضرورتهاست

دکتر ولی ملکی -نماینده مردم شهرستان مشکین شهر درمجلس
شورای اسالمیبا بیان اینکه هدف گردشگری و جذب گردشگران
برای شناسایی فرهنگ و تاریخ شهرستان مشکین شهر ،از اولویت
فعالیته��ا و ضرورتهاس��ت ،در مراس��م افتتاح پ��روژه طرحهادی
روست��ای کویج ،ازتواب��ع این شهرست��ان ،گفت :توج��ه به بخش
روستایی ب��ا هدف عمران روستاها درسایه ت�لاش قابل تقدیرنهاد
مقد��س بنیاد مسکن ،نشان ازتعهد آن به فرامین معمارکبیر انقالب
حض��رت امام راحل وتوصیههای مقام معظم رهبری میباشد والزم
است مسئولین و دستگاههای اجرایی با مشارکت وهمکاری مناسب
با این نهاد ،برای شناسای��ی فرهنگ وتاریخ این شهرستان ،تالش
وافر به عمل آورند.
وی همچنی��ن در مورد مقاوم س��ازی واحدهای مسکونی روستایی که چهره ساخت وساز روستاها را متحول نموده است سخنانی ابراز و اظهار
داشت :پروژههای اجرایی بنیاد مسکن با هدف احیای بافت کالبدی روستاها ،در زمینه گردشگری وجذب گردشگران است که بحمدا ،...پیشرفت
خیل��ی خوب��ی داشته است و بر طبق گزارشهای ارائه شده و بازدیدهای به عمل آمده ،هرچه استقبال و مشارکت مردمیبیشتر بوده ،اجرای این
طرحها با موفقیت وسرعت عمل ،انجام یافته است.

کسی که با وضو به رختخواب برود ،در حالی میخوابد که رختخواب او،
عبادتگاه اوست -امام صادق(ع)
40

اجرای طرحهادی روستایی ،عامل مهاجرت معکوس روستائیان است
بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس صدی��ف بدر -نماینده
مرد��م شهرستانه��ای اردبیل ،سرعین ،نی��ر و نمین در مجلس
شورای اسالم��ی ،و مهندس سبحانی -مدیرک��ل بنیاد مسکن
است��ان ،از پروژههای بنی��اد مسکن شهرست��ان اردبیل ،بازدید
نمودند.
د��ر ای��ن بازدی��د ،نماین�ده م�ردم شهرس�تانهای

استعدادهای بالقوه درسطح استان وشهرستانها میشود .مهندس بدر که از اجرای طرحهادی روستاهای گیالنده وکرکرق ازتوابع بخش مرکزی
شهرست��ان اردبی��ل بازدید میکرد ،افزود :همکاری دستگاهها ومساعدت مسئولین برای تکمیل طرحها ،موجب میشود اهالی به حقوق اجتماعی
خود برسند و تالش میکنیم با جذب و دریافت اعتبارهای بیشتری ،برای کامل تر اجراشدن این پروژهها وتسریع دراجرای هرچه بهتر آن ،کمک
کنی��م .وی تصریح کرد :فرمانداریه��ا وبخشداران به شناسایی و معرفی روستاهای دارای اولویت ومستعد اجرای طرحهای مشابه با بنیاد مسکن،
کمال مساعدت را به عمل آورند و دستگاههای اجرایی نیز در انجام این امور ،همت و یاری نمایند.
سپس مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز گزارشی از اجرای طرحهادی در روستاهای استان ارائه و از همکاری و مشارکت مردم
و دهیاریها و نیز تعامل و مساعدت دستگاههای ذیربط ،قدردانی نمود.
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اردبیل ،س�رعین ،نی�ر و نمین در مجلس ش�ورای
اسلامیگفت :تهیه و اجرای طرحهادی روس�تایی
توسط بنیاد مسکن ،نش�ان از عزم تالشگران نظام
برای محرومیت زدایی ،توس�عه و عمران وآبادانی
ب�ا ه�دف احیای باف�ت کالبدی وفضای سکونتگاههاس�ت که این امربا همک��اری ،مشارکت ،استقبال مرد��م و ،...منجر به کشف

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سپ��س مدیربنی��اد مسکن شهرستان مشکین شهر ،با ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن درروستای کویج و نیز حجم عملیات طرحها در این
روستا گفت :این طرحها با اعتباری بیش از  1میلیارد و  502میلیون ریال بهرهبرداری شد.

مهندس س��بحانی :بیش از  13میلیارد ریال ،برای  35هزار مترمربع زیرس��ازی و آسفالت ،هزینه
شده است

دکتر محمد فیض��ی -نماینده مردم شهرستانهای اردبیل ،سرعین،
نیر ونمین درمجلس شورای اسالمی ،از پروژههای بنیاد مسکن استان
د��ر روستاهای ثمرین ،وکیلآباد و حملآباد بخش مرکزی شهرستان
اردبی��ل بازدید نمود و در سخنانی گفت :تالش ما برجذب و افزایش
اعتبارطرحهاست وتا آنجا که بتوانیم دربحث بودجه بندی کشور ،این
مباح��ث را مد نظر قرار داده و ب��ا مسئولین ذیربط به بحث و گفتگو،
مینشینیم.
دکتر فیضی ب��ا تأکید بر ضرورت همک��اری ومشارکت روستائیان
دراین ام��ور اجرایی ،بر استفاده بیشتر از این فرصتها ،توصیه نمود:
ب��رای ایجاد فضاه��ای کارواشتغال جوانان ،تولی��د بیشتر ونگهداری
ازامکان��ات ایجاد شده ،بیش از پیش ،کم��ال بهرهبرداری را به عمل
آورند .وی از اهالی روستا خواست تا با توجه به حوادث ناشی از سوانح
طبیع��ی ،به مقاوم سازی واحدهای مسکون��ی خود برای جلوگیری از
خسارتهای جانی و مالی ،اقدام نمایند.
سپ��س مهند��س فرهاد سبحانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان مطالبی با تأکید براجرای عملیات زیرسازی ،جدول گذاری وآسفالت معابر

اگر انسان از گناه کوچک پرهیز نکند ،کم کم گناهان بزرگتر را
مرتکب خواهد شد -حضرت عیسی(ع)
41
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د��ر سط��ج روستاها را که موجب مهاجرت معکوس روستائیان میشود ،اهداف بنیاد مسکن ب��رای توسعه عمران وآبادانی روستاها را بیان کرد و
اف��زود :نتیج��ه این تالشها و حضور عمرانی در سطح روستاها ،ع�لاوه برآشنایی متقابل مردم وتالشگران این نهاد از وضعیت معیشتی ،تولید و
اشتغال اهالی ،منجر به برنامه ریزی مناسب و همت مضاعف برای ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات ،میشود .وی ادامه داد :تاکنون بیش از 13
میلیارد ریال برای اجرای طرحهادی روستای ثمرین هزینه شده است.

حجتاالسالم شهرابی :اجرای بافت با ارزش روستای عنبران علیا ،یکی از نمادهای خوب توجه نظام
به مناطق سنی نشین است
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام صادق شهرابی ـ دبیر ستاد عالی اقامه
نم��از بنیاد مسکن کش��ور ،حجتاالسالم حیدری -مسئول دفت��ر نمایندگی ولی فقیه
دربنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،مهندس فرهاد سبحانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن
است��ان ،حجتاالسالم سلطان��ی ـ قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد
مسک��ن استان خراسان رض��وی و گروهی از مسئولین شهرستان��ی ،از پروژه بافت با
ارزش روست��ای عنبران علیا در بخش عنبران از توابع شهرستان نمین ،بازدید نمودند
و د��ر جریان روند اجرای طرحهای هاد��ی روستایی و بافت با ارزش ،با رویکرد جذب
گردشگری در استان اردبیل قرار گرفتند.
د��ر این بازدید ،حجتاالس�لام صادق شهرابی با بیان مطالب��ی گفت :بنیاد مسکن
است��ان نه تنه��ا در بحث فنی ـ عمرانی روبه جلو و خ��وب عمل کرده است ،بلکه در
بح��ث فرهنگی هم کارهای قابل توجهی دارد که د��ر سفرهایی به این استان ،شاهد
آن هستیم.
همچنین مهندس سبحانی ،گزارشی ازعملکرد بنیاد مسکن استان درشهرستان نمین
وبخش عنبران ارائه داد و میزان هزینه کرد برای اجرای طرح بافت با ارزش روستای
عنبران علیا را بیش از  10میلیارد و  525میلیون ریال اعالم کرد.
گفتنی است دبیر ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،از پروژه  72واحدی شهرستان نیر بازدید نمودند.

بهرهبرداری از  40مسجد در روستاهای کم برخوردار و محروم استان

د��ر نشست ست��اد اقامه نماز ک��ه با حض��ور حجتاالسالم صادق
شهرابی -دبیرستاد عالی اقامه نمازبنیاد مسکن کشور ،حجتاالسالم
حید��ری رضوی -مسئول دفتر نمایندگی ول��ی فقیه در بنیاد مسکن
است��ان خراس��ان رض��وی و هیئت هم��راه ،در بنیاد مسک��ن استان
برگزار شد ،مهند��س فرهاد سبحانی -مدیرک��ل بنیاد مسکن استان
ب��ا بیان مطالبی گفت :این بنیاد در دو س��ال گذشته ،برابرتفاهم نامه
فی مابین با بنیاد برک��ت کشورو انجمن خیرین مسجد ساز ،اقدام به
ساخت ،مرمت ،تجهی��ز وتکمیل نزدیک به  40مسجد در روستاهای
ک��م برخوردار و محروم استان ب��ا اعتباری بیش از  14میلیارد و 700
میلیون ریال نموده که در مقایسه با فعالیت دیگر استانها ،رتبه اول کشوری را داراست.
مهندس سبحانی گفت :درسال گذشته ،بیش از 18مسجد با اعتباری به مبلغ  6میلیارد و  700میلیون ریال آماده بهرهبرداری و تحویل اهالی
روست��ا ش��د وامسال نیز ساخت بیش از  20مسجد را در دستور کار داریم که تاکنون ،نزدیک به  17مسجد آماده و به بهرهبرداری رسیده است.
وی اف��زود :ب��ر طبق تفاهم نامه منعقده با بنیاد برکت کشور ،در سال جاری نیز با اعتباری بیش از  1میلیارد و  400میلیون ریال اقدام به تکمیل
و تجهیز مساجد روستاهایی میشود که اهالی آن ،توان ساخت و بهسازی مساجد را ندارند.
سپس حجتاالسالم شهرابی در سخنانی با اشاره به کسب رتبه برتر درترویج فرهنگ نماز و برگزاری برنامههای ستاد اقامه نماز توسط بنیاد

ای مردم ! اهل بیت مرا در حال حیاتم و پس از من ،مورد احترام
قرار دهید -پیامبر اکرم(ص)
42

طرحهادی روستای آزادلو به بهرهبرداری رسید
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور ابراهیم امامیـ فرماندار
شهرست��ان گرمی ،مهندس منوچهر حاجیزاد��ه ـ معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن است��ان ،مهندس محمدعلی رحیمیـ مدی��ر بنیاد مسکن این
شهرست��ان و نیز گروهی ازمسئولین استان��ی ،شهرستانی واهالی روستای
آزادلو ،طرحهادی این روستا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
فرماندار شهرستان گرمید��ر این مراسم ،با تأکید برهمکاری ومشارکت
مردم��ی ،فعالیتهای انجام یافته را بخش��ی از استعدادها و توانمندیهای
بنیاد مسکن بیان کرد .امامی ،از دستگاههای اجرایی خواست برای توسعه
فعالیتها ،ب��ا این نهاد مقدس ،همکاری الزم را به عمل آورند .وی ،عمران
وآبادانی روستاها را توسط بنیاد مسکن ،به ویژه در مناطق محروم و مرزی،
حرکت��ی مؤثر در زمینه توسعه بیان و تصریح کرد :بنیاد مسکن شهرستان
گرمیبا به کارگیری معماری همراه با ایدههای جدید وتوجه به نکات فنی،
باعث احیای کالبدی روستا باهدف گردشگری شده و دراین مورد گامهای مؤثری برداشته است که جای قدردانی دارد .
سپس مدیر بنیاد مسکن شهرستان گرمینیز با ارائه گزارشی ازعملکرد این نهاد دربخش موران و حجم عملیات طرح فوق گفت :این عملیات
از محل اعتبارهای استانی و با بیش از  1میلیارد و  100میلیون ریال اجرا شده است .
همچنی��ن ب��ا حضور مسئولین یاد شده و بخشدار انگوت ،طرحهادی روست��ای گوده کهریز شهرستان گرمیکه با اعتباری بیش از  800میلیون
ریال اجرا شده است بهرهبرداری شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسکن کشور ،از اختصاص رتبه برتر کشوری به بنیاد مسکن استان اردبیل خبر داد و گفت :در گزارشهای رسیده از این استان که جامع وکامل
ه��م میباشند ،این حقیق��ت ملموس است که بنیاد مسکن استان ،از توانمندیهای بالقوهای که دارد ،ب��ه خوبی بهرهبرداری نموده و برای تبیین
ضرورت فرهنگ نماز ،کارهای خوبی انجام داده است .

مدیر نمونه

بنابر گزارش روابط عمومی ،فریدون بابایی اواشانق -فرماندار شهرستان خلخال ،با اهدای لوح تقدیر به محمد حاتمی– مدیر بنیاد مسکن این
شهرستان و قدردانی از تالشهای وی ،ایشان را به عنوان مدیر نمونه شهرستان خلخال ،معرفی نمود.

کارمندان نمونه

بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،فریدون بابایی اواشانق -فرماندار شهرست��ان خلخال ،با اهدای لوحهای تقدیر جداگان��ه به حیدر احمدی و امیر
نجف پور -کارمندان بنیاد مسکن این شهرستان و قدردانی از تالشهای آنان ،آنها را به عنوان کارمندان نمونه شهرستان خلخال ،معرفی نمود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اصفهان
نشست كارگروه تخصصی تأمین مسكن روستائی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست كارگروه تخصصی تأمین مسكن روستائی در بنیاد مسكن استان ،برگزار شد.
این نشست با حضور مهندس شیشه فروش -مدیركل مدیریت بحران استان و مهندس غالمحسین خانی -مدیركل بنیاد مسكن استان تشكیل
و بازسازی فرو نشست شهر دامنه و سیل شهر فرخی ،بررسی شد .همچنین در ادامه ،دستگاههای ذیربط نیز هر كدام با توضیح اقدامهای انجام
شده ،روند ادامه كار تصویب شد و تصمیم گیری الزم صورت گرفت.

زمانی که انسان هنگام نماز ،خواب و  ،...مسواک میزند ،شیطان را
به غضب میآورد -امام صادق(ع)
43
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نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با حضور دکتر
زرگرپ��ور -استاند��ار و معاونین وی ،مدیران کل مدیریت بح��ران استان و ادارههای عضو
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،در
سالن جلسات استانداری برگزار شد.
در این نشست مهندس خانی ،گزارشی از عملکرد طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن
روستایی کلوسه ،شهرهای دامنه و فرخی ارائه نمود.
استاند��ار نیز گفت :در زمان وقوع حواد��ث ،شیوه اطالع رسانی میبایست در دستور کار
مدیریت بحران قرار گیرد.
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دوره آموزشی ملی آشنایی با نرم افزار حقوقی و امالك برگزار شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،دوره آموزشی ملی آشنایی با نرم افزار حقوقی و ام�لاك و تشریح وضعیت ثبتی اراضی تحت تملك بنیاد مسکن،
ب��رای رؤس��ای ادارههای حقوقی و امالك بنیاد مسك��ن سراسر كشور با حضور نوری -مدیركل حقوقی و ام�لاك بنیاد مسکن کشور ،مهندس
نعیم��ی– سرپرست دفتر فناوری اطالعات و سیستمه��ا و نیز رؤسای ادارههای حقوقی و امالك بنیاد مسکن استانها ،با همكاری واحد آموزش،
برای دفاع در مراجع قضایی ،اجرای قانون كاداستر (نقشه برداری ثبتی) و تشریح نكات خاص آئین نامه معامالت بنیاد مسکن ،در مركز آموزش
استان در دو روز به مدت  16ساعت ،برگزار شد.
در این دوره آموزشی با توجه به حساسیت مسائل حقوقی و امالك ،به طور رسمی از نرم افزار پیشنهادی و مورد نیاز ادارههای حقوقی و امالك
(سامانه حقوقی و امالك) رونمائی و به صورت كارگاهی بررسی و سپس ارزیابی شد.

نشست هماهنگی امور بانكهای استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی امور بانكهای استان ،با حضور صدر -مشاور
استاند��اری در امور بانكه��ا ،مهندس غالمحسین خانی -مدیرك��ل و مهندس قوی بیان-
مع��اون عمران روستایی و مهند��س چنگیزی -كارشناس مسئول نظ��ارت و ارزیابی بنیاد
مسک��ن استان و نیز كلیه مدیران بانكهای عامل پرداخ��ت كننده تسهیالت ویژه بهسازی
مسكن روستایی ،در محل كمیسیون هماهنگی بانكهای استان ،برگزار شد.
د��ر این نشست ،مهندس خانی با ارائه گزارشی از وضعیت جذب سالهای قبل ،پیامدهای
این تسهی�لات در مورد اقتصاد مقاومتی ،ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت بی رویه از
روستا به شهر و نیز آمار سال  ،95خواستار اجرای كلیه ضوابط دستورالعملها از جمله پذیرش
سفتههای زنجیرهای به عنوان تضمین پرداخت تسهیالت ،شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
نشست مشترک بررسی تکمیل شبکه آب و فاضالب برگزار شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشست مشترک بررسی تکمی��ل شبکه آب و فاضالب پروژه مسکونی اشتهارد  ،2ب��ا حضور مدیرعامل و معاونین
شرکت آبفای استان ،در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
د��ر ابتدا مهند��س رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،با ارائه توضیحهایی در مورد رون��د اجرائی پروژههای در دست ساخت استان در
اراض��ی اشته��ارد  ،2تأکید کرد :با تسریع در تکمیل زیرساختهای پروژه ،مقدمات واگذاری واحدها به متقاضیان که بیشتر آنها از اقشار کم درآمد
جامعه هستند ،با سرعت انجام خواهد شد.

به کوچکی گناه نگاه مکن ،بلکه ببین چه کسی را نافرمانی کرده ای -پیامبر اکرم(ص)
44

نشست پرسش و پاسخ
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس رحیمیزاده -مدیرک��ل بنیاد مسکن
است��ان ،با حضور در مسجد روستای کش ب��ا روستائیان دیدار و به بررسی و
رسیدگی به مشکالت مردم آن روستا اقدام نمود.
مهند��س رحیمیزاده در حضور استاندار ،فرماندار ،نماینده مردم در مجلس
شورای اسالم��ی ،گروهی از مسئولین استانی و شهرستانی و همچنین مردم
شهرست��ان طالقان ،در مورد خدم��ات ارائه شده توسط بنیاد مسکن در سطح
این شهرستان ،توضیحهایی ارائه داد.
سپ��س استاند��ار با قدردان��ی از تالشهای بنیاد مسکن ،ب��ه کلیه مسئولین
خدمات رسانی به روستاییان را توصیه کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

د��ر ادام��ه مقرر شد ،عملیات آبرسانی به پروژه  66واحدی مسکون��ی در اولویت کاری شرکت آب و فاضالب استان قرار گیرد و همچنین مقرر
ش��د پیگیریه��ای الزم برای ساخت تصفیه خانه فاضالب پروژه  464واحدی مسکن مهر نیز با ساخت چاه جذبی برای دفع موقت فاضالب ،در
دستور کار جدی شرکت آبفا قرار گیرد.

افتتاح پروژه اجرای آسفالت روستای زیدشت

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور مهندس طهایی -استاندار ،دکتر
بهمنی -نماینده مردم شهرستان البرز در مجلس شورای اسالمی ،دکتر فراهانی-
فرماندار شهرستان طالقان ،مهند��س رحیمیزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
مهند��س فالحزاده -مدیر بنیاد مسکن این شهرست��ان و گروهی از مدیران کل
است��ان و مردم شهرست��ان طالقان ،پروژه اجرای آسفالت د��ر روستای زیدشت،
افتتاح شد.
در این مراسم دکتر بهمنی از تالشهای بنیاد مسکن و پروژههای اجرا شده در
سطح استان ،قدردانی کرد.

آیین اهدای سند روستایی برگزار شد

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مراسم اهدای سن��د مالکیت به شم��اری از اهالی
روستاه��ای شهرستان ساوجبالغ با حضور استاندار ،مهندس رحیمیزاده -مدیركل
بنیاد مسكن استان ،امامجمعه و فرماندار این شهرستان ،برگزار شد.
همچنی��ن در مراسمیدیگر ب��ا حضور دکتر رضوی -مع��اون توسعه روستایی و
ام��ور مناطق محروم ریاس��ت جمهوری ،فرماندار شهرست��ان ساوجبالغ و گروهی
از مسئولی��ن ،تعداد��ی از اسناد مالکیت به روستائیان بخ��ش چندار این شهرستان،
اهدا شد.

بر شما باد به صدقه دادن ،صبح زود صدقه بدهید که این کار روی
ابلیس را سیاه میکند -امام محمد باقر(ع)
45
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نشست شناسایی و معرفی خانوارهای دارای دو فرد معلول برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس مردی -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای کرج ،فردیس و اشتهارد و رئیس سازمان بهزیستی
شهرست��ان ک��رج برگزار شد .از دستاوردهای این نشست ،شناسایی و معرفی خانوارهای دارای دو فرد معلول به بنیاد مسکن ،پرداخت تسهیالت
وام و ارائه برخی خدمات رایگان به این خانوارها بود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر
حضور نماینده مجلس شورای اسالمیدر بنیاد مسکن شهرستان دشتی
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به گزارش روابط عمومی ،دکتر شهریاری -نماینده مردم شهرستانهای دشتی
و تنگستان در مجلس شورای اسالمیبا حضور در بنیاد مسکن شهرستان دشتی،
با مدیر و کارکنان این بنیاد ،در مورد مسائل بنیاد مسکن بحث و تبادل نظر نمود.
سپس مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتی ،با بیان مطالبی پیرامون تحقق
روند مقاوم سازی اماکن روستایی تا سال  ،1404آمار و نیاز سالیانه به تعداد
تسهی�لات برای تحقق این روند را بیان ک��رد .مهندس صالحی ،همچنین
مسائ��ل و مشکالت متقاضی��ان برای دریافت این تسهی�لات در بانکهای
عام��ل و محقق نشدن سهمیه س��ال  95را خاطر نشان کرد .وی در ادامه،
گزارشی از روند تأمین اعتبار عمرانی کمیته برنامهریزی شهرستان دشتی و
وضعیت موجود روستاها به لحاظ برخورداری از طرحهادی را ارائه و سهمیه قیر رایگان برای روسازی معابر روستایی را درخواست کرد.
د��ر ادام��ه ،دکتر شهریاری با سپاس و قدردانی از اقدامات صورت گرفته در روند مقاوم سازی اماکن روستایی و نیز در بحث عمران روستایی،
ق��ول همک��اری الزم برای رفع این مشکالت را داد .وی همچنین گفت :برای رفع مشکل سند زمینهای واگذاری بنیاد مسکن به متقاضیان ،از
سوی وزارت راه و شهرسازی پیگیری جدی خواهد نمود.

بهرهبرداری از بوستان امید روستای بِرکه چوپان

ب��ه گزارش روابط عمومی ،بوستان امید در روست��ای برکه چوپان با مساحت
 3000مترمرب��ع و با اعتباری به مبلغ  3میلی��ارد ریال ،با حضور گراوند -معاون
سیاس��ی و امنیتی استاند��ار ،فرماندار و کردی -مدیر بنی��اد مسکن و مسئولین
شهرستان کنگان در این روستا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
د��ر این مراس��م ،فرماندار از تالشهای بنیاد مسکن ب��رای آبادی و مهاجرت
روستاییان به نقاط دیگر ،قدردانی نمود.
گفتنی است با حضور دکتر گراوند ،فرماندار و مهندس حیدری -مدیرکل بنیاد
مسکن استان یک زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در روستای بردخون کهنه
به بهرهبرداری رسید.
مدیرک��ل بنیاد مسکن استان ب��ا بیان مطالبی در مورد فوائد ساخت زمینهای
مین��ی فوتبال در روستاها گفت :اعتبار هزینه شده برای این زمین ورزشی مبلغ
یک میلیارد و نهصد میلیون ریال میباشد.

کسب رتبه برتر بنیاد مسکن شهرستان د ّیر

دیر ،از دستگاههای اجرایی تجلیل به عمل آمد و در ارزیابی صورت گرفته از نظر
به گزارش روابط عمومی ،در جشنواره شهید رجایی شهرستان ّ
دیر به عنوان دستگاه خدماتی برتر این شهرستان انتخاب شد.
اعمال مدیریت و اجرای بهینه امور ،از سوی فرمانداری ،بنیاد مسکن شهرستان ّ

در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود ،آن اجتماع خراب تر و
مردمش دروغگوترند -حضرت علی(ع)
46

به گزارش روابط عمومی ،چهار پروژه در شهرستان دیلم با حضور فرماندار ،معاونین و مسئولین این
شهرستان ،افتتاح و بهرهبرداری شد.
این پروژهها شامل :بوستان امید روستای مظفری شمالی و آسفالت معابر روستاهای لیلتین ،چاه تلخ
و مظفری شمالی با مساحت  34هزار و  500مترمربع میباشد.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،افتت��اح و عملیات اجرای��ی  21پروژه
بنی��اد مسکن شهرستان تنگستان با حض��ور فرماندار و مسئولین این
شهرستان آغاز و به بهرهبرداری رسید.
احمدی -مدیر بنیاد مسک��ن شهرستان تنگستان گفت :به مناسبت
هفت��ه دول��ت ،اجرای آسفال��ت از محل قیر رایگان د��ر  17روستای
شهرست��ان تنگستان با اعتباری به مبل��غ  17میلیارد ریال ،ساخت 2
بوستان امید در روستاه��ای احمدآباد و علیآباد با اعتباری به مبلغ 2
میلی��ارد ریال ،به بهرهبرداری رسید .همچنین عملیات اجرایی ساخت
دفتر امامجمعه شهرستان دلوار و سالن اجتماعات دفتر امامجمعه شهر
اهرم با اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  800میلیون ریال آغاز شد.
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افتتاح و آغاز عملیات اجرایی  21پروژه در شهرستان تنگستان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح همزمان  4پروژه در شهرستان دیلم

عملیات اجرایی طرح جاده ساحلی دسترسی شهر گناوه به  3روستا آغاز شد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،عملی��ات اجرایی ط��رح جاده ساحلی
دسترسی شه��ر گناوه به روستاهای ساحلی م��ال خلیفه ،مال قائد و
قلعه حید��ر ،با حضور زرین فر -معاون استاند��ار ،فرماندار ،حیدری-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و مسئولین شهرستان آغاز شد.
د��ر این مراس��م ،مدیرکل بنی��اد مسکن استان گف��ت :ساخت راه
دسترس��ی و ایجاد زمینههای جذب گردشگ��ری ،اصلی ترین عامل
توسع��ه پایدار این منطق��ه به شمار میرود و س��ر ریز شدن جمعیت
گردشگ��ران از سمت شه��ر گِناوه به روستاهای هد��ف و استفاده از
اسک��ان و بهرهگیری بهینه از ساحل زیبا و بکر این روستاها ،استفاده
از خدمات بوم گردشگری روستایی و ،...از عمده اهداف این طرح است .حیدری افزود :برای این طرح مبلغ  500میلیارد ریال اعتبار ،پیش بینی
شده است.

همکاری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بنیاد مسکن

ب��ه گزارش روابط عمومی ،قاسمی -مدیرکل آزمایشگاه فن��ی و مکانیک خاک به همراه کارشناسان مربوطه ،برای بررسی مسائل فی مابین با

هرگز خودت را بنده دیگری مساز که خدا تو را آزاد آفریده است -حضرت علی(ع)
47
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مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دیدار نمودند.
در این دیدار ،موضوع مشاوره برای پروژههای بنیاد مسکن ،تالش در نحوه کار ،چگونگی پرداخت هزینهها ،ایجاد تفاهم نامه بین دو دستگاه
و برگ��زاری دورههای آموزشی مورد نیاز ،مطرح شد .سپ��س حیدری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،جایگاه و سالمت در عملکرد آزمایشگاه فنی
و مکانی��ک خ��اک د��ر پروژهها را مورد تأیید و تأکید قرار داد و مقرر شد با توجه به آغازعملیات اجرایی در پروژههای بنیاد مسکن ،طبق سالهای
گذشته ،همکاری و تعامل بیشتر صورت گیرد.

افتتاح دو طرح در شهرستان دشتستان
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،آسفالت طرحهادی روست��ای بنداروز به
مساح��ت  10هزار مترمرب��ع و اعتباری به مبلغ  2میلیارد ریال ،از محل
قی��ر رایگان ،ساخت بوستان امید روست��ای سرقنات با اعتباری به مبلغ
 1میلی��ارد و  980میلیون ری��ال و به مساحت  2500مترمربع ،با حضور
دکتر زارع -فرماندار ،معاونین ،مدیر بنیاد مسکن و مسئولین شهرستان
دشتستان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.

افتتاح و آغاز به کار پروژههای بنیاد مسکن شهرستان جم درهفته دولت

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،پروژه ساخت  2بوستان امید د��ر روستاهای دره بان و
جن��وب جم و آغ��از عملیات اجرایی دیوار حفاظتی د��ر  12روستای شهرستان جم به
ترتی��ب با اعتباری به مبلغ  3میلی��ارد و  800میلیون ریال و  30میلیارد ریال با حضور
فرماند��ار ،معاونین فرماندار ،مدیربنیاد مسکن و دیگر مسئولین شهرستان جم در هفته
دولت افتتاح شد.

نشست با دهیاران و شوراهای بخش کبگان

به گزارش رواب��ط عمومی ،نشستی در مورد استفاده از تسهیالت
بهسازی ،با حضور رؤسای شورا و دهیاران بخش کبگان شهرستان
دشتی و مهندس صالحی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،برگزار
شد.
در این نشست ،از روند اعطای تسهیالت به بخش کبگان و عدم
استقب��ال متقاضیان مطالبی را بیان نمود و افزود :پرداخت این گونه
تسهی�لات با بهره کم ،نسبت به سای��ر بخشهای دیگر شهرستان
دشتی ،ناچیز و این امر باعث کاهش میزان مقاوم سازی ساختمانها
میباش��د و نیز موج��ب نگرانی و خسارت در براب��ر حوادث طبیعی

هر کس در خرج میانه روی اختیار کرد فقیر نمی شود -حضرت محمد(ص)
48

پیگیری تخصیص اعتبارهای نفت

به گزارش روابط عمومی ،حیدری -مدیرکل بنیاد مسکن استان با مهندس یوسفی -مدیرعامل منطقه انرژی پارس جنوبی ،در دفتر وی دیدار
نمود.
د��ر ای��ن دیدار ،حیدری برای اجرای طرحهادی در  11روستا ،خواستار پیگیری تخصیص اعتباری به مبلغ  38میلیارد ریال از اعتبارهای وزارت
نف��ت د��ر بخش بوشکان شهرستان دشتستان شد .همچنین شهبازی -مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان ،مشارکت منطقه ویژه انرژی
پارس جنوبی در پروژههای این انجمن برای اقشار آسیب پذیر را درخواست کرد.

حضور بنیاد مسکن در نمایشگاه دستاوردها ،توانمندیهای روستایی و عشایری استان تهران
به گزارش روابط عمومی ،پنجمین نمایشگاه دستاوردها ،توانمندیهای
روستائی و عشایری استان ته��ران با مشارکت دستگاههای اجرایی،
به وی��ژه بنیاد مسکن این است��ان ،در محل ورزشگ��اه شهید ثمری
شهرستان مالرد ،برگزار شد.
د��ر آئی��ن افتتاح این نمایشگ��اه که دکتر رض��وی -معاون توسعه
روستائی و مناط��ق محروم ریاست جمعه��وری و مهندسهاشمی–
استاند��ار ،حض��ور داشتند ،مهندس عل��ی خوئینی -مع��اون عمران
روستائ��ی بنیاد مسکن استان با ارائ��ه گزارشی از طرحهای اجرا شده
و در دست اجرا در حوزهه��ای عمران روستائی ،بازسازی و بهسازی
مسک��ن روستائی ،از کتابه��ای منتشر شده و نشری��ات مطبوع بنیاد
مسکن استان ،رونمائی شد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

خواهد بود .صالحی از اعضای شوراها و دهیاران خواست تا با اطالعرسانی این موضوع به مردم در مورد مشوقهای در نظر گرفته شده در این
بخش برای کسانی که از تسهیالت استفاده نمایند ،همکاری الزم را انجام دهند .وی در ادامه آماری از تحقق امر مقاوم سازی واحدهای مسکونی
تا سال  1404در این بخش را بیان کرد که این مهم ،لزوم همکاری دهیاری و اعضای شورا را بیش از پیش ،میطلبد.

برگزاری نشست كارگروه تخصصی تأمین مسكن

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست كارگروه تخصصی تأمین مسكن ستاد مدیریت بحران استان تهران در بنیاد مسکن این استان ،برگزار شد.
د��ر ای��ن نشست که با محوری��ت موضوع اسکان موقت و چالشهای مرتبط با آن و با حضور مهند��س روستایی -سرپرست معاونت بازسازی و
مسكن روستایی بنیاد مسکن استان ،كارشناسان این حوزه ،شماری از نمایندگان دستگاههای اجرایی استان تهران ،استانداری ،راه و شهرسازی،
ه�لال احم��ر و ،...برگزار شد ،ابتدا مهندس روستایی با بیان لزوم ارائ��ه پیشنهادها و انتقادهای سازنده از سوی اعضای این کارگروه ،گفت :علت
برگزاری نشست کارگروه تخصصی تأمین مسکن ،یافتن چالشها و راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت و رسیدن به اهداف مد نظر میباشد.
وی ب��ا بی��ان اینکه تهیه طرحهای مطالعاتی در شهر تهران برای اسکان موقت ناشی از بالیای طبیعی ،مسبوق به سابقه بوده است ،افزود :بنیاد
مسکن برای  58روستای استان ،طرحهای مطالعاتی مناسبی را به تفکیک بالخیز بودن هر منطقه ،تهیه نموده است.

نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن ،بخشدار و دهیاران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترکی با حضور مهندس علیخانیان -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای ورامین و قرچک ،بخشدار مرکزی و
گروهی از دهیاران بخش مرکزی شهرستان ورامین ،در روستای جعفرآباد برگزار شد.
در این نشست مشترک ،مسائل موجود فیمابین بنیاد مسکن و دهیاران جدید ،مطرح و نیز وظایف و حدود اختیارات دهیاران شرح داده شد که

اندوختن تجربه های بسیار ،مایه افزایش عقل است -امام حسین(ع)
49

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

از مهمتری��ن عناوی��ن آن میتوان به موضوع مقاوم سازی ابنیه روستائی در سطح بخش مرکزی شهرستان ورامین و همچنین بررسی طرحهای
هادی روستائی و اجرای طرحهای عمرانی اشاره نمود.

بخش�دار مرکزی نیز با س�پاس از فعالیتهای س�ازنده و چشمگیر بنیاد مس�کن ،عنوان کرد :حاصل تالش و ثمره
فعالیتهای بنیاد مسکن ،مهاجرت معکوس جمعیت و باال رفتن امکانات رفاهی در سطح روستاها میباشد.

سپس مهندس علیخانیان گفت :در دوره جدید با توجه به انتصاب دهیاران جدید ،شورای منتخب برگزاری این نشست در این سطح ،از اهمیت
بسزایی برخوردار بوده است.

نشست آموزشی آشنائی با سامانههای مرتبط با ساخت و سازهای روستائی ،برگزار شد
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بن��ا به گزارش روابط عمومی ،نشست آموزشی آشنائ��ی با سامانههای مرتبط با ساخت و سازهای روستائی ،با حضور مهندس عباسی -مسئول
نظام فنی روستائی بنیاد مسکن کشور ،مهندس روستائی -سرپرست معاونت بازسازی و مسکن روستائی بنیاد مسکن استان ،کارشناسان مسئول،
مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن شهرستانهای استان در سالن جلسات بنیاد مسکن ،برگزار شد.
ابتدا در این نشست ،موارد مرتبط با آموزش و چگونگی به کارگیری سامانه یاد شده توسط مهندس آذرمیاز دفتر مرکزی بنیاد مسکن ،تشریح
شد.
سپ��س مهند��س روستائ��ی ،چالشها و مشکالت مربوط را تشریح و در ادام��ه مهندس عباسی به نکات جامع و مفید��ی اشاره نمود .همچنین،
نشستی با محوریت سرفصلهای مرتبط از قبیل سامانه ثبت تقاضا و درخواست متقاضیان ،سامانه ساخت و ساز و نظام فنی روستائی ،برگزار شد .
در پایان موارد مرتبط و پیش نیازهای الزم برای استفاده بهینه از این سامانه و تسهیل در روند پاسخگویی هر چه بهتر به متقاضیان ،تشریح شد.

اهدای اسناد مالکیت واحدهای مسکونی در روستای علی بیات

به گ��زارش روابط عمومی ،د��ر مراسمیاسناد مالکی��ت واحدهای
مسکون��ی ،روستای عل��ی بیات ،با حضور مهند��س خوئینی -معاون
عم��ران روستائی بنیاد مسکن استان ،انص��اری -بخشدار صفادشت،
مهند��س شهبازی -مدی��ر بنیاد مسکن شهرستان م�لارد ،مسئولین
محلی و مردم این روستا ،به مالکان ،اهدا شد.
در ابتدا مهندس خوئین��ی گفت :بنیاد مسکن به نمایندگی از مردم
روستاهای است��ان و با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
مالرد ،اسناد مالکیت را تهیه و صادر کرده است که به اهالی روستای
علی بیات واگذار نمود.
د��ر ادامه بخشدار ،با سپ��اس و قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن
گفت :بنی��اد مسکن از برکات انقالب اسالمیمیباشد و اگر امروز در
روستاهای استان شاهد پیشرفت قابل قبولی هستیم این امر ،مرهون
فعالیتهای شبانه روزی کارکنان بنیاد مسکن بوده است.
در پایان مراسم با اهدای لوحی از تالشهای مهندس شهبازی و شهرام الهامیان -کارشناس زمین بنیاد مسکن شهرستان قدردانی به عمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
بازدید از اجرای زیرسازی و آسفالت مسکن مهر

ب��ه گزارش روابط عمومی ،بخشدار مرکزی شهرستان بروجن به هم��راه مهندس محمدی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از پروژه در حال
اجرای فاز  2مسکن مهر و پروژه  30واحدی مسکن شهری تابان شهر فرادنبه بازدید به عمل آوردند.
سپس عالئی -بخشدار مرکزی شهرستان بروجن ،از تالشهای مدیر و کارکنان بنیاد مسکن این شهرستان قدردانی نمود.

اگر کوهها به لرزه در آمدند تو پا برجا و استوار باش -حضرت علی(ع)
50

بازدید امامجمعه شهرکرد از بنیاد مسکن

به گزارش رواب��ط عموم��ی ،حجتاالسالموالمسلمین نکونام-
نمایند��ه ولی فقیه در است��ان و امامجمعه شهرست��ان شهرکرد با
حض��ور در بنیاد مسک��ن استان ،از روند اجرای ام��ور در این بنیاد
بازدی��د کرد .نمایند��ه ولی فقیه در است��ان ،رهنمودهایی در مورد
هرچ��ه بهتر انج��ام شدن امور به همک��اران ارائه نمود .وی سپس
نشست��ی با مدیرکل و کارکنان بنی��اد مسکن استان و بنیاد مسکن
شهرستانهای شهرکرد ،سامان و بن برگزار شد که در آن با سپاس
از تالشهای مدیرکل و کارکن��ان بنیاد مسکن استان ،راهکارهایی
در مورد حل مسائل و مشکالت و انجام درست کارها ارائه و درباره
دوری از کبر و غرور .آموزههایی از دین و احادیث را بیان فرمود.
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به گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس سه��راب رئیسی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،با علی دقیق -مدیر امور شعب بانک صادرات
استان ،دیدار نمود.
ابتدا مهند��س رئیسی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده
توسط بنیاد مسکن در سطح استان ،از تالشها و همکاری کارکنان
بانک صادرات در زمینه ارائه تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن
روستائی قدردانی کرد .وی ،همکاری این بانک را همانند سالهای
گذشته ،خواستار شد.
سپس دقیق ،از تالشهای همکاران بنیاد مسکن در سطح استان
قدردان��ی و گزارش��ی از اقدامهای انجام شد��ه راهکارهایی برای
همکاری هرچه بهتر ،بیان نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با مدیر امور شعب بانک صادرات استان

همایش خانواده و نماز بنیاد مسکن برگزار شد

به گ��زارش روابط عمومی ،جشن خانواد��ه و نماز کارکنان بنیاد
مسک��ن استان با رویکرد تجلیل از بازنشستگان ،فعاالن و مکلفین
نم��از و دانش آموزان ممت��از در مجتمع فرهنگ��ی الله شهرکرد،
برگزار شد.
د��ر ابتدا حجتاالسالم فضل ا ...دانشفر-قائم مقام مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان ،در سخنانی ،به جایگاه
واالی نماز در تمامیعرصههای زندگی ،اشاره کرد.
د��ر ادامه مدیرکل بنیاد مسكن استان با اشاره به سالروز خانواده
و تکری��م بازنشستگ��ان ،با سپ��اس از خانوادهه��ای همکاران ،از
تالشهای همکارانی که به افتخار بازنشستگی نائل شدند قدردانی
و ابراز امیدواری کرد که در ادامه مسیر با استفاده از تجربیات این
عزیزان ،به اهد��اف مقدس این نهاد دست یابیم .مهندس رئیسی،
همچنین از تالشهای اعضای شورای اقامه نماز و تمامی كسانی كه در امر نماز فعالیت داشتند ،قدردانی نمود .وی ،با تبریک به فرزندان همکاران

کسی مرا ادب نیاموخت بلکه من جهل جاهل را دیدم و از آن
کناره جویی کردم -حضرت عیسی(ع)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ک��ه ب��ه سن تکلیف رسیدهاند ،افزود :تکلیف امتیازی است برای انسانها و هر انسان شایستگی دارد تا مورد لطف خدا قرار گیرد و از طرف او به
انجام وظایفی مکلف شد.
در پایان از مکلفین و فعاالن امر نماز ،خانواده معظم شهدا و ایثارگران ،دانش آموزان ممتاز ،بازنشستگان و کارمندان شایسته ،قدردانی و تجلیل
به عمل آمد .

نشست با اعضای شورای روستای وانان
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشستی با حضور اعضای شورای اسالمی ،دهیار و مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،در دفتر مدیرکل
تشکیل شد.
در این نشست ،اعضای شورای اسالمیو دهیار با قدردانی از خدماتی که بنیاد مسکن در روستای وانان در بخش الران شهرستان شهرکرد ارائه
نموده است ،موارد و مسائلی را در مورد چگونگی اجرای طرحهادی روستا ،همچنین بهسازی و نوسازی مساکن مطرح کردند.
در ادامه ،مهندس رئیسی راهکارهایی ،برای برطرف شدن مشکالت و اجرای هرچه بهتر طرحهادی در این روستا ،ارائه داد.

کسب رتبه عالی در بیستمین جشنواره شهید رجائی
به گزارش رواب��ط عمومی ،بیستمین جشن��واره شهید رجائی به
مناسب��ت گرامیداشت هفته دول��ت و قدردانی از تالشگران عرصه
خدم��ت به مردم است��ان ،با حضور استاندار ،معاونی��ن ،فرمانداران
شهرستانهای استان ،مدیران و کارکنان دستگاهها در فرهنگسرای
شهرکرد برگزار ش��د .در این جشنواره ،صدرا ...مولوی -مدیر بنیاد
مسک��ن شهرستان لردگ��ان توانست در زمین��ه حمایت از حقوق
مصرف کنندگان در سال  ،1395رتبه عالی را کسب نماید.

برگزاری نشس��ت عینیت بخش��ی به تفاهم نامه فی مابین بنیاد مسکن و اداره اوقاف و امور خیریه
استان
ب��ه گزارش روابط عمومی ،به منظ��ور عینیت بخشیدن به تفاهم
نام��ه فی مابی��ن بنیاد مسکن و اداره اوقاف و ام��ور خیریه استان،
نشست��ی با حضور مدیران ک��ل و معاونین دو دستگ��اه ،در سالن
جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد.
در این نشست ،در مورد روستاهایی که مالکیت وقفی در محدوده
اراض��ی آنها وجود دارد ،تهیه نقشه تفکیکی برای پالکهایی که
د��ارای سهم شش دانگ وقفی هستند و همچنین ساخت مسجد،
مباحثی مطرح و پس از بحث و گفتگو ،تصمیمهایی گرفته شد.

اول شایستگی خودت را ثابت کن بعد انتظار اعتماد داشته باش -سقراط
52

به گزارش روابط عمومی ،در زمینه برنامههای راهبردی فرهنگی و تبلیغی ستاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن ،با حضور قائم مقام مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه ودبیر شورای اقامه نماز ،اردوی سیاحتی -زیارتی بقاع متبرکه امامزادههای بابا پیراحمد شهرستان سامان و سید محمد بارده
شهرستان بن با موضوع نماز و سالمت برای اوقات فراغت خانواده همکاران این بنیاد ،در نیمه اول شهریورماه سال جاری انجام شد.
د��ر ای��ن اردو دبیر شورای اقامه نماز در سخنانی با بیان بُعد سالمت و نم��از ،آن را نشانه تکامل فرد و جامعه دانست که با همدیگر در ارتباط
دوجانبه و قوی میباشند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اردوی سیاحتی و زیارتی برگزار شد

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی
بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناسبت ایام سوگواری ساالر شهیدان ،در اقدامیخداپسندانه ،کارکنان بنیاد مسکن استان خون اهداء نمودند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مناطق زلزله زده شهرستان فریمان ،بازدید کرد
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اهدای خون

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت ،مهندس نجار -رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به این استان سفر و در میان برنامهها
و مراسمه��ای مختلف ،به همراه شایان فر -مدیرک��ل مدیریت بحران استان ،فرماندار شهرستان فریمان و بخشدار قلندرآباد از مناطق زلزله زده
این شهرستان بازدید کرد.
عب��اس قاد��ری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فریمان نیز از روند بازسازی مناطق زلزله زده گزارشی ارائه کرد که در پایان ،سبب ابراز رضایت
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور شد.

طرحهادی روستاهای منتخب شهرستان قوچان با حضور استاندار افتتاح شد

طرحهاد��ی روستاهای فرخان علیا ،قاسمآباد ،چنبر غربال و هیهی
ب��ه مرکزیت و محوری��ت روستای چنبر غربال ،با حض��ور استاندار و
مدیرکل بنیاد مسکن استان و تنی چند از مسئولین شهری و استانی،
به بهرهبرداری رسید.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مدیرک��ل بنیاد مسکن است��ان با بیان
توضیحهایی گفت :در سال  ،1396اجرای طرحهادی در  24روستای
شهرست��ان قوچان از محل اعتبارهای استانی و ملی با اعتباری بیش
از  35میلی��ارد ریال د��ر دست اجرا بوده که عملیات اجرایی آن در 4
روستای قاسمآباد ،فرخان علیا ،چنبر غربال و کالته میرزا محمد علی
اتمام یافت��ه است اما ،در روستاهای دیگ��ر همچنان در دست اقدام
میباشد.
وی خاط��ر نش��ان کرد :ب��رای طرحهادی روستاه��ای چنبر غربال
اعتب��اری حد��ود  5میلیارد و  250میلیون ریال ،فرخان علیا مبلغ  5میلی��ارد و  740میلیون ریال ،روستای قاسمآباد مبلغ  8میلیارد و  850میلیون
ریال و هی هی بیش از  3میلیارد و  800میلیون ریال هزینه شده است.
مدیرک��ل بنیاد مسک��ن استان گفت :همچنین کلنگ زنی و آغ��از عملیات اجرایی طرحهادی روستاهای دیزاون��د ،حسنآباد ،نوروزی ،گوجه و
شاهرگ صورت گرفته است که تمام اعتبار مورد نیاز برای این روستاها ،مبلغ  35میلیارد ریال میباشد.

نیکی در حق بعضی از اشخاص زیان بخش تر از بدی کردن به آنهاست -حضرت علی(ع)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید نماینده مردم شهرستان فریمان در مجلس شورای اسالمیاز مناطق زلزله زده

به گزارش روابط عمومی ،دکتر احسان قاضیزادههاشمی– نماینده
مردم شهرستانه��ای فریمان ،سرخس ،احمدآباد و رضویه در مجلس
ش��ورای اسالمی ،به هم��راه مهند��س قادری -مدی��ر بنیاد مسکن
شهرستان فریمان ،از مناطق زلزله زده این شهرستان ،بازدید به عمل
آوردند.
دکت��ر قاضیزادههاشمیدر جریان ام��ور بازسازیها قرار گرفت و
د��ر پایان ،با تأکید بر همک��اری و مشارکت بیشتر سایر دستگاههای
اجرایی و مردم در انجام بازسازی ،از روند آن ابراز رضایت نمود.

شماره  | 143مهر 96

دوره آموزشی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان برگزار شد

کارشناس آموزش و توسعه منابع انسانی بنیاد مسکن استان ،از برگزاری دوره آموزشی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ویژه اعضای نظام
فنی خبر داد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،عباس رضایی افزود :این دوره آموزشی در مدت  15ساعت براب��ر سرفصلهای آموزشی مربوطه با حضور  60نفر
از اعض��ای نظام فنی روستایی شهرستانهای کاشمر ،بردسک��ن ،سبزوار ،نیشابور ،جوین و جغتای به صورت منطقهای با مرکزیت شهرستانهای
سبزوار و کاشمر ،برگزار شد.

فرماندار :شاهد پیشرفت چشمگیری در مناطق زلزله زده بخش رضویه هستیم

به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،محمد رحی��م نوروزی��ان -فرماندار
شهرست��ان مشه��د از روستاهای کالته حاج عل��ی ،صالح خانی ،برج
م��وری ،کوهسفید ،کالته قدم و درخت بید د��ر بخش رضویه بازدید
نمود و گف��ت :خوشبختانه ،در بازدیدی که انجام شد ،شاهد پیشرفت
چشمگی��ری در مناط��ق زلزله زده هستیم ،چرا ک��ه به طور متوسط،
حدود  75درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
نوروزی��ان خاطر نشان ک��رد :خوشبختانه ،در اغل��ب این روستاها،
اقدامهای��ی از جمله اسکلت بندی خانهها انجام شده است که با انجام
آن میتوان پیشرفت کرد ام��ا زمانی که کارهای اسکلت بندی انجام
نش��ود ،متأسفانه با مشکالتی روبرو خواهیم ش��د که در این منطقه،
این گونه مشکالت نیز وج��ود ندارد .وی افزود :در واقع بیشتر مردم
ای��ن روستا از پیمانکارهایی که بنیاد مسکن به آنها معرفی کرده بود،
استفاده نکردند و تمایل داشتند که خودشان پیمانکار بیاورند که با این وجود ،باز هم آنها با مشکالتی روبرو و ناچار شدند که آنها را تغییر دهند
و این خود باعث ُکندی روند کار شد.
فرماندار اضافه کرد :همچنین در مورد محل نگهداری دامهای این مناطق نیز اقدامهای خوبی صورت گرفته است و با توجه به این که براساس
نقشهای که بنیاد مسکن به آنها میدهد ،بر این موضوع نظارت دارد تا این گونه مکانهای ایمن و خوبی را ایجاد کنند و در مورد دامهای خود
که اساس زندگی آنهاست ،هیچ گونه نگرانی نیز نداشته باشند.
گفتنی است مهدی زارعی کالت -بخشدار رضویه در شهرستان مشهد نیز از روستاهای یاد شده ،بازدید کرد .بخشدار در این بازدید با اشاره به
امکاناتی از جمله آبرسانی در این مناطق تأکید کرد و گفت :این عوامل در تعهدات بنیاد مسکن و متولیان این موضوع قرار دارد و این در حالی

بر آرزوها تکیه مکن که این از شیوه ابلهان است -حضرت علی(ع)
54

بهرهبرداری از  13طرحهادی و تعداد  3383واحد مسکن روستایی

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
حضور مؤثر بنیاد مسكن در حوادث
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،همزمان ب��ا هفته دولت ،تعداد  13طرحهادی روستایی در شهرستانهای خ��واف ،سرخس ،فریمان ،مشهد ،چناران،
قوچ��ان و ک�لات ،درگز ،تربت جام ،باخرز و کاشمر با اعتباری بیش از  73میلی��ارد و  543میلیون ریال و نیز تعداد  3383واحد مسکن روستایی
در شهرستانهای بردسکن ،تایباد ،تربت جام ،تربت حیدریه ،جغتای ،جوین ،چناران ،خواف ،درگز ،رشتخوار ،زاوه ،سبزوار ،طرقبه شاندیز ،فریمان،
قوچان ،کاشمر ،گناباد ،بجستان ،مشهد ،مه والت ،نیشابور ،سرخس و کالت نادر با اعتباری بیش از یک هزار و  714میلیارد و  200میلیون ریال
توسط بنیاد مسکن این استان و با حضور مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی مختلف ،به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،با تکیه بر بیانات رهبر معظم انقالب گفت :هفته دولت ،نمادی از وحدت مردم ،دولت اسالمیو از افتخارات انقالب
اسالمیاست و فلسفه وجودی همه مسئوالن ،خدمت به مردم است و در کشور ما نیز ،دولت و ملتی وجود ندارد ،بلکه همه سرباز انقالب هستند
و باید با هم باشند و همه نیز باید روح سربازی برای انقالب را حفظ کنند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

است که کلیه شبکههای آبرسانی تعویض خواهد شد ،همه معابر روستایی ساخته میشود و برق و زیرساختهایی که از قبل وجود داشته است،
بازسازی خواهند شد.

به گ��زارش روابط عمومی ،رئی��س سازمان مدیریت بح��ران کشور ،در
بازدی��د از مناط��ق زلزله زده است��ان گفت :بنیاد مسكن د��ر زمان رویداد
حواد��ث ،حضوری به موق��ع و مؤثر داشته است .نج��ار ،همچنین رعایت
اصول فنی و پیشرف��ت ساخت واحدهای آسیب دیده را خوب ارزیابی كرد
و از حضور به موق��ع و جهادی نیروهای بنیاد مسكن در تمامی حوزههای
ارزیابی ،آواربرد��اری و ساخت و سازدر حادثه زلزله اردیبهشت ماه امسال
در است��ان ،قدردانی نمود .وی افزود :پس از وقوع زلزله ،روند بازسازی به
سرع��ت آغاز شده است و با ابالغ کمکه��ای هئیت دولت به استان ،این
روند ،شتاب بیشتری نیز خواهد گرفت.
گفتن��ی اس��ت رئیس سازمان مدیری��ت بحران كشور ،پ��س از بازدید از
مناطق زلزله زده با نماینده ولی فقیه در استان دیدار نمود .

 4واحد مسكونی برای خانوارهای دارای دو فرد معلول افتتاح شد
به گزارش رواب��ط عمومی ،با حضور مهندس صالح��ی -استاندار ،مهندس
محمد��ی -مدیرکل بنی��اد مسکن است��ان ،مسئولین استان��ی و شهرستانی،
تعداد  4واح��د مسكونی ساخته شده برای خانواره��ای دارای دو فرد معلول،
به بهرهبرداری رسید.
مدیرك��ل بنیاد مسكن استان گفت :تعداد  429خانواده دارای دو فرد معلول
و بیشت��ر ،متقاضی مسکن در استان هستن��د که برای تأمین مسکن مناسب،
خیران دارد .محمدی در ادامه به اهدای زمین رایگان
نیاز به هم��ت و کمک ّ
ب��ه برخی از متقاضیان فاقد زمین و اعطای تسهیالت رایگان فنی و مهندسی
اشاره نمود .
در ادامه مهندس صالحی با قدردانی از بنیاد مسكن ،به منظور

پیگیریهای مس�تمر ،ارائه تسهیالت آس�ان و پیشرفت باالی

بر دوست حمله کردن و از دشمن گریختن نشانه ترس است -امام حسن(ع)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س�اخت مس�كن معلولین در روس�تاها ،از تالشهای انجمن خیرین مس�كن ساز اس�تان قدردانی و بر مناسب سازی
واحدها ،تأكید نمود .

د��ر پای��ان ارجمند -مدیرعامل خیرین مسکن ساز استان با بیان مطالبی گفت :در سال گذشت��ه ،تعداد  110واحد مسکن شهری و روستایی با
خیران به خانوادههای دارای دو معلول ،تحویل شد.
کمک ّ

طرحهادی در شهرستانهای گرمه و جاجرم افتتاح شد
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ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،طرحهادی روست��ای قزل حص��ار از توابع
شهرستان گرمه ب��ا حضور مهندس صالحی -استاندار و مهندس محمدی-
مدیرك��ل بنیاد مسكن استان ،فرماندار و امامجمعه این شهرستان افتتاح شد
ك��ه در این مراسم ،استاندار از تالشه��ای بنیاد مسكن در سطح روستاها و
شهرها قدردانی نمود .وی ،همچنین اعالم نمود :طرحهادی روستای برزانلو
از توابع بخش شوقان در شهرستان جاجرم نیز با حضور بخشدار و امامجمعه
شهر شوقان و مسئولین ادارهها ،افتتاح شد.
د��ر پایان ،شورای روستای برزانلو به خاطر سرعت اجرا و كیفیت طرح ،از
نیروهای بنیاد مسك��ن قدردانی نمود .گفتنی است این دو طرح با اعتباری
معادل  4هزار و  345میلیون ریال انجام شده است .

مدیر نمونه

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،عباسعلی صفایی -فرماندار شهرستان شیروان ،با اهدای ل��وح تقدیر ،مهندس عزیز ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن
این شهرستان را به عنوان مدیر نمونه معرفی و از وی قدردانی کرد.

کارمند نمونه

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،عباسعلی صفایی -فرماندار شهرستان شیروان ،با اهدای لوح تقدیر ،مهندس عوض پور -کارمند بنیاد مسکن این
شهرستان را به عنوان كارمند نمونه انتخاب نمود و از تالشهای وی ،قدردانی نمود.

مدیر نمونه

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،در گردهمایی مدی��ران و كارمندان شهرستان مانه و سملقان ،غالمرضا عوضزاد��ه -فرماندار این شهرستان ،با
اهدای لوح تقدیر ،مهندس سعید رئوفی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان مانه و سملقان را به عنوان مدیر نمونه و پرتالش دستگاههای اجرایی این
شهرستان معرفی و از تالشهای مستمر وی قدردانی نمود.

کارمند نمونه

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،غالمرضا عوضزاده -فرماندار شهرستان مانه و سملقان ،با اهدای لوح تقدیر به مهندس یونس روحانی -كارمند
بنیاد مسكن این شهرستان ،وی را به عنوان كارمند نمونه شهرستان مانه و سملقان ،معرفی نمود.

نشست مشترك مدیران كل بنیاد مسكن و اداره اوقاف و امور خیریه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشستی به منظور بررسی تفاهم نامه همكاریهای مشترك با حضور حجتاالسالم والمسلمین رئوف -مدیركل اداره
اوقاف و امور خیریه ،مهندس محمدی -مدیركل بنیاد مسكن استان و معاونین آنها برگزار شد.
ابتدا مدیركل اداره اوقاف و امور خیریه ،اشاره به تالشها و همكاری بنیاد مسكن با این اداره ،خواستار اولویت بخشیدن به اراضی وقفی به سمت

با پدران خود نیکی کنید تا فرزندان شما با شما نیکی کنند و عفیف باشید تا زنان شما
عفیف باشند -حضرت محمد(ص)
56

مهندس قلی پور :ساخت مسکن روستاهای کشور ،بزرگترین کمک به روستائیان است

كلنگ زنی اعطای تسهیالت مسكن روستایی

ب��ه گزارش روابط عمومی ،كلنگ ساخ��ت وآغاز اعطای تسهیالت مسكن
روستایی در مناطق مرزی راز و جرگالن با حضور بزرگان اهل سنت جرگالن
در روستای امانلی به زمین زده شد.
د��ر ابتدا آخوند كمالی -مدیر حوزه علمیه امانلی با بیان توضیحهایی گفت:
ب��ه مشاركت اهالی مناطق سن��ی نشین برای نوسازی و مق��اوم سازی این
من��ازل بر اساس عقود اسالمی و مشاركت مدن��ی میباشد .وی در ادامه از
پیگیریهای چندین ساله بنیاد مسكن سپاسگزاری کرد.
مهندس برزگر -مدیر امور مشاركتهای مردمی و حساب  100امام(ره) در بنیاد
مسكن استان گفت :می��زان استفاده اهالی منطقه راز و جرگالن از تسهیالت
مسكن روستایی در سالهای گذشته 18 ،درصد بوده ،كه این از میانگین استانی
خیلی پائین تر است و با توجه به نامقاوم بودن منازل و حادثه خیز بودن مناطق ،انتظار میرود برادران اهل سنت از این تسهیالت استقبال نمایند.
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به گزارش روابط عمومی ،نشست مشترك مدیران بنیاد مسكن و اداره امور عشایری استان با حضور مدیران كل و معاونین برگزار شد.
د��ر ابتدا مدیركل امور عشایری استان ،از توج��ه بنیاد مسكن به جامعه عشایری كشور قدردانی نمود و گفت :ساخت مسكن روستاهای كشور،
بزرگتری��ن كم��ك به روستائیان است .مهندس قل��ی پور افزود :اکنون برای بهس��ازی استقرارگاههای موقت عشای��ر و سرویسهای بهداشتی،
تسهیالتی وجود دارد كه امیدواریم بنیاد مسكن این مجموعه را كمك و یاری نماید .
د��ر ادامه مهندس محمد��ی -مدیركل بنیاد مسكن استان با اشاره به ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسكن به عشایر گفت :با بررسی و شناسایی
واحدهای ناتمام ،تالش میكنیم تا با ارائه تسهیالت و كمكهای بالعوض ،در تكمیل واحدها كمك نمائیم .
در پایان در مورد ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر درباره اعتبارهای عوارض وصولی بند الف ماده  38سهم مناطق عشایری ،بحث و گفتگو شد.
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توسعه و به منظور جلوگیری از تصرفهای غیر قانونی ،شد.
حجتاالسالم والمسلمین رئوف ،همچنین خواستار نقشههای ثبتی این نهاد برای پیشبرد امور مربوط به اداره اوقاف شد.
سپس مهندس محمدی گفت :این بنیاد از ابتدا عالوه بر ارائه خدمات رایگان به مساجد در روستاها ،در بحث اجرای طرحهادی نیز به مساجد
در بهسازی محیط با نگاه ویژهای توجه میكند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح بوستان امید برگزار شد
به گ��زارش روابط عمومی ،مراسم آغاز عملی��ات اجرایی فاز اول طرح
بوست��ان امید با حض��ور دکتر شریعت��ی -استاندار ،مهند��س حسینی-
مدیرک��ل امور روستایی استاند��اری ،مهندس انصاری��ان -مدیرکل بنیاد
مسک��ن استان ،فرماندار شهرستان شوش و گروهی از مسئولین استانی و
محلی در روستای بنادر این شهرستان ،برگزار شد.
د��ر ابتدا مدیرک��ل بنیاد مسکن استان گفت :ط��رح بوستان امید ،طبق
تفاه��م نامه منعقد شده فی مابی��ن استانداری و بنیاد مسکن ،با مشارکت
دهیاریها ،در  291روستا در سطح استان اجرا میشود .مهندس انصاریان
افزود :آئین آغ��از عملیات اجرایی در روستای بنادر از توابع بخش شاوور
شهرستان شوش ،به صورت نمادین برای  65روستا در مرحله اول برگزار

اگر می توانید آرزویی را برآورده کنید درنگ نکنید ،در کار خیر حاجت
هیچ استخاره نیست -مرتضی مطهری
57
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شد .وی همچنین اظهار داشت :منابع این تفاهمنامه ،از محل اعتبارهای استانداری ،بنیاد مسکن و دهیاریها تأمین میشود.

بازدید از روستای حالف در شهرستان حمیدیه

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس الباج��ی -نماینده مردم شهرستانه��ای اهواز ،کارون و
حمیدی��ه در مجلس ش��ورای اسالمیو مهندس انصاری��ان -مدیرکل بنیاد مسک��ن استان ،از
روستای حالف در شهرستان حمیدیه ،بازدید نمودند.
د��ر بازدید از پل ورودی این روستا ،مهند��س الباجی با توجه به غیرمقاوم بودن پل ،خواستار
بازسازی آن شد.
د��ر پایان مقرر شد بنیاد مسک��ن اقدامهای اولیه برای نقشه برداری و برآورد هزینه بازسازی
پل را انجام دهد تا برای بازسازی آن ،اقدام شود.

شماره  | 143مهر 96

بهرهبرداری از طرح آسفالت روستاهای بخشهای سردشت و شهیون

مهند��س ایزدی فر -مدی��ر بنیاد مسکن شهرست��ان دزفول گفت:
د��ر آیین بهرهبرداری از طرح آسفالت معاب��ر روستای آبید در بخش
سردشت این شهرست��ان ،که با حضور مهند��س پاپیزاده -نماینده
مرد��م شهرستان دزفول در مجلس ش��ورای اسالمی برگزار شد۱۸ ،
هزار مترمربع از خیابانهای این روستا ،بهسازی و آسفالت شد.
مهندس ایزدی فر ،اعتبار آسفالت روستای آبید را از محل اعتبارهای
نف��ت و ملی بیان نمود و افزود :در ح��ال حاضر ۱۰ ،هزار مترمربع از
معاب��ر و خیابانهای این روست��ا ،همچنان نیازمند بهسازی و آسفالت
اس��ت که در ص��ورت تأمین اعتبار ،انجام خواه��د شد .وی همچنین
عن��وان ک��رد :هشت هزار مترمرب��ع از خیابانهای روست��ای رزگه با
اعتب��اری بیش از  3میلی��ارد ریال از محل اعتباره��ای استانی و قیر
رایگان ،آسفالت و زیرسازی شد.

پروژه بهسازی سه روستا در شهرستان بهبهان ،افتتاح شد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس شریعتی -مدی��ر بنیاد مسکن
شهرست��ان بهبهان گفت :طرحهادی و بهس��ازی سه روستای ویسی
گ��ل زرد ،آب امیری و آهنگران ،با حضور مهندس مظفری -فرماندار
و دیگر مسئولین این شهرستان ،بهرهبرداری شد.
د��ر آئین بهرهبرد��اری از طرحهادی سه روست��ا ،مهندس شریعتی
گفت :بی��ش از  4کیلومتر خیابان سازی و  36ه��زار مترمربع اساس
( )Baseبی��س ،قی��ر و آسفالت از محل تفاهم نام��ه قیر رایگان و با
مشارکت دهیاری و امور ماشین آالت بنیاد مسکن ،انجام شد.
در ادامه فرماندار و دیگر مسئولین ،عالوه بر بازدید از معابر آسفالت
شده ،از تالشهای بنیاد مسکن شهرستان بهبهان قدردانی نمودند.

فکر بزرگی که از مغز مرد کوچکی تراوش کند را نباید کوچک شماری -حضرت علی(ع)
58

به گ��زارش رواب��ط عمومی ،مهندس س��راج -مدی��ر بنیاد مسکن
شهرستان اللی گفت :پروژه آسفالت معابر  6روستای این شهرستان،
با حضور فرماند��ار ،امامجمعه ،شماری از مدی��ران شهرستان اللی و
اهال��ی روستاه��ا ،بهرهبرداری شد .وی اف��زود :عملیات بهسازی این
روستاه��ا ،براساس تفاه��م نامه منعقد شده فی م��ا بین بنیاد مسکن
و دهی��اری در مورد تأمین قیر رایگان توسط بنیاد مسکن انجام شده
است.
در ادامه فرماند��ار و امامجمعه شهرستان بهبهان از تالشهای بنیاد
مسکن این شهرستان برای بهسازی روستاها قدردانی نمودند.

به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس طوسی -مدی��ر بنیاد مسکن
شهرستان بند��ر ماهشهر گفت :با حضور مهند��س مودت -فرماندار
شهرست��ان هندیجان و دیگر مسئولین ،مراس��م آغاز عملیات ساخت
بوست��ان روستایی د��ر روستای چم خلف عیس��ی از توابع شهرستان
هندیجان برگزار شد.
مدی��ر بنیاد مسکن شهرست��ان بندر ماهشهر اف��زود :طرح بوستان
روستای��ی با مشارکت استاند��اری ،دهیاریها و بنیاد مسکن براساس
تفاه��م نامه منعقد شد��ه ،اجرا خواهد شد .مهند��س طوسی هدف از
اج��رای این طرح را رشد و شکوفایی روستا و ارتقاء خدمات رفاهی و
تفریحی برای روستائیان عنوان کرد.
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آغاز عملیات ساخت بوستان روستایی
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آسفالت معابر  6روستای شهرستان اللی

بازدید از سیل بند روستای شعیبیه

به گ��زارش روابط عموم��ی ،حاجیزاده -مدیرکل ست��اد بحران و
حوادث غیرمترقبه استان ،مهند��س مسعود انصاریان -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و گروهی از مدیران استانی و شهرستان شوشتر از سیل
بند و خاکری��ز ساخته شده توسط بنیاد مسکن د��ر روستای شعیبیه،
بازدید نمودند.
ابتدا انصاریان ب��ا توضیحهایی در مورد پروژه گفت :به دنبال وقوع
سی��ل در سال گذشته و آبگرفتگ��ی بخش زیادی از روستای شعیبیه،
بنیاد مسک��ن همگام با ستاد بحران ،فعالیته��ای خود را برای کمک
رسان��ی به مردم سیل زده و ساخت سی��ل بند ،آغاز نمود .وی افزود:
براس��اس اعتباره��ای تأمین شده ،بخشی از پ��روژه ساخت سیل بند
انجام و مابقی به علت عدم تأمین اعتبارهای الزم ،ناتمام ماند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان عنوان کرد :پس از این بازدید ،نشستی
در مورد تأمین اعتبارها ،با حضور مسئولین ذیربط برگزار و مقرر شد اعتبارهای الزم برای تکمیل ساخت سیل بند ،تأمین شود.

محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزکاران گمنامند -حضرت محمد(ص)
59
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بهرهبرداری از پروژه بهسازی روستای سرله

مهندس آقاپور زنگنه -مدیر بنیاد مسکن شهرستان باغملک گفت :در مراسمیبا
حضور فرماند��ار و دیگر مسئولین این شهرستان ،پروژه بهسازی روستای سرله
بهرهبرداری شد .وی افزود :عملیات بهسازی این روستا ،با اعتباری بیش از چهار
میلیارد ریال از محل اعتبارهای استانی و نفت انجام شده است.

شماره  | 143مهر 96

طرح بهسازی  8روستا ،بهرهبرداری شد

مهند��س خس��روی -مدیر بنی��اد مسکن شهرست��ان اندیکا گفت :د��ر مراسمیبا حضور
فرماند��ار ای��ن شهرستان و دیگر مسئولین محلی ،از طرح بهس��ازی  8روستای شهرستان
اندیکا ،بهرهبرداری شد.
مهند��س خسروی افزود :زیرسازی و آسفالت معابر ای��ن  8روستا با مشارکت دهیاریها و
بنیاد مسکن و از محل اعتبارهای تفاهم نامه قیر رایگان انجام شده است.
در پایان فرماندار و بخشدار ،از تالشهای مهندس خسروی و همکارانش تجلیل به عمل
آمد.

بهرهبرداری از طرح بهسازی روستای هدامه

مهند��س طوس��ی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بندر ماهشهر ابراز کرد :در مراسمیبا حضور مسئولین محلی ،طرح بهسازی روستای هدامه در
این شهرستان بهرهبرداری شد .وی با اشاره به عملیات انجام شده در روستا گفت :طرح بهسازی روستای هدامه ،از محل اعتبارهای استانی و با
همکاری امور ماشین آالت بنیاد مسکن استان ،اجرا شد.

بهسازی  11روستای بخش مرکزی

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهندس حسینزاد��ه -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شوشتر گفت :آئین بهرهبرد��اری از طرح بهسازی  11روستای
بخش مرکزی این شهرستان با حضور فرماندار شهرستان شوشتر ،نماینده مردم شهرستان شوشتر در مجلس شورای اسالمی ،بخشدار مرکزی
و دیگر مسئولین و اهالی روستا ،برگزار شد.
مهند��س حسینزاد��ه گفت :پروژه زیرسازی و آسفالت معابر ،با مشارکت بنیاد مسکن و بخشداری مرکزی شهرستان شوشتر و با اعتباری بیش
از  15میلی��ارد ری��ال بهرهبرداری شد که این اعتبار از محل اعتبارهای ارزش افزوده دهیاریهای بخش مرکزی ،اعتبارهای استانی بنیاد مسکن
شهرستان شوشتر و استانداری ،تأمین شده است.

مدیران کل اداره منابع طبیعی و بنیاد مسکن استان دیدار کردند

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهندس مطیعی -مدیرکل اد��اره منابع طبیعی استان با مهندس انصاریان -مدیرک��ل بنیاد مسکن استان ،دیدار و

جوانی فرصتی است که بیش از یک دفعه آن را به دست نتوان آورد -حضرت علی(ع)
60

معابر روستای تاشار آسفالت شد

مهندس ایگدر -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ایذه گفت :معابر روستای تاشار از توابع این شهرستان ،آسفالت شد .وی با اشاره به عملیات انجام
شده افزود :حجم معابر آسفالت شده 10 ،هزار مترمربع میباشد که با حضور اهالی این روستا بهرهبرداری شد.
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گفتگو نمود.
د��ر ای��ن دیدار به مسائل و موارد مرتبط با تهیه و اجرای طرحهادی روستایی ،همچنین راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت موجود و بهبود
ارائه خدمات به جامعه روستایی توجه و دقت نظر شد.

بهسازی  5روستای دشت آزادگان

معابر روستای رغیوه آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس کاله کج -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان هفتکل گفت 5000 :مترمربع از معابر روستای رغیوه ،زیرسازی،
آسفالت و بهرهبرداری شد.
مهندس کاله کج افزود :پروژه بهسازی این روستا با اعتباری بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبارهای استانی ،انجام شد.
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس میاحی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشت آزادگان ،از بهسازی  5روستای این شهرستان ،با اعتباری بیش
از  13میلیارد ریال از محل اعتبارهای نفت و تفاهم نامه قیر رایگان بنیاد مسکن و دهیاریها ،خبر داد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
بازدید دکتر رضوی از غرفه بنیاد مسکن

ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر رضوی -معاون توسعه روستایی و
مناط��ق محروم و معاون اول ریاست جمهوری ،از غرفه بنیاد مسکن
در نخستین جشنواره روستایی استان ،بازدید نمود.
در ابتدا دکتر رضوی به نقش مهم بنیاد مسکن در عمران و آبادانی
روستاها تأکی��د و از بنیاد مسکن استان برای حضور در این جشنواره
ب��رای شناساندن هرچه بیشتر روستاها و نیز اقدامهای انجام شده در
زمینه عمران وآبادانی روستاها ،قدردانی کرد.
سپس مهندس صنعتی منفرد ب��ا ارائه عملکرد بنیاد مسکن استان،
از رویکردهای آن د��ر احیای بافتهای با ارزش روستایی و توجه به
ظرفیتهای گردشگری روستاها ،مطالبی را بیان نمود.

رایزنی در مورد تفاهم نامه بنیاد مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،در نشستی با حضور مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم مصطفوی -مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالموالمسلمین جنتی -مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان و معاونین دو دستگاه ،در
مورد تفاهم نامه بنیاد مسکن و اداره اوقاف و امور خیریه ،گفتگو و رایزنی شد.
ابتدا مهندس صنعتی منفرد با اشاره به این مطلب که تاکنون بنیاد مسکن استان ،تعداد  ۶۰خانه عالم در سطح استان اجرا نموده است ،افزود :در
طرحهای هادی ،اهمیت مسجد و مرکزیت آن ،همواره رعایت شده و به عنوان نقاط اصلی در طراحیها ،مدنظر است و بنیاد مسکن در طراحی،

کوشش بیهوده به از خفتگی -مولوی
61
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معماری مساجد ،حفظ سیما و منظر روستا ،آماده همکاری با اداره کل اوقاف و امور خیریه میباشد.
د��ر ادامه مدیرکل اداره اوق��اف و امور خیریه استان با استقبال از اعالم آمادگی بنیاد مسکن گفت :پروژههای عمرانی بسیاری در استان وجود
دارد که میتوان به صورت مشترک ،آنها را اجرا کرد.
د��ر پای��ان مقرر شد کمیته اجرایی مشترک��ی برای بررسی و پیشبرد تفاهمنامه مشترک تشکیل و هر سه ماه گزارش کار به مدیران دو دستگاه
ارائه شود.

بازدید استاندار از بافت با ارزش روستای درسجین
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،د��ر مراسمی ،مهندس درویش امیری-
استاند��ار و هیئت همراه ،از بافت ب��ا ارزش روستای درسجین بازدید
کردند.
در ابتدا مدیرکل بنی��اد مسکن استان ،با ارائه توضیحهایی در مورد
اهد��اف احیای بافتهای ب��ا ارزش روستایی به منظور توسعه اشتغال
روستای��ی ب��ا رویکرد گردشگ��ری ،از اتمام تهیه ط��رح احیای بافت
باارزش روستای قلعه در شهرستان زنجان نیز خبر داد.
در ادامه اس�تاندار با قدردانی از تالش�های بنیاد مسکن
برای عمران و آبادانی روس�تاها ،این نهاد را مایه خیر و
برکت در استان دانست.

طرحهادی روستاهای سعیدآباد و بیدگینه افتتاح شد
به گزارش رواب��ط عمومی ،در مراسمیبا حضور فرماندار شهرستان
ایج��رود ،مهندس تقی بیگل��و -مدیر بنیاد مسکن ای��ن شهرستان و
سایر مدیران شهرستانی ،طرحهادی روستاهای سعیدآباد و بیدگینه با
اعتباری به مبلغ  ۲میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
همچنین خانه عالم روست��ای سعیدآباد نیز با اعتباری بیش از ۷۸۰
میلیون ریال افتتاح شد.

دیدار با خانواده شهید

به گزارش روابط عمومی ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالم مصطفوی -مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در
بنیاد مسکن استان ،کاظمی -مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و نصیری -مدیر حساب  ۱۰۰امام(ره) در بنیاد مسکن استان ،با خانواده
شهید رفیع الدین خلیلی دیدار کردند و به مقام شامخ پدران و مادران شهدای جمهوری اسالمی ،ادای احترام نمودند.

سمینار آموزشی و بررسی پروژههای مسکن شهری برگزار شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،سمینار یک روزه آموزشی و بررس��ی پروژههای مسکن شهری استان با حضور مهندس مرجان دهقانی -سرپرست

بر چهره ستایشگران ،خاک بیفشانید -حضرت محمد(ص)
62

افتتاح پروژههای عمرانی بنیاد مسکن
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،پروژهه��ای طرحهاد��ی و آسفالت معابر
روستاهای ویر و خیرآباد شهرستان سلطانیه ،با حضور مهندس رحمتی-
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل
و حجتاالس�لام مصطفوی -مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد
مسکن استان ،خالقی -فرماندار این شهرستان ،محمودی -مدیرکل دفتر
امور روستایی استانداری ،مهندس نبی لو -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
سلطانیه و سایر مدیران دستگاههای اجرایی ،افتتاح شد.
گفتنی است این پروژهها با اعتباری بیش از  7میلیارد و  700میلیون
ریال به بهرهبرداری رسیده است .همچنین فاز دوم پروژه  ۴۱واحدی
سپی��د نیز با اعتباری بیش از  1میلی��ارد و  380میلیون ریال از دیگر
طرحهای افتتاح شده در هفته دولت بود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسکن شهری و حساب  ۱۰۰امام(ره) در بنیاد مسکن کشور و کارشناسان دفتر مرکزی در حوزه مسکن شهری ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل
و معاونین بنیاد مسکن استان ،مدیران بنیاد مسکن شهرستانها و کارشناسان حوزه مسکن شهری ،در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این سمینار ،با بررسی وضعیت پروژههای مسکن شهری بنیاد مسکن کشور ،در زمینه مباحث تخصصی معماری ،سازه ،تأسیسات و الگوهای
برتر و نمونه در سطح کشور گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد .سپس در مورد تعریف پروژهها به صورت مشروح ،رویکردهای جدید معاونت مسکن
شهری کشور ،بررسی شد.

پروژههای بنیاد مسکن در شهرستان طارم افتتاح شد

به گ��زارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حض��ور موسوی -معاون
سیاسی -امنیت��ی استاندار ،فرماند��ار و امامجمع��ه شهرستان طارم،
مهند��س ابراهیمی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان و سایر مدیران
شهرستان��ی ،خانه عال��م در روستای شقاق��ی و چهارهزار و سیصد و
دهمی��ن واح��د مسکون��ی مقاوم سازی شد��ه در روست��ای کمرکوه
شهرستان طارم افتتاح شد.
گفتن��ی است برای اجرای این پروژهها در مجموع ،اعتباری بیش از
 980میلیون ریال هزینه شده است.

زمینههای همکاری بنیاد مسکن استان و اداره کل ورزش و جوانان بررسی شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشست مشترک اداره بنی��اد مسکن و اداره کل ورزش و جوانان استان ،در م��ورد گسترش زمینههای همکاری با
حض��ور مهندس صنعتی منف��رد -مدیرکل بنیاد مسکن استان و جوان -مدیرکل ورزش و جوانان استان ،حجتاالسالم مصطفوی -مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه و مهندس محمدی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و گروهی از مدیران و کارشناسان دو دستگاه ،برگزار شد.
ابتدا دو طرف ،با تأکید بر هم افزایی در زمینه تحقق اهداف دو سازمان ،خواستار گسترش تعاملهای فی ما بین شدند.
سپس مهندس صنعتی منفرد با اشاره به اهمیت ورزش در جامعه ،تقویت زیرساختها و توسعه فضاهای ورزشی را بسیار مهم عنوان کرد و از
اعالم آمادگی بنیاد مسکن برای همکاریهای الزم ،خبر داد.
در ادامه جوان نیز با استقبال از همکاریهای دو دستگاه ،استفاده از توان فنی و مهندسی بنیاد مسکن را عاملی برای توسعه ورزش استان به

زینت انسان سه چیز است :علم ،محبت و آزادی -افالطون
63

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

ویژه در روستاها دانست و ابراز امیدواری کرد تا این همکاریها عملی شود.
در پایان نیز مقرر شد پیش نویس تفاهم نامهای با موضوع توسعه فضاهای ورزشی در کمیته مشترک متشکل از کارشناسان دو دستگاه تهیه
و پس از بررسیهای نهایی ،بین دو دستگاه منعقد شود.

افتتاح پروژههای بهسازی آسفالت معابر  ۷روستا
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،پروژههای بهس��ازی آسفالت معابر ۷
روست��ای شهرستان خدابنده با حضور میرزای��ی -فرماندار و مهندس
بابای��ی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،بیگدلی -بخشدار مرکزی،
گروه��ی از مسئولی��ن شهرستانی ،دهیار ،اعضای ش��ورای اسالمیو
اهال��ی روستای دوتپه سفلی ،به صورت همزمان در این روستا افتتاح
شد.
گفتنی است در مجموع برای آسفالت  53960مترمربع از معابر این
روستاه��ا ،با اعتباری بیش از  158میلیارد و  808هزار و  240ریال و
با مشارکت دهیاریها هزینه شده است.

افتتاح همزمان هفت واحد مسکونی برای خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول

به گزارش رواب��ط عمومی ،تعداد  ۷واحد مسکون��ی خانوارهای دارای
حداقل دو فرد معلول به ص��ورت همزمان در روستای قلقاتی شهرستان
ایج��رود با حضور بی��ات -فرماند��ار ،حجتاالسالموالمسلمین مقدمی-
امامجمع��ه شهرست��ان و مهندس تقی بیگل��و -مدیر بنی��اد مسکن این
شهرستان افتتاح شد.
د��ر این مراسم ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان ایجرود با ارائه توضیحاتی
در م��ورد ساخت این واحده��ای مسکونی ،به پرداخ��ت تسهیالت ۱۵0
میلی��ون ریالی و کمک بالعوض  ۱۸0میلیون ریالی برای هر یک از این
واحدها اشاره کرد که توسط بنیاد مسکن و با همکاری اداره کل بهزیستی
و بنیاد مستضعفان اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.

طرحهای هادی روستاهای شهرستان ماهنشان افتتاح شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،ب��ه مناسبت هفته دول��ت ،طرحهادی
روستاه��ای امیرآباد ،ایلی بالغ و قره بات�لاق شهرستان ماهنشان با
حض��ور نوری -فرماند��ار و مهندس خدایی -مدی��ر بنیاد مسکن این
شهرستان و سایر مدیران شهرستانی ،افتتاح شد .
ای��ن طرحها د��ر مجموع با اعتب��اری بیش از  7میلی��ارد ریال و با
مشارکت دهیاریها به بهرهبرداری رسید.

مرد آن است که نیمی از تالش خود را صرف این دنیا کند و نیم دیگر را
صرف آن دنیا -ابوعلی سینا
64

پل روستای قروه افتتاح شد

به گ��زارش روابط عمومی ،در مراسمی ،پل روستای قروه با حضور
فرماندار و مهندس حیدری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان ابهر ،بخشدار
و اعضای شورای اداری این شهرستان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این پل ،از محل اعتبارهای حوادث و استانی به مبلغ  ۳میلیارد ریال و
به صورت کامل توسط بنیاد مسکن ساخته شده است.
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور دکتر بیات -فرماندار
و مهندس رستمخانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان زنجان،هادوی-
بخشد��ار زنجان��رود و گروه��ی از مسئولین شهرستان��ی ،طرحهادی
روست��ای کزب��ر افتتاح شد .این طرح با اعتب��اری بیش از  1میلیارد و
پانصد میلیون ریال از مح��ل اعتبارهای دهیاری و همچنین آسفالت
معابر این روستا نیز از محل قیر یارانهای اجرا شد .
د��ر ادامه ،خانه عال��م روستای قره چری��ان و طرحهادی اجرا شده
توسط بنیاد مسک��ن از محل اعتبارهای دهیاری و استانی با اعتباری
بیش از  ۴۰۰میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.
د��ر ادام��ه دیوار و پل روستای چپ چپ که ب��ا اعتباری به مبلغ 3
میلیارد و  200میلیون ری��ال از محل اعتبارهای دهیاری ساخته شد،
به بهرهبرداری رسید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح پروژههای متعدد عمرانی بنیاد مسکن

افتتاح طرحهادی روستای قلعه حسینیه

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،طرحهاد��ی روستای قلع��ه حسینیه
شهرست��ان خرمدره ،ب��ا حضور فرماندار و امامجمع��ه این شهرستان،
مهند��س آهنکار -مدی��ر بنیاد مسکن شهرست��ان خرمدره و گروهی
ازمسئولین شهرستانی ،افتتاح شد.
گفتن��ی است سه واحد مسکونی مقاوم سازی شده مسکن روستایی
نی��ز به طور همزمان در روستاهای قلعه حسینیه ،اردجین و اسالمآباد
به بهرهبرداری رسید.

دنیا آن قدر وسیع است که برای همه مخلوقات جایی هست ،به جای آن که جای کسی را
بگیرید تالش کنید جای واقعی خود را بیابید -چارلی چاپلین
65

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
مهندس ملکی با نماینده مجلس شورای اسالمیدیدار کرد
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهندس ملکی -مدیرکل بنیاد مسک��ن استان ،از پرداخت بدون محدودیت تسهی�لات قرضالحسنه  ۱۸0و ۲۰0
میلی��ون ریال��ی نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ،د��ر این استان خبر داد و گفت :متقاضیان میتوانند ب��رای دریافت این تسهیالت ،به بنیاد
مسکن مراجعه کنند.
مهندس ملکی در دیدار با دکتر همتی -نماینده مردم شهرستانهای سمنان ،سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسالمیبا بیان اینکه سیاست
دول��ت نه��م در مسکن مهر ،باعث شد تا روستاها خالی از سکنه شوند ،تأکید کرد ،باید برای باز گرداندن روستائیان ،هزینههای هنگفتی از جمله
تسهی�لات بهس��ازی منازل روستایی را تقبل نمود .وی با اشاره به مقوله گردشگری و رونق اقتصادی در روستاها گفت :طرحهای خوبی در این
ح��وزه د��ر دستور ک��ار است که میتوان از روستای مالده ،به عنوان اولین طرح روستای گردشگری ن��ام برد که در دستور کار واحد بهسازی و
عمران گردشگری قرار دارد.
در پایان دکتر همتی ،با اعالم رضایت از عملکرد بنیاد مسکن استان در رونق روستاها ،گفت :نمایندگان مردم در برنامه ششم به ویژه در حوزه
گردشگری ،مشاغل خانگی و همچنین تولید ،نگاه ویژهای به مناطق روستایی داشتهاند.

مشکالت روستاهای منطقه کوه زر بررسی شد
ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،دکتر حسن بیگ��ی -نماینده مردم
شهرستان دامغان در مجلس ش��ورای اسالمی ،فرماندار ،مهندس
ملک��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،فرماندار و مدیر بنیاد مسکن
ای��ن شهرستان و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی ،با حضور
در روستاهای منطقه کوه زر به بررسی مشکالت مردم پرداختند.
سپ��س در نشست��ی ،مهند��س ملک��ی گزارش��ی از عملکرد و
برنامهه��ای بنیاد مسک��ن استان و شهرستان دامغ��ان به ویژه در
روستاهای این شهرستان و منطقه کوه زر ارائه نمود.
سپ��س نمایند��ه مردم شهرست��ان دامغان در مجل��س شورای
اسالمی ،ب��ا توجه به ارائه خدمات و عملک��رد بنیاد مسکن استان
در روستاهای یاد شده ،از مدیرکل و مجموعه بنیاد مسکن استان،
قدردانی کرد .

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
کارمند برتر

بناب��ر گزارش روابط عموم��ی ،عبدالرضا قاسمپور -فرماندار و محمدهادی میزان -مدیر بنیاد مسکن شهرست��ان داراب ،با اهدای لوح تقدیر به
سیدعل��ی اکب��ر جوادی -کارمند بنیاد مسکن این شهرستان و ضمن قدردانی از تالشه��ای وی ،ایشان را به عنوان کارمند برتر در سال ،1396
معرفی نمودند.

کارمند نمونه

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،حیدر عالیشوند��ی -فرماندار و رئیس شورای اداری شهرستان شیراز ،با اهدای لوح تقدیر به محمدرضا اسدالهی-
کارمند بنیاد مسکن این شهرستان و قدردانی از تالشهای وی ،ایشان را به عنوان کارمند نمونه ،معرفی کرد.

ای فرزند ،اگر عزت خواهی قطع طمع کن از آن چه در دست مردم است و بدان چه خدایت
داده راضی باش -لقمان حکیم
66

روستای گردشگری علیشاهی شهرستان ممسنی در مسیر توسعه روستایی

طرح اجرای جداول سنگی روستای گردشگری علیشاهی شهرستان ممسنی با اعتباری بیش از  500میلیون ریال به اجرا در آمد که عالوه بر
حفظ بافت سنتی و گردشگری روستا ،به بهسازی محیط آن نیز کمک کرده است .
مدی��ر بنیاد مسکن شهرستان ممسنی ،با تشریح فعالیتهای عمران��ی ،محرومیت زدایی و توسعه گردشگری روستایی دراین شهرستان گفت:
اغلب روستاهای شهرستان ممسنی ،قابلیتهای توسعه گردشگری روستایی را دارند .سید قاسم حسینی ادامه داد :صنعت گردشگری روستایی،
توسع��ه فراوان��ی یافته است و بسیاری از جوامع محلی ،توانستهاند از این راه ،وضعی��ت خود را بهبود ببخشند و از مشکالتی مانند بیکاری ،پایین
بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند.
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس عطاا ...زمانی -مدیرکل بنی��اد مسکن استان ،با سرهنگ احمدی -فرمانده پلیس راه شمال استان ،دیدار
نمود.
د��ر ای��ن دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان ،بر لزوم توجه و مالک بودن قانون و مقررات ،اولویت دانستن فرهنگ شهروندی در ساخت مسکن
شهری و اجرای طرحهای توسعه روستایی ،تأکید کرد و گفت :اولویت ما در اجرای طرحهای توسعه ،توجه به مقررات و فرهنگ ترافیک ،است.
مهندس زمانی ،حل مشکالت مردم و ایجاد سرپناه را یکی ازمحورهای کاری بنیاد مسکن در شهر و روستا دانست و افزود :بنیاد مسکن میکوشد
ت��ا ب��ا ایجاد سرپناه مناس��ب ،اجرای طرحهای مسکن شهری و عمران و توسعه روستایی ،گ��رهای از مشکالت مردم بگشاید که اگر اجرای این
طرحها ،براساس اولویت فرهنگ شهروندی و ترافیک نباشد ،نه تنها مشکل گشا نیست ،بلکه بر مشکالت مردم میافزاید.
سپ��س فرماند��ه پلیس راه شمال استان ،با قدردانی از همدلی و همراهی بنیاد مسکن ب��ا پلیس راه و اولویت داشتن قانون ،فرهنگ ترافیک و
حق��وق شهروند��ی گفت :نیروهای پلیس راه در روزه��ای خاصی با اجرای طرحهای انتظامیترافیکی ،به منظ��ور پوشش کامل جاده ای ،انجام
مأموریتهای روزانه آنها مضاعف میشود و در تالش شبانه روزی اجرای طرحهای ترافیکی ،تمامیمحورهای مواصالتی استان را تحت پوشش
دارن��د و با استفاد��ه از گشتهای محسوس و نامحسوس ،رفتار رانندگان ،تحت نظارت و کنترل کام��ل قرار دارد .سرهنگ احمدی گفت :برای
گشودن گرههای ترافیکی ،تمامینهادها مسئول هستند و در این زمینه ،نیاز به مشارکت همگانی است .

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با فرمانده پلیس راه

بازدید فرماندار از پروژه آسفالت روستای اکبرآباد

دکت��ر داریوش دهق��ان -فرماندار شهرستان ک��وار و گروهی از
مسئوالن و کارشناسان این شهرستان ،از پروژه آسفالت بلوار اصلی
روستای اکبرآباد بازدید نمودند.

فرمان�دار ب�ا قدردان�ی از فعالیتهای بنیاد مس�کن
دراین شهرستان گفت :خدمت در مناطق روستایی،
خدمت به ش�ریف ترین اقش�ار اجتماع اس�ت .دکتر

دهق��ان اضافه ک��رد :روستایی��ان ،فرزندانی توانمن��د و تأثیر گذار
ب��ه جامعه تحوی��ل دادهاند و مردمانی بر آمد��ه از فرهنگ زیبای
سادهزیست��ی و قناعت هستند که با وج��ود محرومیت از امکانات
شهرنشینی ،همواره ،فرزندانی توانمند و تأثیرگذار به جامعه تحویل
دادهاند که این خود خدمتی بزرگ به میهن اسالمیاست.
وی ،ب��ر لزوم محرومیت زدایی و ارائه خدمات و توسعه روستایی
در مناطق روستایی تأکید کرد و مشارکت مردم در عمران وآبادانی روستاها را نقشی کلیدی عنوان کرد.
فرماندار در ادامه خاطرنشان نمود :همکاری و همیاری مردم با شورا و دهیار ،زمینه ساز رونق وآبادانی روستاها خواهد بود.
د��ر ادام��ه عباس خالقداری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کوار نیز گزارشی از فعالیته��ای جهادی بنیاد مسکن در محرومیت زدایی و توسعه
روستایی در این شهرستان ارائه داد.

همانا داروی خشم ،خاموشی است -سقراط
67
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بهرهبرداری از طرح توسعه خیابان شهرک امام(ره) در بخش اسیر
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ط��رح توسع��ه خیابان شهرک امام(ره) در بخش اسیر شهرستان مهر ،با حضور غ�لام پور -معاون فرماندار این شهرستان ،موسوی -بخشدار و
گروهی از مسئولین ادارهها و نهادهای شهرستان مهر و اهالی شهرک امام(ره) ،به بهرهبرداری رسید .
د��ر ای��ن مراسم غالمپور و موسوی از فعالیتهای بنیاد مسکن این شهرستان قدردانی کردن��د .غالمپور با بیان اینکه خدمات دولت و نهادهای
انقالبی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ،به رونق و عمران این مناطق کمک کرده است ،گفت :روستاها ،کانون کار ،تالش و روستائیان،
قشر زحمتکش و توانمند جامعه که شایسته دریافت بیشترین و بهترین خدمات هستند .
معاون فرماندار شهرستان مهر افزود :این شهرستان ،مزیتهای بی نظیری برای توسعه صنعتی و استقرار صنایع پایین دستی دارد و روستاهای
آن نیز توان شایستهای در عمران و توسعه دارد که باید از آن بهرهگیری کرد.
سپ��س محم��د حاجی پور -مدیر بنی��اد مسکن شهرستان مهر نیز با ارائه گزارشی از روند توسعه و عم��ران روستایی و محرومیت زدایی دراین
شهرست��ان ،اف��ق پیش رو برای توسعه روستایی و محرومیت زدایی در این منطق��ه را درخشان و امید بخش توصیف کرد .وی گفت :فعالیتهای
جهادی بنیاد مسکن توانسته است غبار محرومیت را از چهره بسیاری از مناطق و روستاهای این شهرستان بزداید .

فرماندار :مدیران با توجه به مسئولیتهای خود برای توسعه شهرستان زرین دشت ،گام بر دارند

طرحه��ای توسع��ه روستای��ی د��ر شهرست��ان
زریندشت با حضور مهند��س یزدان پناه -فرماندار
ای��ن شهرستان و گروهی از مردم و مسئولین محلی
شهرستان زریندشت به بهرهبرداری رسید .فرماندار
د��ر سخنانی گفت :مدیران با توجه به مسئولیتهای
خود ،در زمینه توسعه شهرستان مهر گام بردارند.
به گزارش روابط عمومی ،در این مراسم ،همچنین
پارک محل��های روستاه��ای فرج بیگ��ی و گلوگاه،
بهسازی و آسفالت برخی معابر در روستاهای خسویه
ودروا ،تسطی��ح و آماده سازی شه��رک  140واحد
روستای زی��رآب ،بهرهبرداری از واحدهای مسکونی
اقشار کم درآمد و آبرسانی به  ۱۲۰واحد مسکونی در
شهرک میثاق حاجیآباد ،با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید .
فرماند��ار با اشاره به توصیههای اخیر رهبر معظ��م انقالب به دولتمردان ،اظهار داشت :امروز دولت بر گرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری،
بی��ش از هفتاد درص��د از اعتبارهای خود را معطوف به روستاها نموده است .وی با قدردانی از تالشهای مدیر و مجموعه کارکنان بنیاد مسکن
شهرست��ان زری��ن دشت گفت :بی دلیل نیست که چهارسال پیاپی ،بنیاد مسک��ن این شهرستان در امر خدمترسانی به روستاها ،مقام اول را در
سطح استان کسب نموده است.
در ادامه مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرین دشت نیز با قدردانی از حمایتهای فرماندار و مسئوالن بنیاد مسکن در اجرای طرحهای عمرانی،
گفت :پروژه پارک روستایی فرج بیگی با اعتباری بیش از  2میلیارد ریال ،پارک روستای گلوگاه با اعتباری نزدیک به  800میلیون ریال ،اجرای
 3500متر زیرسازی و آسفالت روستای خسویه با اعتباری بیش از یک میلیارد و  200میلیون ریال ،اجرای  3200متر بهسازی و آسفالت روستای
دروا با اعتباری نزدیک به یک میلیارد ریال ،واگذاری  140قطعهای روستای زیرآب با اجرای  50هزار مترمربع زیرسازی با اعتباری بیش از سه
میلی��ارد ری��ال و همچنین ساخ��ت واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد با اعطای تسهیالت  150میلیون ری��ال و اعطای مبلغ چهل میلیون ریال
کمک بالعوض ،به بهرهبرداری رسید .
برومن��د اضاف��ه کرد :طرح آبرسان��ی به شهرک میثاق و اجرای 2500متر شبکه داخلی با اعتباری افزون ب��ر دو میلیارد و پانصد میلیون ریال و
بهرهمندی  120خانوار نیز به مرحله افتتاح و بهرهبرداری رسید.

کسی که با نادانی دوست باشد ،پیوسته در عذاب است -امام رضا(ع)
68
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بهرهبرداری از طرحهای عمرانی در روستاهای رودبال ،راشک
علیا و سفلی ،در بخش همایجان شهرستان سپیدان در مراسمیبا
حض��ور شبیر زارع خفری -فرماند��ار این شهرستان و گروهی از
مردم و مسئوالن محلی ،آغاز شد .
فرماند��ار شهرستان سپیدان ب��ا گرامیداشت هفته دولت گفت:
با همکاری مسئولین و مرد��م ،اجرای طرحهای عمرانی ،چهره
روستاه��ای ای��ن شهرست��ان را متح��ول کرده اس��ت ،هر چند
همچنان روستاهای م��ا از محرومیت مضاعف رنج میبرند ،اما،
هم��ه مسئوالن با انگی��زه خدمت به مردم و ب��ا تعامل سازنده،
ب��ه خدمتگ��زاری مشغولن��د .زارع خف��ری با اشاره ب��ه برخی از
قابلیته��ای روستاهای این شهرست��ان ،توسعه گردشگری را از
جمل��ه این قابلیتها دانست .وی گف��ت :شهرستان چهار فصل
سپید��ان با نزدیک بودن به کالن شهر شیراز ،دارای  ۳۲منطقه
معروف گردشگری است.
فرماندار ،با قدردانی از بنیاد مسکن در اجرای طرحهای عمران روستایی ،بر لزوم تداوم فعالیتهای توسعه در روستاها ،ایجاد اشتغال ،کارآفرینی
و کاهش مهاجرتها ،تأکید کرد .
سپس مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان با بیان مطالبی در مورد طرحهای عمران روستایی گفت :طرح توسعه روستای راشک علیا با اعتباری
به مبلغ  770میلیارد ریال ،طرح توسعه روستای راشک سفلی با اعتباری به مبلغ  680میلیارد ریال و طرح توسعه روستاهای رودبال و هرایجان
به ترتیب با اعتباری به مبلغ  960میلیارد ریال و  830میلیون ریال از اعتبارهای استانی اجرا شده است و تعداد  387خانوار روستایی از مزایای آن
بهرهمند شدند .شیروانی دوست ادامه داد :در روستای بهرغان ،ریگان ،اسفیان ،هفتخوان و ایاسجان نیز طرحهای عمرانی شامل اجرای آسفالت،
زیرس��ازی و ساخ��ت پارک محلهای میباشد که از محل اعتبارهای استانی به ترتیب با مبالغ  600 ،800 ،500و  700میلیون ریال و در روستای
ایاسجان از محل دو درصد اعتبارهای نفت و گاز به مبلغ  800میلیون ریال ،هزینه شده است .وی افزود :تعداد  3هزار و  400خانوار روستایی از
مزایای طرحهای یاد شده در این روستاها ،بهرهمند شدند .

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فرماندار :اجرای طرحهای عمرانی چهره روستاها را متحول کرده است

فرماندار :ارائه خدمت به روس��تاییان و توس��عه روستایی در شهرس��تان داراب ،شتابی دوچندان
دارد

عبدالرض��ا قاسمپور -فرماند��ار شهرستان داراب با گرامیداشت هفته دولت ،با بیان اینکه ارائه خدمت ب��ه روستاییان و توسعه روستایی در این
شهرست��ان ،شتاب��ی دوچندان د��ارد ،گفت :همه خدمات ارائه شده ،به برک��ت نظام اسالمی ،همدلی و همراهی مسئ��والن ،تعامل بنیاد مسکن،
بخشداران ،دهیاران ،شوراها و نیز تالش و جدیت مسئوالن این شهرستان بوده است .
قاسمپور در مراسم بهرهبرداری از طرحهای بهسازی و عمران روستایی در روستاهای نصرت و طاهونه شهرستان داراب با قدردانی از فعالیتهای
بنیاد مسکن در این شهرستان گفت :مشارکت مردم و هماهنگی با بخشداریها و دهیاریها در این شهرستان ،زبانزد است و با حفظ همین روحیه
تعاملی ،در سالهای آتی شاهد ارائه خدمات بیشتر به مردم ،بهسازی و عمران روستایی و آسفالت ،بیشتر معابر ،خواهیم بود .وی افزود :برای اولین
بار در تاریخ شهرستان داراب ،در خیلی از مراکز دهستانها که قب ً
ال کد و ردیف اعتباری نداشتند ،تالش شده است تا برای تعداد زیادی از روستاها،
هم اعتبارهایی نیز برای شروع پروژههای جدید تخصیص یابد.
فرماندار ابراز کرد :هر سال برای این شهرستان ،حداقل شش روستا کدار شده است تا از اعتبارها استفاده کنند و راه آن هموار شود تا در سالهای
بعدی هم از اعتبارهای ملی و شهرستان ،استفاده کنند .
مهندس میزان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب اضافه کرد :به مناسبت هفته دولت ،طرح بهسازی و عمران روستایی با اعتباری بیش از ۵
میلیارد ریال از محل اعتبارهای نفت و گاز و توازن منطقهای افتتاح و مورد بهرهبرداری  450خانوار این دو روستا قرار گرفت.

دروغگو مظهری از شیطان است؛ زیرا شیطان دو نام دارد
یکی شیطان و دیگری دروغ -ویکتور هوگو
69
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فرماندار :توسعه گردشگری ،از مزیتهای اصلی روستاهای شهرستان شیراز است
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور فرماندار و معاونین
فرمانداری شهرست��ان شیراز ،بخشد��ار ارژن و مدیران دستگاههای
اجرای��ی این شهرستان ،طرح بهس��ازی و اجرای طرحهادی روستای
چه��ل چشمه از توابع بخش ارژن شهرستان شی��راز ،به بهرهبرداری
رسید .
فرماندار شهرستان شیراز در این مراسم ،با گرامیداشت هفته دولت،
بر لزوم الگو گرفتن از منش و مدیریت جهادی شهیدان رجایی و باهنر
تأکید کرد و گفت :همه باید دنبال رشد و تعالی جامعه اسالمیباشیم
و مسئوالن نیز باید بیش از هر کسی به این نکته توجه داشته باشند
و ت�لاش کنند تا از این همدلی و همراهی ،در مسیر هر چه افزونتر
کرد��ن خدمت به مردم ،به��ره ببرند .عالیشوندی ب��ا اشاره به برخی
از قابلیته��ای توسع��ه گردشگری در روستاه��ای شهرستان شیراز،
خواست��ار بهرهگیری از این قابلیتها ،توسعه عمران وآبادانی روستاها
در کنار توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال شد.
سپس مهندس اکبر مسعودی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز ،نیز گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه داد.
در ادامه دهیار و شورای اسالمی ،از خدمات بنیاد مسکن شهرستان شیراز قدردانی نمودند .
در پایان فرماندار ،با بازدید از این طرح ،از تالشهای بنیاد مسکن این شهرستان ،قدردانی کرد .

فرماندار :دستاوردهای دولت و همراهی مسئوالن در اجرای طرحهای عمرانی ،چشمگیر است

د��ر مراسم��ی ،بهرهبرد��اری از پ��روژه بهسازی روست��ای بیدک
شهرستانآباد��ه ،با حض��ور زارع -فرماندار ای��ن شهرستان ،بخشدار
مرکزی و گروهی از مسئوالن محلی آغاز شد.
فرماندار در سخنانی به مناسبت هفته دولت ،با اشاره بهدستاوردهای
انق�لاب و نظام جمعه��وری اسالمی ،خدمات دول��ت تدبیر و امید را
د��ر شهرستانآباده مطلوب دانست و از همکاری مسئولین در اجرای
پروژه بهسازی ،قدردانی کرد .زارع افزود :باید در خدمترسانی ،همه
ظرفیته��ا رابه کارگیریم و د��ر تحقق اهد��اف برنامه ششم تالش
نمایی��م تا به توسع��ه اقتصادی دست یابیم که در ای��ن زمینه ،توجه
ب��ه اقتصاد مقاومتی بر اساس عدالت محوری و مردمیبودن ،اهمیت
زیادی د��ارد .وی بر لزوم ایجاد اشتغال و ک��ار آفرینی در روستاها با
توج��ه به سال اقتصاد مقاومتی -تولی��د و اشتغال ،تأکید کرد و گفت:
ایجاد اشتغال در مناطق روستایی ،موجب کاهش مهاجرت و افزایش
ماندگاری در روستاها میشود.
سپس مدیر بنیاد مسکن شهرستانآباده با بیان توضیحهایی در مورد پروژه گفت :پروژه بهسازی روستای بیدک با اعتباری بیش از  700میلیون
ری��ال توس��ط بنیاد مسکن این شهرستان انجام شده است .محمد متین کیا ،بر لزوم تداوم خدمت به مناطق روستایی و محروم تأکید کرد و ابراز
داشت :مأموریت اصلی بنیاد مسکن ،توسعه روستایی ،خدمت به مناطق محروم و محرومیت زدایی است و در سالهای
اخیر ،قدمهای مؤثری دراین زمینه بر داشته است .
گفتن��ی اس��ت با حضور مسئولین یاد شده از پروژه بهسازی روستای امیرآباد شهرستانآباده بهرهبرداری شد .در ادامه مهندس متین کیا با بیان
مطالبی در مورد پروژه بهسازی این روستا گفت :این پروژه با اعتباری بیش از  616میلیون ریال ،اجرا شده است.

با دشمن نیز باید مشورت کرد تا به میزان دشمنی او پی برد -سقراط
70
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همزم��ان با هفت��ه دولت ،پروژهه��ای بهسازی شه��رک روستای
دهمی��ان از بخش صحرای باغ و روست��ای منصورآباد از بخش جویم
شهرستان الرستان با حضور جلیل حسنی -معاون استاندار و فرماندار
وی��ژه شهرستان الرستان ،مهندس ناصر زائری -مدیر بنیاد مسکن و
گروهی از مسئولین ادارههای این شهرستان ،افتتاح شد .
مهند��س زائری با بیان مطالبی گفت :طرح هر دو روستا با اعتباری
بی��ش از  2میلیارد و  150میلیون ری��ال از محل اعتبارهای استانی و
داخلی بنیاد مسکن و خودیاری مردمی ،اجرا شده است .
د��ر ادامه جلیل حسنی ،از تالشهای مهندس زائری و کارکنان بنیاد
مسکن شهرستان الرستان در روستاها و اجرای پروژههای بهسازی،
قدردان��ی کرد .وی بر لزوم رف��ع محرومیت از مناطق روستایی تأکید
کرد و گفت :مسئولین وظیفه دارند تا با سرکشی مستمر به روستاها و
مناطق کمتر توسعه یافته ،مشکالت این مناطق را رصد کرده و برای رفع موانع توسعه آن ،اقدام الزم را به عمل آورند.
گفتن��ی اس��ت با حضور مسئولین یاد شده ،مسع��ود راسخی -معاون سیاسی و امور اجتماعی فرمانداری وی��ژه شهرستان الرستان و گروهی از
مسئولین محلی ،پروژه طرح بهسازی شهرک توحید کهنه اوز این شهرستان ،به بهرهبرداری رسید.
مهندس زائری با بیان حجم عملیات پروژه بهسازی شهرک توحید کهنه اوز گفت :این پروژه با اعتباری بیش از یک هزار و  800میلیون ریال،
از اعتبارهای استانی و خودیاری مردمی ،انجام شده است.
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افتتاح پروژههای بهسازی شهرک روستاهای ده میان و منصورآباد

نشست پرسش و پاسخ با حضور مسئولین

به مناسبت هفت��ه دولت ،مسئولین شهرستان د��اراب با حضور در
مصل��ی نماز جمعه شهر داراب ،به پرسشه��ای مردم پاسخ دادند و
مشک�لات آن��ان را بررسی کردن��د .مهندس حسنزاد��ه و مهندس
غف��اری -کارشناس��ان بنیاد مسکن نیز با حضور د��ر این نشست ،به
پرسشهای مردم در حوزه کاری بنیاد مسکن ،پاسخ دادند.
همچنین عبدالرضا قاسمپ��ور -فرماندار و حجتاالسالموالمسلمین
صادق��ی -امامجمعه شهرستان داراب ،با حضور در محل پاسخگویی
بنیاد مسکن ،از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی کردند .
همچنین مهندس محمدهادی میزان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
داراب ،با تشریح عملکرد بنیاد مسکن در هفته دولت و اشاره به اینکه
ای��ن هفته فرصتی برای بیان عملکرده��ا و کارکردهای خدمتگزاران
نظ��ام اسالمیبه مردم است گفت :این شهرستان از جمله مناطقی از
است��ان اس��ت که بنیاد مسکن در چهار سال گذشته ،در کنار مشارکتهای مردمی ،کمک خیرین و اجرای برنامههای زیربنایی دولت ،اقدامهای
شگرف و قابل توجهی برای عمران وآبادانی مناطق روستایی انجام داده است .

مهندس زمانی :در مدیریت جهادی بنیاد مسکن ،همه راهها به خدمت بیشتر به مردم ،ختم میشود

مهندس عطاا ...زمانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و بخشدار کوهنجان ،از بنیاد مسکن شهرستان سروستان ،بازدید کردند .مهندس زمانی ،در
دیدار با کارکنان بنیاد مسکن این شهرستان ،بر لزوم توسعه خدمات و محرومیت زدایی مبتنی بر مدیریت جهادی تأکید کرد و گفت :در استان،
همت جمعی برای عمران و توسعه روستایی به وجود آمده و در عالی ترین جایگاه است و همه راهها در مدیریت جهادی بنیاد مسکن ،به خدمت
بیشتر به مردم ختم میشود .

خشم بیش از گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد -سعدی
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهند��س زمان��ی بیان کرد :بسیاری از مناط��ق روستایی ،همچنان به محرومیت زدایی کار و تالش بیشتر نی��از دارد و محرومیت زدایی که از
محوره��ای اصل��ی کار در بنیاد مسک��ن و از آرمانهای انقالب و نظام اسالمیاس��ت ،توسعه روستایی مبتنی بر مدیری��ت جهادی نیز در زمینه
محرومیت زدایی ،توسط بنیاد مسکن دنبال میشود .
همچنی��ن غالمرض��ا منعم -مدیر بنی��اد مسکن شهرستان سروستان هم بی��ان داشت :چشم انداز توسعه روستای��ی و محرومیت زدایی دراین
شهرست��ان ،با عملک��رد بنیاد مسکن درخشان و قابل توجه است و برای رفع محرومیت از چه��ره مناطق مختلف شهرستان سروستان ،گامهای
اساسی برداشته شده است .

روستاهای عطابخش ،اسالمآباد عبدلی ،نصرت و طاهونه در مسیر توسعه
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همزم��ان با هفته دول��ت ،بهرهبرداری از تعد��اد  18هزار و 200
مترمربع آسفالت معابر د��ر روستاهای عطابخش ،اسالمآباد عبدلی،
نصرت و طاهونه در شهرستان داراب با اعتباری بیش از  3میلیارد و
 930میلیون ریال آغاز شد .
مهند��س محمدهادی میزان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب،
در مراسم بهرهبرد��اری از طرحهای هفته دولت ،با گرامیداشت یاد
شهیدان رجایی و باهنر ،هفت��ه دولت را فرصت مغتنمیبرای تداوم
خدمتگزاری به مردم ،به وی��ژه در مناطق محروم دانست و با ارائه
آماری از خدمات بنیاد مسکن دراین شهرستان گفت :در این مدت،
تعداد سه هزار و  590جلد سند مالکیت منازل شهری و روستایی با
همک��اری اد��اره ثبت اسناد و امالک شهرستان داراب صادر شده و زمینه تملک  380هکتار زمین برای توسعه روستایی نیز فراهم و انجام شده
است .

مهندس زمانی :توسعه منطقهای در شرق استان ،توجه جدی مسئوالن و مشارکت مردم را میطلبد

حمید یزدان پن��اه -فرماندار شهرستان زری��ن دشت و مهندس
عط��اا ...زمانی -مدیرکل بنیاد مسک��ن استان ،مسایل و مشکالت
توسعه این شهرستان را بررسی کردند.
مهند��س زمان��ی با بیان اینک��ه از همه ظرفیته��ا برای توسعه
منطق��های در ش��رق استان باید به��ره گرف��ت ،شهرستان زرین
دش��ت را از مناطق اولویت دار برا ی توسع��ه شهری ،روستایی و
محرومیتزدای��ی در استان دانست .وی گف��ت :در سالهای اخیر،
چرخ توسعه در این مناطق به گردش در آمده و ظرفیتهای خوبی
ب��رای محرومیت زدایی و توسعه شه��ری و روستایی ،ایجاد شده
است .
فرماند��ار نیز با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن استان در توسعه
منطقهای و با تأکید بر مولفههای توسعه در شهرستان گفت :برنامه
توسع��ه این شهرستان بر مبنای قوانین باالدستی و سیاسته��ای کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است و دارای بخشهای اقتصادی ،اجتماعی،
عمران��ی ،خدمات��ی ،فرهنگی و ،...میباشد .حمید یزدان پناه ،بر لزوم محرومی��ت زدایی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته شهرستان زرین
دشت و همراهی بانکها و سرمایه گزاران برای توسعه سرمایه گذاری در این شهرستان ،تأکید کرد .وی یادآور شد :نگاه سپرده گذاری افراد سرمایه
دار نزد بانکها برای دریافت سود بی دغدغه و بدون ریسک ،آفت توسعه و یکی از عوامل عدم رونق اقتصادی در شهرستان زرین دشت است.

بردباری در زمان خشم مشکل ترین ولی باارزش ترین کارها می باشد -سقراط
72

همزمان با هفته دولت ،طرحهای عمرانی و بهسازی در مناطق مختلف روستایی استان با حضور مردم و مسئوالن به بهرهبرداری رسید .
معاون امور بهسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان گفت :این طرحها در  29شهرستان استان اجرا شده و برای اجرای آن بیش از860
میلی��ارد از مح��ل تسهیالت بانکی و آورد��ه متقاضیان تأمین و هزینه شده اس��ت .مهندس فرج ا ...نصیری با بیان اینک��ه ،بهسازی و بازسازی
بافته��ای فرسود��ه ،تأثیر چشمگیری در محرومی��ت زدایی ،رونق و ایجاد اشتغال روستایی دارد ،گفت :د��ر قالب این طرح 3 ،هزار و  10واحد
مسکونی روستایی بهسازی و بازسازی شده است .وی افزود :تعداد  100واحد مسکونی در شهرستانآباده 92 ،واحد در شهرستان ارسنجان48 ،
واحد در استهبان 76 ،واحد در اقلید 51 ،واحد در بوانات 30 ،واحد در پاسارگاد 238 ،واحد در جهرم و  28واحد در شهرستان خرامه از تسهیالت
مقاوم سازی و بهسازی روستایی استفاده کردند و در هفته دولت ،به بهرهبرداری رسید .
نصیری افزود :تعداد  1957واحد مسکونی مقاوم سازی و بهسازی شده در  17شهرستان استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

همزمان با هفته دولت 2 ،طرح عمرانی و همچنین طرحهای بهسازی روستایی در شهرستان فراشبند با حضور مردم و مسئوالن به بهرهبرداری
رسید .
مدی��ر بنی��اد مسکن شهرستان فراشبند گفت :در هفته دولت ،دو طرح عمرانی در روستاهای رحمتآباد و کورگی به بهرهبرداری رسید که طرح
محوطه سازی پارک روستای رحمتآباد با مبلغ یک میلیارد و  200میلیون ریال اعتبار ملی اجرا شد.
غالمیادامه داد :اجرای طرح زیرسازی و آسفالت روستای گورکی با اعتبار یک میلیارد و  200میلیون ریال از محل اعتبارهای دو درصد نفت
و گاز به بهرهبرداری رسید.
همچنی��ن ب��ا اعطای تسهیالت بانکی و با استفاده از آورده متقاضیان ،در مجموع به میزان  20میلیارد و  878میلیون ریال 73 ،واحد مسکونی
مقاوم سازی ،بهسازی و نوسازی شده است و  73خانوار روستایی از مزایای آن بهرهمند شدند .
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اجرای طرحهای عمرانی و بهسازی روستایی ،در شهرستان فراشبند

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اجرای طرحهای بهسازی در روستاهای استان

مهندس زمانی :در مجتمعهای مسکونی ،تأمین خدمات زیربنایی ،دنبال میشود

عملیات ساخت مجموعه ورزشی د��ر منطقه سلطانآباد شهرستان
شیراز و همج��وار با پروژه نشاط بنیاد مسک��ن ،در مراسمیبا حضور
مهند��س زمانی -مدیرک��ل بنیاد مسکن استان ،حید��ر عالیشوندی-
فرماند��ار و گروهی از مدیران ،مسئوالن و مردم منطقه آغاز و کلنگ
این طرح به زمین زده شد .
مدیرک��ل بنیاد مسک��ن استان در این مراسم با بی��ان اینکه توسعه
خدمات ورزش��ی ،بهداشتی ،تأمی��ن زیرساخته��ا و توسعه خدمات
د��ر مجتمعهای مسکونی بنیاد مسکن ب��ه عنوان یک اولویت دنبال
میشود ،گفت :در زمینه بهداشت و درمان نیز زمین مناسبی در منطقه
سلطانآباد در نظر گرفته شده است که با توافق دانشگاه علوم پزشکی
شی��راز ،درمانگاه مناسبی ساخته خواهد شد و همزمان سرانه خدمات
بهداشت��ی در روستای سلطانآباد که قب ً
ال د��ر نظر گرفته نشده بود،
تأمین و بخشی از کمبود سرانههای خدماتی در این روستا ،پوشش داده خواهد شد .
همچنی��ن فرماند��ار نیز در زمینه تأمین امکانات ،لوازم ورزشی ،ساخت سال��ن ،مجموعه ورزشی و تربیت بدنی در حاشیه پروژه مسکونی نشاط
د��ر منطق��ه سلطانآباد گفت :مقدمات این کار فراهم و در زمینه ساخت اماکن ورزشی د��ر روستای سلطانآباد ،کار شاخصی انجام شد ،هر چند
محدودیتهای��ی ب��رای شروع طرحهای جدید وجود دارد و اولویت با اتمام طرحهای نیمه تمام است ،اما برای مردم این روستا این پروژه اکنون
آغاز شده و پیگیری میشود تا به اتمام برسد.
د��ر ادام��ه دکتر محسن ساالری -رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز گفت :مبل��غ  9میلیارد ریال اعتبار برای فاز اول این مجموعه
ورزشی تأمین و پیمانکار طرح نیز انتخاب شده است و بنیاد مسکن ،زمین مجموعه را تأمین کرده است و زمین چمن مصنوعی و سالن مناسب

دوستان به هنگام دشواری آزمایش می شوند -حضرت علی(ع)
73
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در مجموعه ساخته میشود تا پوشش ورزشی مناسبی ایجاد شود .
د��ر پای��ان مهندس اکب��ر مسعودی -مدیر بنیاد مسک��ن شهرستان شیراز با بی��ان توضیحهایی در مورد ساخت سال��ن ورزشی گفت :روستای
سلطانآباد تاکنون فضای ورزشی نداشته است و با ساخت این مجموعه ،منطقه سلطانآباد و ساکنان آنان از خدمات ورزشی ،بهرهمند شوند .

نشست هماهنگی بانکهای شهرستان سروستان به منظور پرداخت وام بهسازی و مقاوم سازی
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی بانکهای عامل در شهرستان
سروستان برای بررسی پرداخت تسهیالت بازسازی و مقاوم سازی بافتهای
مسکونی با حضور احمدرضا کمالی -معاون فرماندار این شهرستان ،رنجبر-
بخشدار کوهنجان ،میرزاده -بخشدار مرکزی،هادیپور -شهردار سروستان
و رؤسای بانکهای مسکن ،ملی ،سپه و صادرات برگزار شد .
د��ر این نشست ،احمدرضا کمالی بر لزوم تحصیل روند اعطای تسهیالت
بهسازی ،مقاوم سازی و مقابله با حوادث غیرمترقبه دراین شهرستان تأکید
کرد و گفت :در این زمینه ،هماهنگی و همکاری بانکها ،راهگشا خواهد بود
و منج��ر به پرداخت بیشتر تسهیالت و رونق عمران وآبادانی میشود .وی
ب��ا اشاره بر لزوم همکاری بانکها دراین زمینه گفت :افزایش عمران،آبادانی
و توسع��ه خدمات د��ر مناطق مح��روم و مناطقی که نیازمن��د بازسازی و
مقاومس��ازی اس��ت ،چ��رخ اقتصاد را در این مناطق به حرکت در میآورد و باعث ایجاد اشتغال و رفع بیکاری میشود که به طور قطع ،بانکها در
شرایط رونق اقتصادی و کاهش بیکاری نیز بهتر میتوانند سیاستهای اقتصادی را اعمال و اجرا کنند .
همچنی��ن غالمرض��ا منعم -مدیر بنی��اد مسکن شهرستان سروستان با ارائ��ه گزارشی از تسهیالت پرداخت شده در ای��ن شهرستان ،خواستار
مساعدت و همکاری بانکها در ارائه تسهیالت شد.
در ادامه رؤسای بانکهای مسکن ،ملی ،سپه و صادرات نیز در این نشست به بیان دیدگاههای کارشناسی خود و برخی از تنگناها و مشکالت
به ویژه در زمینه ضمانت وامهای بانکی و چگونگی همکاری ،مساعدت مسئوالن و متقاضیان پرداختند .

مهندس زمانی :توجه به ورزش و تربیت بدنی ،از الزامات کار جهادی است

از سال��ن ورزش��ی بنیاد مسکن است��ان در مجموع��ه بنیاد مسکن
شهرستان شیراز ،بهرهبرداری شد.
به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس عط��اا ...زمانی -مدیرکل بنیاد
مسکن است��ان در مراسم بهرهبرداری از ای��ن سالن ورزشی ،با بیان
اینک��ه توجه ب��ه ورزش و تربیت بدنی ،از الزام��ات کار جهادی است،
گف��ت :نیروهای خدوم بنیاد مسکن که د��ر زمینه محرومیت زدایی،
عم��ران روستایی و کمک به همنوعان د��ر شرایط سخت و حوادث،
سواب��ق درخشانی دارند ،میبایست از امکانات ورزشی و تربیت بدنی
نی��ز برخوردار باشند تا بتوانند همیش��ه آمادگی الزم برای حضور در
شرایط بحرانی را حفظ کنند .
سپس حجتاالس�لام محمدحسن مرادی -قائم مقام مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان نیز با اشاره به توجه اسالم
و آموزهه��ای دین��ی به ورزش و تربیت بدن��ی گفت :تندرستی صرف ًا نداشتن بیماری و ضعف نیست ،بلک��ه منظور از آن ،سالمتی کامل جسمی،
ذهنی ،اجتماعی و روحی است و بنابراین ،ورزش بر قوای جسمیو روانی ،اثرگذار است.
هزینههای انجام شده برای این مجموعه ورزشی ،از محل منابع داخلی وصرفه جویی در سایر هزینهها ،تأمین شده است .

از کسی که دلت او را دشمن دارد برحذر باش -سقراط
74

طرحهای عمران روستایی و همچنین بهسازی روستایی در شهرستان فسا ،با حضور مردم و مسئوالن به بهرهبرداری رسید .
محم��د انص��اری جابری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا گفت :در هفته دولت ،اجرای ط��رح آسفالت روستای دولتآباد سه چاه به میزان 2
هزار و  200مترمربع و اعتباری به مبلغ  407میلیون ریال از محل اعتبارهای ملی به بهرهبرداری میرسد و  406خانوار دراین روستا از خدمات
و مزایای آن بهرهمند میشوند .

بهرهبرداری از  44پروژه طرحهادی روستایی همزمان با هفته دولت
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مصطفیهاشم��ی -مع��اون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،از افتتاح  44پروژه طرح عمران روستایی همزمان با هفته دولت در این استان
خبر داد و گفت :با افتتاح این طرحها ،تعداد  20هزار و  147خانوار از مزایای آن بهرهمند شدند .
مهندسهاشمیادام��ه د��اد :برای اجرای این طرحهای عمرانی ،مبالغ  14میلی��ارد و  638میلیون ریال از محل اعتبارهای استانی 17 ،میلیارد و
 942میلیون یال از محل اعتبارهای ملی 4 ،میلیارد و  793میلیون ریال از محل خودیاری اهالی 7 ،میلیارد و  450میلیون ریال از محل  2درصد
اعتباره��ای نف��ت و گ��از و نیز  3میلیارد و  650میلیون ریال از محل منابع داخلی بنیاد مسک��ن تأمین شده و در مجموع مبلغ  48میلیارد و 473
میلیون ریال هزینه شده است .وی همچنین گفت :در هفته دولت از دو طرح عمران روستایی در شهرستان جهرم ،پنج طرح در شهرستان داراب،
یک طرح عمرانی در شهرستان رستم 6 ،طرح در شهرستان زرین دشت 11 ،طرح عمرانی در شهرستان سپیدان ،چهار طرح در شهرستان المرد،
 6ط��رح عمران��ی در شهرستان مرودشت ،دو طرح در شهرستان شیراز 2 ،طرح در شهرستان فراشبند ،یک طرح در شهرستان فسا ،سه طرح در
شهرستان فیروزآباد و یک طرح در شهرستان گراش بهرهبرداری شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اجرای طرحهای عمرانی و بهسازی روستایی در شهرستان فسا

بهرهبرداری از  733واحد مسکن مهر در استان

مهند��س رسول پروری -معاون مسکن شهری بنیاد مسک��ن استان ،از افتتاح و بهرهبرداری تعداد  733واحد مسکن مهر در استان همزمان با
هفت��ه دول��ت خبر داد و گفت :برای ساخت این واحدهای مسکونی ،مبلغ  459میلی��ارد و  800میلیون ریال تسهیالت و آورده متقاضیان ،هزینه
شده است .
مهند��س رس��ول پروری دراین زمینه با بیان اینکه ساخت واحدهای مسکن شهری در قالب مسکن مهر در استان و در شهرهای زیر  25هزار
نفر جمعیت به مراحل پایانی و نهایی نزدیک شده است ،گفت :این واحدهای مسکونی در شهرهای داراب ،اقلید ،پاسارگاد ،قیر و کارزین ،المرد،
خرام��ه و نی��ز ارسنجان ،خرم بید ،سپیدان ،الرستان ،جهرم ،خنج ،کازرون ،مرودشت و نی ریز ساخته شده است .وی ادامه داد :برای ساخت این
واحدهای مسکن مهر ،مبلغ  166میلیارد و  600میلیون ریال تسهیالت بانکی و مبلغ  293میلیارد و  200میلیون ریال آورده متقاضیان ،استفاده
شده است .

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین
نشست شورای هماهنگی بانکها برگزار شد

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،نشست شورای هماهنگ��ی بانکها با
ریاس��ت دکتر همت��ی -استاندار و مشارکت و حض��ور بنیاد مسکن
استان ،برگزار شد.
در ابتدا مهندس کشاورز -معاون امور بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن استان با تشریح نحوه همکاری بانکهای عامل ،ادامه
همکاری و تسریع در پرداخت تسهیالت بانکی را درخواست و تأکید
نمود.
سپس دکتر همتی نیز با تأکید بر پیگیری دستگاههای ذیربط در
پرداخت تسهی�لات بانکی به متقاضیان ،خواست��ار همکاری بیشتر

اگر خواهی راز تو دشمن نداند با دوست مگوی -سعدی
75

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بانکهای عامل شد.
در پایان مقرر شد بنیاد مسکن استان در سایر نشستهای شورای هماهنگی بانکها ،حضور یابد.

بابائی صالح از روستاهای فتحآباد ،آب باریک و آقچه مزار ،بازدید کرد
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،بازدید از روند امور عمرانی و دیدار
ب��ا اهالی روست��ای فتحآباد توسط بابایی صال��ح -نماینده مردم
شهرستانه��ای بویی��ن زهرا و آوج در مجل��س شورای اسالمی،
ناد��ری -بخشدار مرکزی و مهندس یوسف��ی فخر -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان بویین زهرا انجام شد.
د��ر ادامه آنها با اهال��ی روستاهای آقچه م��زار ،آب باریک و
خانواد��ه شهدا دیدار و از پروژههای بنیاد مسکن بازدید کردند و
سپس به بررسی مشکالت این روستاها پرداختند.

بازدید مهندس زرآبادی از روستاهای قزوین

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس زرآباد��ی -نماینده مردم
شهرستانه��ای قزوین ،آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی،
به همراه علیخان��ی -بخشدار مرکزی ،رحمتی -بخشدار الموت
غرب��ی و مهندس رمضانپور -مدیر بنی��اد مسکن این شهرستان
از رون��د اجرای طرحهای هادی روستای��ی در روستاهای بخش
مرک��زی و الموت غرب��ی شهرستان قزوین بازدی��د کردند .این
اقدام��ات عمرانی د��ر روستاهای یلهگنبد و آرش��ت به ترتیب با
اعتبارهای��ی بیش از ی��ک میلیارد ری��ال و  800میلیون ریال و
نیز عملیات اجرای��ی آسفالت روستای کلج با اعتباری به مبلغ 1
میلیارد و  500میلیون ریال اجرا شده است.

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمیاز پروژه  15واحدی مسکن محرومین

به گزارش رواب��ط عمومی ،بهمن طاهرخانی -نماینده مردم
شهرست��ان تاکست��ان در مجلس ش��ورای اسالمیب��ه همراه
سی��اوش طاهرخانی -فرماندار ،اسماعیل��ی -بخشدار مرکزی،
سعید خدایاری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تاکستان و آرش
طاهریان -مدیر راه و شهرسازی با اهالی روستای قالت دیدار
کردن��د و از تالشه��ای انجام شده در مورد ط��رح توسعه این
روستا ،ساخت و سازه��ای مسکن روستایی و همچنین اجرای
پروژهه��ای عمرانی ،واگذاری زمین به روستاییان و ساخت ۱۵
واحد مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن ،قدردانی کرد.

هر که خدا برایش نیکی خواهد دوست پارسا بر وی اعطا کند -حضرت علی(ع)
76

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مورد رف��ع مشکالت مربوط به ضمانتهای بانكی و حقوقی برای متقاضیانی که دارای مشکالتی در این زمینه
هستند ،نشست مشترك بانكهای عامل و بنیاد مسکن استان با حضور قلیج خانی -معاون اجرایی بانك مسكن ،كلهر -مسئول اعتبارهای بانك
مسك��ن ،مهند��س کشاورز -معاون بازسازی بنیاد مسكن استان و خدایاری -مدیر بنیاد مسكن شهرستان تاكستان ،برگزار شد ،مقرر شد با اتخاذ
تدابیری نظیر معرفی ضامن حقوقی و سفته زنجیرهای برای تمام متقاضیان ،مسیر برای دریافت تسهیالت بانکی هموار شود.
د��ر این نشست مهندس کش��اورز گفت :توافق کردیم تمام واحدهای مسکونی شهری و روستایی ،تا قبل از اجرای عملیات ساختمانی ،قرارداد
آنها منعقد شود و ازین پس متقاضیان شهر اسفرورین و روستاهای بخش اسفرورین به بانكهای شهرهای اقبالیه و بوئین زهرا معرفی تا تعیین
تكلیف شوند .وی افزود :به زودی تسهیالت بالعوض واحدهای ساخته شده به حساب متقاضیان ،واریز خواهد شد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهند��س همتیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،به منظور ارتباط بیشتر ب��ا رسانههای فعال و مؤثر در استان و نیز
تکری��م از فع��االن عرصه اط�لاع رسانی ،با اصحاب رسانه ،مدیران و فعاالن در این حوزه دیدار و ب��ه تبادل نظر پرداخت .خاطر نشان میسازد،
مهندس همتیان به همراه حجتاالسالم رمضانی -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان با بازدید از صدا و سیمای
است��ان ،خبرگزاریه��ا ،روزنامهها و هفته نامهها ،با اهدای لوح تقدی��ر و هدیه ،به تکریم ویژه از اصحاب رسانه و نیز فعاالن عرصه اطالع رسانی
در حوزه عمران روستایی پرداختند.
مهند��س همتیان در دیدار ب��ا معصومیفر -مدیرکل صدا و سیمای استان گفت :صداقت در اطالع رسان��ی ،موجب اعتماد مردمیبه سازمانها
میشود و باور ما بر این است که مردم حق دارند اطالعات درست و سریع را دریافت نمایند ،چون این امر موجب کاهش شایعات و ارتباط بهتر
ارباب رجوع با سازمان میشود و روند توسعه را تسریع مینماید.
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صداق��ت در ارائ��ه اطالعات و اخب��ار ،باعث اعتماد متقاب��ل در امور س��ازمانی و باورهای مردمیاز
سازمان میشود

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مشکالت مربوط به ارائه تسهیالت بانکی بررسی شد

نشست هماهنگی دهیاران بخش مرکزی ،برگزار شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی دهیاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان با حضور مهندس کشاورز -معاون بازسازی و مسکن
روستائی بنیاد مسکن استان و مهندس خدایاری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تاکستان برگزار شد.
ابتد��ا د��ر این نشست ،معاون بازسازی و مسکن روستائی بنیاد مسک��ن استان با تشریح فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن ،آمادگی این بنیاد را به
بررس��ی راهکاره��ای تعامل و همکاری بیشتر با دهیاریه��ا را اعالم کرد و در ادامه همچنین موارد مرتب��ط را بنیاد بررسی و خواستار گسترش
ارتباطات دهیاران و این نهاد شد .مهندس کشاورز نیز خواستار مشارکت بیشتر در مورد هزینه و جذب اعتبارهای استانی قیر با مشارکت دهیاریها
ش��د .وی گف��ت :ارائه تسهیالت ساخت و تعمیر مسکن روستایی ،بحث ساخت وسازها و نظام فن��ی روستایی ،همکاری دهیاریها و تعامل خوب
وسازنده با بنیاد مسکن در زمینه خدمترسانی بهتر به مردم شریف روستاها ،نیز بررسی شد.

خزاعی :در ارائه خدمات و ایجاد رفاه مطلوب برای کارکنان ،از هرگونه همکاری استقبال میکنیم

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور خزاع��ی -مدیرکل امور اداری و پشتیبانی بنیاد مسکن کشور ،مهندس همتیان -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و صادق نژاد -قائم مقام شرکت بیمه میهن ،روند ارائه خدمات این موسسه بررسی و در مورد نحوه گسترش همکاریها ،بحث و
گفتگ��و شد .خاطر نش��ان میسازد در این نشست ،حجتاالسالم رمضانی -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ،مدیران و معاونین وی و
شرکت بیمه میهن حضور داشتند.
در این نشست خزاعی با بیان مطالبی گفت :در ارائه خدمات و ایجاد رفاه مطلوب برای همکاران از هرگونه همکاری استقبال میکنیم.

مهندس همتیان با مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ،دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس همتیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان با دکتر آصفی -مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان دیدار کرد.
د��ر ای��ن دیدار ،دکتر آصفی با تشریح گستره وظایف هالل احمر گفت :طیف بسیار گستردهای از مردم جذب این سازمان امدادی و مددکاری

توانگری به قناعت است نه به بضاعت -سعدی
77

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

میشون��د ک��ه در بین دستگاهها ،بی نظیر است .وی افزود :باید سرمایهه��ا و اعتبارهایی که در مسیر نه چندان مفید هزینه میشوند ،با اجماعی
کلی و عزم مردمی ،صرف هزینههای خیرخواهانه شود.
در ادامه مهندس همتیان نیز آمادگی این نهاد را در اجرای پروژههای مشارکتی و عام المنفعه اعالم کرد.

حبیبی انبوهی ،از پروژههای بنیاد مسکن بازدید کرد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراسمیب��ه منظور بررسی چگونگی اجرای پروژههای عمرانی در روستاه��ای شهرستان البرز ،حبیبی انبوهی-
مدیرکل امور روستایی استانداری به همراه براتلو -معاون بنیاد مسکن این شهرستان ،از مراحل اجرای طرحهادی روستای باورس بازدید کردند.
در این دیدار حبیبی انبوهی از حضور مؤثر بنیاد مسکن و اقدامهای خوب عمرانی در منطقه ،قدردانی کرد.
گفتنی است این طرح با بیش از  406میلیون و  980هزار ریال از محل قیر ،تأمین اعتبار شده است.
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روند ساخت مسکن خانوادههای دارای دو فرد معلول بررسی شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،با حضور نعمتی -رییس سازمان بهزیستی و مهندس جمال��ی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان البرز و نیز کارشناسان
د��و دستگاه مسایل مرتبط در حوزهه��ای مشترک در بخشهای مرکزی و محمدیه ،بررسی شد .در این نشست ،چگونگی روند انجام تفاهم نامه
فیمابین و رسیدگی به مشکالت موجود ،بحث و گزارشهای مربوطه ارائه شد.
خاطر نشان میسازد مدیران دو دستگاه ،از فعالیتهای انجام شده و پیگیری کارشناسان ،قدردانی به عمل آوردند.

کارگاه توجیهی مسئولین تربیت و آموزش و سرگروههای صالحین پایگاههای بسیج ،برگزار شد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،کارگاه توجیهی مسئولین تربیت و آم��وزش و سرگروههای صالحین پایگاههای بسی��ج کارمندان استان با حضور
نمایندگ��ان پایگ��اه مقاومت بسیج بنی��اد مسکن استان برگزار شد .در این گارگ��اه توجیهی که با سخنرانی امیرخان��ی -مسئول بسیج کارمندان
کش��ور هم��راه بود ،عملکرد سرگروههای صالحین در ادارهها بررسی شد ،همچنین کالسی تحت عنوان مبانی توجیهی تعلیم و تربیت با تدریس
شکاری -مدرس این دوره ،برگزار شد.

پروژههای طرحهای هادی روس��تاهای ش��اهین تپه ،حسینآباد امینی قش�لاق چرخلو و ابراهیمآباد
افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور قاسمی -فرماندار
شهرستان بویی��ن زهرا ،مهندس همتی��ان -مدیرکل بنیاد مسکن
است��ان ،امین��ی -بخشد��ار دشتاب��ی ،حجتاالسالموالمسلمی��ن
رمضان��ی -قائم مق��ام مسئول دفتر نمایندگی ول��ی فقیه در بنیاد
مسک��ن است��ان ،مهندس یوسفی فخ��ر -مدیر بنی��اد مسکن این
شهرستان و مدی��ران دستگاههای اجرای��ی ،پروژههای طرحهای
هادی روستاه��ای شاهینتپه ،حسینآباد امین��ی قشالق چرخلو و
ابراهیمآباد افتتاح شد.
در این مراسم فرماندار ،با بیان خدمات دولت در بخشهای محروم
روستائ��ی گفت :بنیاد مسکن از بدو تأسیس تاکنون ،با حضور مؤثر
خ��ود منشأ خدمات عمرانی بسی��اری بوده است که جای قدردانی
دارد.
گفتن��ی است پروژه طرحهادی روستای قشالق چرخلو در بخش
رامن��د ب��ا اعتباری بیش از  ۸۱۰میلیون ریال از مح��ل اعتبارهای استانی و قیر و پروژه اجرای طرحهادی روستای ابراهیمآباد نیز با اعتباری بیش
از  3میلیارد و  700میلیون ریال اجرا شده است.

چون با تو سخن می گویند اول بشنو بعد بیندیش و بعد تصمیم بگیر -سقراط
78

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان در ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز که توسط هیئت ارزیابی این ستاد در استان
بررسی شده است ،با کسب  97درصد میانگین دو حوزه توافقنامه و برنامههای عمومی ،موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه شده است.

پروژه طرحهادی روستای نهب افتتاح شد

شماره  | 143مهر 96

به گزارش رواب��ط عمومی ،مراسم افتتاح پ��روژه طرحهادی روستای
نه��ب از توابع شهرستان تاکستان ،با حض��ور طاهرخانی -فرماندار این
شهرستان ،رشوند -بخشدار ،حجتاالسالم رمضانی -قائم مقام مسئول
دفتر نمایندگی ولی فقیه د��ر بنیاد مسکن استان و مهندس خدایاری-
مدیر بنیاد مسکن شهرستان تاکستان ،برگزار شد.
خدای��اری گفت :در شهرستان تاکست��ان ،در مجموع تعداد  ۵۵۰واحد
مسک��ن روستایی مقاوم سازی شد��ه از عملیات بازس��ازی و بهسازی
مسکن روستایی در سطح روستاها با اعتباری به مبلغ  400میلیارد ریال
انجام شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کسب رتبه شایسته تقدیر توسط ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن

از همکاران ایثارگر و رزمنده دوران دفاع مقدس ،قدردانی شد

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،د��ر مراسمیب��ا حضور
حجتاالسالم رمضانی -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی
ولی فقیه در بنیاد مسکن استان ،مهندس گونجی -معاون
عم��ران روستایی بنی��اد مسکن است��ان ،خدایاری -مدیر
بنی��اد مسکن شهرستان تاکست��ان و جعفرخانی -مسئول
ایثارگ��ران ،از لطفی و طاهرخان��ی ،دو تن از ایثار گران و
د�لاوران هشت سال دفاع مقدس ،با اهدای لوح تقدیر و
هدیه ،قدردانی شد.

پروژه طرحهادی روستای آقابابا افتتاح شد

به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،افتتاح پ��روژه طرحهاد��ی روستای
آقاباب��ا با حضور مهندس ف��رخ زاد -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی
استاند��اری و موسوی -فرماندار شهرستان قزوی��ن ،قندی -بخشدار
کوهی��ن ،مهندس رمضانپور -مدیر بنی��اد مسکن شهرستان قزوین و
سای��ر مسئولین ،اهالی روستا و با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال به
بهرهبرداری رسید.

هر که پیشانی مادر خویش را ببوسد از آتش جهنم مصون شود -حضرت محمد(ص)
79
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همکاری بنیاد مسکن و دهیاران ،میتواند روستائیان را به رفع نیازهایشان نزدیک تر کند

به گزارش روابط عمومی ،پروژه جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت
روستای تازهآباد با اعتباری بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال
و با حضور رحمان��ی -فرماندار شهرستان آبی��ك ،اخالقی -بخشدار
مركزی ،مهندس نسایی -مدیر بنیاد مسكن این شهرستان و گروهی
از مسئولین دستگاههای اجرایی ،به بهرهبرداری رسید .در این مراسم،
رحمان��ی خواست��ار توجه بیشتر ب��ه نحوه خدمات رسان��ی یکسان و
یکپارچ��ه به روستا شد و گفت :د��ر این زمینه ،همکاری بنیاد مسکن
و دهیاران میتواند روستائیان را به رفع نیازهایشان نزدیک تر کند.
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نشست مشترک با ناظرین نظام فنی روستایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،به منظور اتخاذ راهکارهائی در مورد همکاریهای بیشتر و ایجاد هماهنگی در امر نظارت بر روند ساخت و ساز در
حوزه روستاهای شهرستان آبیک با حضور مهندس کشاورز -معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس نسایی -مدیر بنیاد
مسکن و ناظرین نظام فنی روستائی این شهرستان برگزار شد.
مهند��س کش��اورز با بیان اهمیت به روزرسانی دانش فنی ناظرین ،بر لزوم هماهنگی بیشتر آنها با سیاستهای بنیاد مسکن در ساخت مسکن
روستائی تأکید کرد .وی اجرای دقیق دستورالعمل و آئین نامهها را یکی از اصلی ترین وظایف اخالقی و شغلی ناظرین ،عنوان نمود .

موفقیت فرزند همکار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،آبتین قاسمپور فرزند مهند��س سعید قاسمپور -از کارکنان در بنیاد مسکن استان در هشتمین المپیاد دانش آموزی
علوم و فناوری نانو کشوری ،در بین بیش از  100شرکت کننده ،موفق به کسب رتبه برتر شد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمیکسب این موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.

دیدار با امامجمعه قزوین

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالسالم شهرابی -دبیر ستاد اقامه
نماز بنی��اد مسکن کشور به همراه مهندس همتی��ان -مدیرکل بنیاد
مسک��ن استان و حجتاالس�لام رمضانی -قائم مق��ام مسئول دفتر
نمایندگ��ی ولی فقیه در این بنی��اد ،با آی��ت ا ...عابدینی -امامجمعه
شهرستان قزوین ،دیدار و گفتگو کردند.
ابتدا د��ر این دیدار ،امامجمع��ه ،بنیاد مسکن را یادگ��ار ماندگار از
حضرت امام(ره) عنوان نمود.
در ادامه حجتاالسالم شهرابی با ارائه گزارشی از روند برنامههای
ست��اد اقامه نماز بنیاد مسکن گفت :به لطف مقام معظم رهبری ،این
بنیاد با قدرت و با تکیه بر ترویج امور معنوی ،در امر عمران وآبادانی
مناطق محروم ،همواره روندی رو به رشد داشته است.
گفتن��ی است نشست مشترک دبیر ست��اد اقامه نماز بنیاد مسکن با
حضور مدیرکل و قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و سایر مدیران ،در اداره کل برگزار شد.

ثروتمندی به کثرت حال وصال نیست ،ثروت حقیقی آن است که
روح بی نیاز باشد -حضرت محمد(ص)
80

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت هفته دفاع مقدس ،شماری از همکاران بسیجی در امری خداپسندانه ،به اهدای خون اقدام نمودند.

شرکت بسیجیان بنیاد مسکن در همایش استانی پیاده روی بسیجیان در هفته دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت هفته دفاع مقدس و به منظور ایجاد روحیه وفاق ،همدلی و یادآوری جانفشانیهای رزمندگان اسالم در
طول  8سال دفاع مقدس ،همایش استانی پیاده روی بسیجیان با حضور بسیجیان و کارمندان کلیه دستگاههای اداری و اجرائی استان در منطقه
باراجین ،برگزار شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اهدای خون

دیدار با ایثارگران و دالوران  8سال دفاع مقدس
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،ب��ه مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان،
مهند��س همتیان -مدیرکل بنی��اد مسکن استان ،به همراه حجتاالس�لام رمضانی -قائم مقام
مسئ��ول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنی��اد مسکن استان ،فرمانده پایگ��اه مقاومت بسیج بنیاد
مسکن و تنی چند از مدیران این دستگاه اجرائی ،با آشوری -جانباز و ایثارگر دفاع مقدس ،دیدار
و گفتگو کردند.
در این دیدار مهندس همتیان با قدردانی از دالوری و جانفشانی این بزرگواران در طول سالهای
جنگ گفت :آرامش و امنیت امروز ،مرهون فداکاری و جانبازی شما عزیزان است که بر ماست تا
با حفظ و نگهداری از دستاوردهای رزمندگان و ایثارگران ،مسیر آنها را ادامه دهیم .
گفتن��ی اس��ت همزمان با این دیدار ،معاونین و همکاران بنیاد مسکن ،با  9تن از رزمندگان دیدار و با اهدای لوح تقدیر و هدیه ،از آنان قدردانی
کردند.

ساخت و واگذاری 15واحد مسکونی به طالب

به گزارش روابط عمومی ،مهندس علی خانجانیان -معاون مسکن
شه��ری بنیاد مسکن است��ان ،در دیدار ب��ا حجتاالسالموالمسلمین
توسل��ی نژاد -مدیرکل مرکز خدمات ح��وزه علمیه استان گفت :مفاد
تفاه��م نامه سه جانبه بی��ن بنیاد مسکن ،بنی��اد مستضعفان و مرکز
خدمات حوزههای علمیه کشور در زمینه تأمین مسکن طالب در حال
پیگیری و اجراست.
مع��اون مسکن شهری بنیاد مسکن استان در مورد ساخت  15واحد
مسکون��ی افزود :در زمین��ه امضای تفاهم نامه س��ه جانبه بین بنیاد
مسکن ،بنی��اد مستضعفان و مرکز خدمات حوزهه��ای علمیه کشور،
طرح��ی مبنی بر تأمین مسکن برای ط�لاب فاقد مسکن در شهر و
روستا به امضا رسیده است.
خانجانیان ادامه داد :براین اساس ،طالب متاهل و بدون مسکن که
از ابتدای سال  84از تسهیالت تأمین مسکن استفاده نکرده باشند ،مورد حمایت نهادهای یاد شده ،قرار میگیرند .وی افزود :این طرح در سطح
کشور و با سهمیه یک هزار واحد مسکونی در روستاها و  500واحد مسکونی شهری برای طالب ،اجرا میشود.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان بیان کرد :تسهیالت واحدهای مسکونی یاد شده از محل مشارکت و آورده متقاضی به مبلغ  50میلیون
ریال بالعوض و مبلغ  50میلیون ریال وام قرضالحسنه از طرف حوزه علمیه و همچنین مبلغ  50میلیون ریال نیز به صورت بالعوض از سوی
بنیاد مستضعفان تأمین میشود .خانجانیان یادآور شد :تمامیمراحل ساخت و ساز و نظارت این واحدها توسط بنیاد مسکن استان صورت میپذیرد
و سایر متقاضیان استان نیز در طرح مسکن شهری این نهاد ،دارای واحد مسکونی خواهند شد .وی با اشاره به اینکه  15واحد مسکونی موردنظر

چه بدند مردمی که میهمان به خانه نمی آورند -حضرت محمد(ص)
81
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در حوزه شهری به طالب متقاضی در استان و اقبالیه واگذار خواهد شد ،اضافه کرد :در حوزه روستایی نیز مبلغ  15میلیون ریال تسهیالت بانکی،
مبل��غ  30میلی��ون ریال وام بالعوض از سوی بنیاد مسکن ،مبلغ  50میلیون ریال وام بالعوض از سوی حوزه علمیه و مبلغ  30میلیون ریال هم
توسط بنیاد مستضعفان به متقاضیان طلبه دریافت مسکن روستایی ،واگذار میشود.

دکتر غالمی :برای کمک به مردم و توسعه استان ،از هیچ کاری دریغ نمیکنیم

شماره  | 143مهر 96

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهندس همتیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان و دکتر غالمی -مدی��ر امور شعب بانک صادرات استان ،با یکدیگر
دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار ،مدیران دو دستگاه با اشاره به مسیر شتابان توسعه در استان ،بر ایجاد فضای همدلی و همکاری در امور فی مابین تأکید کردند
و سپس در حوزههای مشترک کاری ،به بحث و گفتگو پرداختند.
سپ��س دکت��ر غالمیبا اشاره به رشد و توسعه استان در سالهای اخیر ،برای پیشرفت این مسیر ،بر ایجاد همدلی در بین مسئوالن تأکید کرد و
گف��ت :است��ان دارای ظرفیتهای بسیاری برای توسعه همه جانبه است و بانک صادرات نیز آمادگی دارد برای رضایت مردم و کمک به توسعه
استان ،هرگونه همکاری را انجام دهد.
در ادامه مهندس همتیان با اشاره به طرح ویژه بهسازی مسکن روستائی و نیز ارائه عملکرد این نهاد در حوزه ساخت مسکن روستائی بر تسهیل
ارائ��ه تسهی�لات بانکی به متقاضیان تأکید کرد و گفت :بنیاد مسکن در بازگشت سرمایههای بانکی و این تسهیالت ،تبلیغات مثبتی را در سطح
استان برای روستائیان انجام داده است تا چرخه اعتباری در این حوزه ،دچار نقصان نشود.
گفتنی است در این دیدار ،مهندس کشاورز -معاون بازسازی و مسکن روستائی بنیاد مسکن استان نیز گزارشی از روند تشکیل پرونده متقاضیان
ارائه داد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیر امور شعب بانک رفاه استان دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی ،مهندس همتیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان با میهمی -مدیر امور شعب بانک رفاه استان ،دیدار و گفتگو کرد.
د��ر ابتدا ،مدیرک��ل بنیاد مسکن استان با بیاناتی گفت :امیدواریم با همکاری بانکهای عامل در توسعه و جذب سهمیه استان موفق باشیم که
ای��ن مهم ،مرهون همکاری بانک عام��ل و سایر بخشهاست .مهندس همتیان افزود :این نهاد ،پیگیر بازپرداخت این تسهیالت بوده و مردم را
به این مهم ،دعوت نموده است.
د��ر ادام��ه ،مدیر امور شعب بانک رفاه استان نیز با اشاره به اقدامهای مثبت و مؤثر بنی��اد مسکن در سطح روستاهای کشور گفت :بانک رفاه،
یکی از بانکهای موفق کشور است و دارای تعاملهای گسترده در حوزههای مختلف سرمایه گذاری و ...میباشد که همواره ارتباط خوبی با بنیاد
مسکن داشته است و امیدواریم این همکاری رو به رشد و گسترش باشد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قم
نشست شورای اداری تشکیل شد

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،نشست شورای اداری بخش مرک��زی با حضور صادقی-
استاندار ،صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از مدیران استانی ،تشکیل شد.
د��ر ابتدا ،استاندار ب��ا بیان مطالبی گفت :ب��رای خدمت به مرد��م الزم است مدیران،
خداترس ،پاسخگو و متعهد باشند .صادقی ،امنیت و همدلی موجود در کشور را به برکت
خون شهدا دانست و اضافه کرد :مسئولین موظفند تا زمینه تحقق آرمانهای امام راحل و
شهدای نظام جمعهوری اسالمیرا در کشور فراهم کنند و ما نیز باید برای بهبود وضعیت
زندگی و معیشت مردم تالش نمائیم تا خیر دنیا و آخرت را نصیب خود بکنیم.
سپ��س مدیرکل بنیاد مسکن است��ان ،به موارد و موضوعهای مطرح شده در مورد بنیاد
مسکن پاسخ داد و گزارش کاملی از خدمات بنیاد مسکن ارائه کرد.
در پایان نشست ،صالحی با مردم مالقات و آنها را برای رفع مشکالتشان ،راهنمایی نمود.

مرگ نویسندگان دانا برتر از خون شهیدان -حضرت علی(ع)
82

به گ��زارش روابط عموم��ی ،همزمان با هفته دول��ت ،مراسم آئین افتت��اح طرحهادی
روست��ای خورآباد با حضور استاند��ار ،فرماندار و مدیران استانی برگزار شد .در این مراسم
صالح��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،گزارشی از عملکرد برنامههای بنیاد مسکن ارائه
نمود.
گفتن��ی است طرحهادی روستای خورآباد با اعتب��اری بیش از  3میلیارد و  150میلیون
ریال شامل عملیات جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت اجرا شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

طرحهادی روستای خورآباد افتتاح شد

نشست شورای اداری بخش کهک تشکیل شد
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ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،نشست شورای اداری بخش کهک ب��ا حضور مدیران کل
دستگاههای اجرایی استان ،تشکیل شد.
در ابتدا استاندار گفت :مسئولین و مردم ،امنیت و آرامش حاکم بر کشور را مدیون خون
شهد��ا ،ایستادگی و پایمردی این انسانهای بزرگ هستند .صادقی نیز از مشارکت مردم
بخ��ش کهک در اج��رای برنامههای دولت ،قدردانی کرد .وی د��ر ادامه ،هماهنگی بین
شوراه��ا و دهیاریها در بخشها را در زمینه انجام برنامهها مورد تأکید قرار داد و گفت:
باید در فعالیتها ،رعایت حقوق مردم و اجرای قانون با جدیت مدنظر قرار بگیرد.
استاند��ار اف��زود :قانون باید فصل الخطاب باشد و در مسای��ل مختلف نیز با مراجعه به
قان��ون ،به حل مشکالت اقدام شود .صادقی ،با اشاره به تصویب اعتبارهای بخش کهک
در سال  ،96ابراز امیدواری کرد که با بهرهگیری درست از امکانات و منابع ،مشکالت این بخش برطرف شود.
در پایان این نشست ،صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با مردم مالقات و برای رفع مشکالت ،آنها را راهنمایی نمود.

نشست شورای اداری در بخش سلفچگان برگزار شد

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت شورای اداری در بخ��ش سلفچگان با حضور
مدی��ران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد .در ابتدا استاندار در این نشست گفت:
باالتری��ن مدال افتخار برای ه��ر دولتمرد ،خدمتگزاری به مرد��م است .سیدمهدی
صادق��ی با اشاره به مشارکت گسترده مردم د��ر انتخابات و رأی حداکثری به دولت
اف��زود :دولت با پشتوانه مرد��م میتواند خدمات بهتری را ارائ��ه دهد .وی در ادامه،
مسائل مطرح شده از سوی مسئوالن بخش سلفچگان را مورد توجه قرار داد و گفت:
مدی��ران استان باید پیش از ای��ن که آنها به دغدغه و مطالبه عمومیتبدیل شوند برای
حل آنها تالش کنند.
نماینده عالی دولت در استان ،امانتداری و وفای به عهد را از پیش نیازهای دریافت
مسئولیت دانست و خاطر نشان کرد :مدیران استان بایستی برای رفع مشکالت نهایت تالش را داشته باشند و در صورت عدم موفقیت ،صادقانه
دالیل آن را با مردم مطرح کنند.
در پایان صالحی با دهیاران و شوراها در مورد مشکالت آنها ،صحبت کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ،به عنوان مدیر نمونه بسیجی انتخاب شد

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،به مناسبت فرا رسیدن روز بسی��ج کارمندی در هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاط��ره شهیدان رجایی و باهنر در
مراسمیکه با حضور مدیران استان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،سرتیپ دوم پاسدار غالمرضا احمدی -فرمانده سپاه علیبن
ابیطالب(ع) استان ،با اهدای لوح ،از صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان قدردانی و ایشان را به عنوان مدیر نمونه بسیجی معرفی نمود.

آن که ترک شهوات کرد آزاد شد -حضرت علی(ع)
83
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برگزاری نشست شورای اداری در بخش خلجستان
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به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای اداری در بخش خلجستان با حضور مدیران
دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد.
ابتد��ا در این نشست استاندار گف��ت :در سالهای اخیر علیرغم وج��ود برخی تنگناها،
شاه��د خدمات مناسبی برای توسعه وآبادانی کشور هستیم .صادقی افزود :دستگاههای
اجرای��ی تا ح��د امکان تالش خود را در تحقق این خواستهها ب��ه کار ببرند و امیدواریم
با برنامهریزیه��ای صورت گرفته ،تمام طرحهای هاد��ی و پروژههایآبادانی بخش و
روستاه��ای بخش خلجستان به بهرهبرداری برسند .وی همچنین واگذاری سهم مالیات
بر ارزش افزود��ه روستاها به دهیاریها در قانون بودجه امسال را درخور توجه دانست
و اظه��ار کرد :این اعتبار میتواند در به ثم��ر نشستن برنامههای توسعه محور روستاها،
مورد استفاده قرار گیرد.
گفتن��ی اس��ت ،در برنامه بازدید استاندار ،از بخش خلجستان 9 ،طرح عمرانی ب��ا اعتباری بیش از  17میلیارد و  520میلیون ریال در حوزههای
اج��رای طرحه��ای هادی ،چاه آب ،قنات ،لوله گذاری انهار ،آبیاری تجمیعی و احیا و نهال کاری به مساحت  47هکتار از مراتع ،در این بخش به
بهرهبرداری رسید.
در ادامه فرماندار شهرستان قم با بیان این که بودجه بسیار خوبی از واگذاری سهم مالیات بر ارزش افزوده روستاها به دهیاریها تعلق میگیرد،
خواست��ار ش��د که این بودجه در قالب پروژههای مشارکتی با بنی��اد مسکن در زمینه عمران وآبادانی روستا و با نظارت بنیاد مسکن ،هزینه شود.
سپس سیار افزود :بنیاد مسکن متولی واگذاری زمین در روستاها میباشد و شوراها در این زمینه ورود نکنند.
در پایان مهندس رحمانی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،با دهیاران و شورای اسالمیدیدار و در مورد مشکالت آنها به بحث و
گفتگو پرداخت.

فرماندار :بنیاد مسکن ،متولی واگذاری زمین در روستاهاست

ب��ه گزارش روابط عمومی ،سی��ار -فرماندار شهرستان قم در نشست شورای اداری
ب��ا اشاره به خدمات بنی��اد مسکن گفت :متولی اصلی واگذاری زمین در روستاها بنیاد
مسکن میباشد و شوراهای اسالمینباید در این امر ورود کنند .وی افزود :دهیاریها
ب��رای عم��ران و آبادانی روستاها و در انج��ام پروژههای مشارکتی ب��ا بنیاد مسکن،
همکاری نمایند.

مدیرکل با رئیس شورای اسالمی شهر قم دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی ،صالحی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با جاللی -رئیس پنجمین دوره شورای اسالمیشهر قم ،دیدار کرد.
ابتدا ،صالحی از پروژههای عمرانی که توسط بنیاد مسکن در سطح استان انجام شده است ،گزارشی ارائه نمود.
سپس جاللی ،از صالحی و مجموعه بنیاد مسکن در اجرای پروژههای عمرانی به ویژه انجام عملیات اجرایی ساخت بلوار آیت ا ...بروجردی که
باعث کاهش بار ترافیکی در هسته مرکزی شهر میشود ،قدردانی کرد.

نشس��ت هماهنگی به منظور پرداخت تس��هیالت قرضالحس��نه س��اخت و تکمیل واحدهای مسکن
روستایی ،برگزار شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی برای پرداخت تسهیالت قرضالحسنه روستایی با حضور صالحی -مدیرکل و بلدی -معاون امور

ثروت از بهر آسایش عمر است نه عمر بهر گرد آوردن آن -سعدی
84
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بازس��ازی و مسک��ن روستایی بنیاد مسکن استان ،سزاوار -مدیرعامل بان��ک قرضالحسنه مهر این استان و کارشناسان مربوطه ،در بنیاد مسکن
استان ،تشکیل شد.
در این نشست ،با توجه به مفاد تفاهم نامه؛ بحث ،بررسی و مقرر شد به منظور اجرایی شدن پرداخت این تسهیالت کمیتهای مشترک تشکیل
شود.
گفتن��ی اس��ت این تسهی�لات از مبلغ  20تا  150میلیون ریال ب��رای کمک به تأمین هزینه ساخت و تکمیل واحده��ای مسکونی روستایی به
متقاضیان پرداخت میشود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
بهرهبرداری از طرحهادی روستای کرجو
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور فرماندار و مهندس
رسول��ی -مدیر بنی��اد مسکن شهرست��ان سنندج ،بخشد��ار و اهالی
روستای کرجو از توابع ای��ن شهرستان ،اجرای طرحهادی این روستا
به بهرهبرداری رسید.
در ای��ن مراسم ،فرماندار با اشاره به اهمی��ت اجرای طرحهادی در
روستاها به عن��وان آثاری ماندگار ،گف��ت :طرحهادی به ویژه سنگ
ف��رش ،به روستاهای استان جذابیت داد��ه است و زمینه گردشگری
را نی��ز فراهم میس��ازد و اهالی این روستاها بای��د مشارکت کنند تا
روستاه��ای اطراف کوه آبیدر شهرستان سنندج به کمربند گردشگری
تبدی��ل شود و از این طریق ،گردشگر را جذب کرد .وی افزود :وظیفه
داری��م ازهمه لحاظ روستاهاراتوسعه دهیم تا روستاییان انگیزه ماندن
در روستاها را داشته باشند.
وی از تالشه��ای مدیر بنیاد مسکن شهرست��ان سنندج در سطح
روستاها و تعامل و همکاری بخشدار ،شورا و اهالی روستا ،قدردانی کرد.
سپس مهندس رسولی با بیان حجم عملیات اجرایی گفت :این طرح با اعتباری به مبلغ  2میلیارد و  70میلیون ریال از محل اعتبارهای استانی
و ملی اجرا شده است.

اجرای طرحهادی

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،د��ر مراسمیاجرای طرحهاد��ی دو فاز از
عملیات آسفالت معابر روستای دگاگا از توابع شهرستان سروآباد ،با حضور
معاون فرماندار ،امامجمعه ،مسئولین ادارهها و اهالی این روستا افتتاح شد.
در این مراسم ،راستکردار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروآباد ،با ارائه
گزارشی از حجم عملیات اجرا شده گفت :این طرح با همکاری و همراهی
دهی��ار و بخشدار و نیز با اعتبار یک میلی��ارد و  500میلیون ریال از محل
اعتبارهای دهیاری اجرا شده است و کل اعتبارهای هزینه شده ،بیش از 6
میلیارد و  100میلیون ریال میباشد.
د��ر ادامه ،ماموست��ا سجادی -امامجمعه این شهرست��ان ،در سخنانی با
ابراز خشنودی از فعالیتهای انجام شده ،فلسفه وجودی دولت و ادارهها را
خدمات رسانی بیان کرد و گفت :خدمات بنیاد مسکن در دور افتاده ترین نقاط شهرستان سروآباد قابل مشاهده میباشد.
وی در پایان از مدیر و کارکنان بنیاد مسکن این شهرستان نیز قدردانی نمود.

افزایش مال در زکات دادن است -حضرت علی(ع)
85
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برگزاری نشست ناظرین نظام فنی روستایی

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهند��س عباسی -رییس گروه نظام فنی روستایی بنیاد مسک��ن کشور و هیئت همراه ،مهندس
افشین آور -معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کردستان ،رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره راه
و شهرسازی استان و نائب رییس سازمان نظام مهندسی استان ،در سالن جلسات شهید حیدری این بنیاد تشکیل شد.
د��ر ای��ن نشست پ��س از بحث و تبادل نظر در مورد مشکالت اجرایی شیوه نامه تأسیس ،فعالی��ت دفاتر طراحی روستایی و ناظرین نظام فنی
روستایی و راهاندازی سامانه مدیریت ساخت و ساز روستایی ،راهکارهای جدیدی ارایه شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمان
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 4طرحهادی روستایی در شهرستان کوهبنان ،افتتاح شد
بن��ا ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،د��ر مراسمیب��ا حض��ور
حجتاالسالموالمسلمی��ن جعفری -امامجمع��ه شهرستان کوهبنان،
دکتر امیری -نماینده مردم شهرستانهای زرند و کوهبنان در مجلس
ش��ورای اسالمی ،مهند��س موسوی -مع��اون عمران��ی استانداری،
مهدلو -فرماندار شهرستان ،مهندس رضامند -معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن استان و گروهی از مدیران ومسئولین محلی ،طرحهادی
روستاهای ده علی ،جور ،افزاد و فیدکو افتتاح شد.
در ادامه مهندس رضامند ،با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن
در روستاهای استان گفت :طرحهادی روستاهای یاد شده با اعتباری
بی��ش از چهار میلیارد و  300میلیون ری��ال از محل قیر مشارکتی با
همکاری مسئولین محلی ،اجرا شده است.

نشست هماهنگی ستاد بازسازی شهرستانهای بافت ،رابر و ارزوئیه برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هماهنگی ستاد بازسازی
واحده��ای مسکونی شهری و روستایی آسی��ب دیده ازسیل سال
 95د��ر شهرستانه��ای باف��ت ،راب��ر و ارزوئیه با حض��ور مهندس
بختی��اری -نمایند��ه مردم شهرستانهای بافت ،راب��ر و ارزوئیه در
مجلس شورای اسالمی ،حمزه جواران -فرماندار شهرستان بافت،
سلیمان��ی -فرماند��ار شهرستان راب��ر ،منظری توکل��ی -فرماندار
شهرست��ان ارزوئیه ،مهندس سلطانی ن��ژاد -مدیرکل بنیاد مسکن
است��ان ،مهندس محمد��ی -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی
بنیاد مسک��ن استان ،مدی��ران بنیاد مسک��ن شهرستانهای بافت،
راب��ر و ارزوئیه ،مدیران بانکها و گروهی از شهرداران ،بخشداران و
مسئولین محلی ،برگزار شد.
د��ر ادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان گف��ت :تعداد  3500واحد
مسکونی شهری و تعداد  5000واحد مسکونی روستایی در  15شهرستان استان به ویژه در شهرستانهای بافت ،رابر و ارزوئیه بازسازی خواهد شد.
مهندس سلطانی نژاد از مسئولین محلی خواست تا با توجه به محدودیت منابع و همچنین نزدیک شدن به فصل سرما ،با مشارکت عمومیمردم
برای آغاز عملیات بازسازی ،تالش نمایند.

ای فقیران اگر بدانید پیش خدا چه ها دارید بر آنچه ندارید
غم نخواهید خورد -حضرت محمد(ص)
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مدیران باید روحیه انقالبی ،جهادی و بسیجی را از مدیران و کارکنان بنیاد مسکن ،الگو بگیرند

بن��ا به گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس سلطانی ن��ژاد -مدیرکل
بنی��اد مسکن است��ان ،با حض��ور مهندس بختی��اری -نماینده مردم
شهرستانه��ای باف��ت ،رابر و ارزوئی��ه در مجلس ش��ورای اسالمی،
حمزه ج��واران -فرماند��ار شهرستان بافت و اعض��ای جدید شورای
اسالمیشهر بافت ،با حجتاالسالموالمسلمین مهدیزاده -امامجمعه
شهرستان بافت دیدار و گفتگو کردند.
د��ر ای��ن دید��ار ،حجتاالسالموالمسلمین مهدیزاد��ه -امامجمعه
شهرست��ان بافت با بیان این که مدی��ران باید روحیه انقالبی ،جهادی
و بسیج��ی را از مدی��ران و کارکنان بنیاد مسکن ک��ه نهادی انقالبی
اس��ت ،الگو بگیرند .گفت :مسئولی��ن محلی به ویژه شهرداران باید با
بنی��اد مسکن که اعتبارهای خوبی ب��رای بازسازی واحدهای خسارت
دیده شه��ری وروستایی ناشی از سیل ب��رای شهرهای بافت ،رابر و
ارزوئیه تخصیص داده است همکاری نمایند .وی از تالشهای مهندس سلطانی نژاد در بهسازی محیط امامزاده سیدعلی موسی در روستای سید
علیموسی ،قدردانی نمود.
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بن��ا به گ��زارش روابط عموم��ی ،د��ر مراسمیبا حض��ور مهندس
بختیاری -نماینده مردم شهرستانهای بافت ،رابر و ارزوئیه در مجلس
شورای اسالمی ،مهندس سلطانی نژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
حمزه جواران -فرماندار و مهند��س دوستی -سرپرست بنیاد مسکن
شهرستان باف��ت و گروهی از مدیران و مسئولی��ن محلی ،طرحهای
هادی روستاهای خبر ،کرین ،خوشکار ،گنوئیه ،دیخوئیه و مشکان ،به
طور همزمان ،افتتاح شد.
د��ر ادامه مهند��س دوستی با ارائه گزارشی گف��ت :طرحهادی این
روستاها با اعتباری بیش از  6میلیارد ریال از محل اعتبارهای استانی،
داخلی بنی��اد مسکن استان و قیر مشارکتی و ب��ا همکاری مسئولین
محلی نیز اجرا شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح  6طرحهادی روستایی در شهرستان بافت

افتتاح  3طرحهادی روستایی در شهرستان منوجان
بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور صادقی -فرماندار
و مهندس پایدار -مدیر بنیاد مسکن شهرستان منوجان ،میرشکاری-
بخشد��ار مرکزی و گروهی از مدی��ران ومسئولین محلی ،طرحهادی
روستاه��ای چاه حسن ،طالقان و چاه آموزی در این شهرستان ،افتتاح
شد.
د��ر ادامه مهندس پایدار گف��ت :طرحهادی این روستاها با اعتباری
بی��ش از  5میلیارد ریال از محل قی��ر مشارکتی با همکاری مسئولین
محلی اجرا شده است.

سه چیز زندگی را ناگوار میدارد :کینه ،حسد و بدخویی -حضرت علی(ع)
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 16طرحهادی روستایی در شهرستان زرند افتتاح شد

بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور نورالدینی -معاون عمرانی فرماندار
شهرست��ان زرند ،مهندس سلطان��ی -مدیر بنیاد مسکن ای��ن شهرستان ،حسنزاده-
بخشد��ار مرک��زی و گروهی از مدی��ران و مسئولین محلی ،طرحهاد��ی  16روستای
شهرستان زرند ،همزمان افتتاح شد.
در ادامه مراسم ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرند با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد
مسک��ن گفت :طرحهادی ای��ن روستاها با اعتباری بی��ش از  14میلیاردریال از محل
اعتباره��ای استانی ،داخلی بنیاد مسکن استان و قیر مشارکتی و با همکاری مسئولین
محلی نیز اجرا شده است.

شماره  | 143مهر 96

افتتاح طرحهادی روستای سغدر

بن��ا ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،د��ر مراسمیب��ا حض��ور
حجتاالسالموالمسلمی��ن زکیزاد��ه -امامجمع��ه شه��ر جبالب��ارز،
امین��یروش -فرماندار و مهندس احمد یوسف��ی -مدیر بنیاد مسکن
شهرستان جیرفت و گروهی از مدیران و مسئولین محلی ،طرحهادی
روستای سغدر از توابع بخش جبالبارز این شهرستان ،افتتاح شد.
د��ر این مراسم مهندس یوسفی با ارائ��ه گزارشی از فعالیتهای بنیاد
مسک��ن در روستاها گفت :طرحهادی ای��ن روستا با اعتباری بیش از
ی��ک میلی��ارد و  200میلیون ریال از محل اعتباره��ای استانی و قیر
مشارکتی و با همکاری مسئولین محلی ،اجرا شده است.
سپ��س د��ر مراسمیدیگر با حضور اف��راد یاد شد��ه ،نوزده هزار و
چهارصدمین واحد مسکن روستایی از توابع بخش جبالبارز شهرستان
جیرفت افتتاح شد.
د��ر ادامه امامجمعه شه��ر جبالبارز با سپاس از فعالیتهای بنیاد مسکن گفت :طرحهای بنیاد مسکن در روستاهای شهرستان به ویژه جبالبارز،
موجب ماندگاری مردم در روستاها و بازگشت آنها از شهرها به روستاها شده است.

نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،نشست شورای امر به معروف و نهی
از منک��ر بنیاد مسكن استان ،در دفتر نمایندگ��ی ولی فقیه با حضور
گروهی از کارشناسان برگزار شد .در ابتدا حجتاالسالم انجم شعاع-
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان ،با گرامیداشت
هفت��ه دفاع مقدس و امر به معروف و نه��ی از منکر ،در مورد امر به
مع��روف و نهی از منکر که مهمترین پی��ام اباعبدا ...الحسین در روز
عاش��ورا میباشد ،ب��ر تحقق جدی این فریضه و تذک��ر لسانی ،تأکید
نمود.
در ادامه مقرر ش��د برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از
منک��ر ،اهتمام و تالش مضاعفی به این واجب فراموش شده ،صورت
گیرد.

همنشینی با اهل گناه ،آدمی را مورد تهمت مردم قرار می دهد -حضرت امام حسین(ع)
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نشست مدیرکل بنیاد مسکن با مجمع نمایندگان استان

پروژههای بنیاد مسکن در شهرستان پاوه افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومی ،ب��ه مناسبت هفته دولت ،نشست مجمع نمایندگان
استان ب��ا حضور دکتر رازان��ی -استاندار ،نمایندگان مجل��س شورای اسالمی،
مهند��س بابک عاطف��ی -مدیرکل بنیاد مسکن و مدی��ران دستگاههای اجرایی
استان و فرمانداران برگزار شد.
در ابتدا دكتر رازانی گفت :برگزاری چنین نشستهایی زمینه و بسترهای الزم
ب��رای افزایش تعاملها و تبادل نظر میان دستگاه اجرایی و نمایندگان را فراهم
میكن��د و در نهایت ،دستاوردهای خوبی را برای توسعه استان به همراه خواهد
داشت.
در ادامه مهندس عاطفی با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژههای انجام شده
و در حال اجرای حوزههای مختلف توسط بنیاد مسکن ،خواستار توجه نمایندگان
استان و اختصاص اعتبارهای بیشتر و به موقع برای اجرای پروژههای عمرانی در سطح وسیعتری از روستاهای استان شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمانشاه

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای آسفالت روستایی در شهرستان
پاوه با حضور دکتر رازانی -استاندار کرمانشاه ،امامجمعه و فرماندار شهرستان
پ��اوه ،مهندس عاطف��ی -مدیرکل و معاونین بنیاد مسک��ن استان ،تعدادی از
مدی��ران کل دستگاههای اجرایی است��ان و مدیران شهرستانی افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
مهند��س رضایی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان د��ر مراسم بهرهبرداری از
پ��روژه که در روستای دش��ه انجام شد ،گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن
د��ر حوزههای مختلف ارائه نمود و گف��ت :طرحهادی روستایی دشه با اعتبار
 2میلی��ارد و  260میلیون ریال از اعتباره��ای قیر رایگان در سال  95و 600
میلیون ریال از اعتبارهای بخشداری و دهیاری و  600میلیون ریال مشارکت
مردمیبه بهرهبرداری رسید.
استاندار در این مراسم ،اقدامات بنیاد مسکن در سطح روستاها را بنیادین توصیف کرد و با استفاده از واژه نهضت و انقالب آسفالت ،از تالشهای
مجموعه بنیاد مسکن در عمران وآبادانی روستاهای استان قدردانی نمود.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست بنیاد مسکن شهرستان صحنه

به گزارش روابط عمومی ،مراسم تودیع و معارفه سرپرست بنیاد مسکن شهرستان صحنه با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان ،در فرمانداری
این شهرستان برگزار شد.
فرماندار شهرستان صحنه در این مراسم ،بر لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب اقتصادی مانند تشکیل تعاونیهای روستایی ،رونق تولید صنایعدستی
و صنعت گردشگری در زمینه افزایش درآمد روستائیان تأکید کرد .فرزادی پور با قدردانی از تالشهای صادقانه فرهاد فقیهی -مدیر پیشین بنیاد
مسکن این شهرستان گفت :بنیاد مسکن یادگار امام راحل و عظیم الشان میباشد و خدمات آن ،از افتخارات نظام اسالمیاست.
سپس مهندس عاطفی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با تشریح فعالیتهای بنیاد مسکن گفت :خوشبختانه ،اقدامات خوبی در استان برای کمک
به محرومین و اقشار کم درآمد در بخش مسکن ،اتفاق افتاده است.
در پایان از تالشهای فرهاد فقیهی قدردانی و عادل اکبری به عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان صحنه معرفی شد.

هر کس صبح کند و به فکر گشایش امور مسلمین نباشد،
مسلمان حقیقی نیست -حضرت محمد(ص)
89
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آسفالت روستاهای حبیبوند و ترکویس افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومی ،طرحهادی روستاهای حبیبوند و ترکویس
شهرستان سرپل ذهاببا حض��ور سنجابی -فرماندار ،محمدی فرد-
مدی��ر بنیاد مسک��ن این شهرستان ،بخشدار و تن��ی چند از مسئوالن
محلی افتتاح شد.
ابتد��ا ،فرماند��ار ،مبلغ اعتب��ار هزینه شده د��ر طرحهادی روستای
حبیبوند را  814میلیون ریال عنوان کرد.
د��ر ادامه سنجابی با قدردانی و سپ��اس از خدمات بنیاد مسکن در
زمینه اجرای طرحهادی ،خواستار مشارکت مردم روستا در تمامیامور
عمرانی شد .وی از اهالی درخواست نمود تا از وامهای کم بهره بنیاد
مسک��ن در رابطه با مقاوم س��ازی مسکن روستایی نهایت استفاده را
ببرند.
د��ر ادام��ه محمدی فرد نیز با سپاس از همکاری و مشارکت مردم با بنیاد مسکن د��ر اجرای طرحهادی روستاها گفت :عمران وآبادانی روستا،
باعث ماندگاری روستاییان میشود و دعای خیر مردم ،عاقبت به خیری مسئوالن را به دنبال دارد.

یک واحد مسکونی به خانواده دارای دو فرد معلول اعطا شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور معاون فرماندار ،بخشدار
و مدی��ر بنیاد مسکن شهرستان روانسر ،یک واح��د مسکونی به خانواده
دارای دو فرد معلول و فاقد سرپناه در روستای حسنآباد این شهرستان،
واگذار شد.
در ابتدا بهرامی– بخشدار مرکزی ،مشارکت خیرین نیکوکار را در این
امرخداپسندان��ه ،عامل تسریع و نشر فرهنگ خانهدارکردن اقشار محروم
و فاق��د سرپناه اعالم کرد و گفت :بنیاد مسکن میتواند با همت خیرین،
خانوادههای بدون خان��ه و سرپناه را وارد چهاردیواری مناسب و مستقل
کند و این بالی بنیانکن را ریشهکن نماید.
د��ر ادامه خانی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان روانسر گفت :هماکنون،
تعداد  6خان��وار دارای دو فرد معلول در این شهرستان شناسایی شدهاند
ک��ه فاقد سرپناه هستند و تاکنون بنیاد مسک��ن ،تعداد  2واحد مسکونی
برای خانوادههای روستایی دارای دو فرد معلول در این شهرستان ساخته و تحویل داده است .
سپس در ادامه این مراسم ،پروژه اجرای آسفالت طرحهادی روستای حسنآباد که در مدت یک ماه و با اعتباری بیش از یک میلیارد و دویست
و ده میلیون ریال اجرا شده بود ،افتتاح شد.

وضع موجود طرح توسعه پایدار منظومه روستایی در بخش مرکزی ،تصویب شد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت کارشناسی مرحله نهایی تجزیه و تحلیل پیشنهاد طرح توسعه پاید��ار منظومه روستایی در بخش مرکزی
شهرست��ان سنق��ر و کلیایی ،با حضور مهند��س نصوری -معاون عمران روستایی بنی��اد مسکن استان ،صاحب نظ��ران دانشگاهی و نمایندگان
دستگاههای اجرایی عضو کارگروه ،برگزار شد.
د��ر ابتدای نشست ،گ��زارش مبسوطی از طرح توسعه پایدار منظومه روستایی بخش مرکزی ای��ن شهرستان توسط مشاور طرح ارائه و سپس
اعضاء به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.
در پایان ،مطالعات وضع موجود این طرح مصوب و مقرر شد برای تصویب نهایی در کارگروه امور زیربنایی شهرسازی ،مطرح شود.

آن گاه که خداوند به ما اذن ظهور دهد حق آشکار و
باطل نابود خواهد شد -حضرت مهدی (عج)
90

به گزارش روابط عموم��ی 3 ،پروژه آسفالت معابر روستاهای
سهنله ،چرمله سفلی و چرمله علیا در شهرستان سنقر به صورت
همزمان با حضور مسئولین این شهرستان ،افتتاح شد.
ای��ن پروژهها د��ر مجموع با اعتب��اری بی��ش از  2میلیارد و
 786میلی��ون ریال و با حضور فرماند��ار و گروهی از مسئولین
شهرستان به بهرهبرداری رسیدند.

آغاز طرح گازرسانی

بنا به گ��زارش روابط عمومی ،طرح گازرسانی به سه روستای
بردهری ،سرگچینه و چشمه پلنگی از توابع شهرستان بویراحمد،
با حضور زارع��ی -نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا
د��ر مجلس شورای اسالمی ،دکتر نظری -فرماندار و اسماعیل
مراد��ی -مدیر بنیاد مسک��ن این شهرست��ان و سایر مسئولین
استان��ی و شهرستانی به وی��ژه مسئولین شرکت گ��از استان و
شهرست��ان ،دهیاران ،شوراها و گروه��ی از اهالی این روستاها،
به بهرهبرداری رسید.
د��ر ابتدا زارعی ،دکتر نظری ،مسئولی��ن شرکت گاز استان و
شهرست��ان ،هر کدام به صورت ویژه از خدمات بنیاد مسکن در
روستاها و همچنین مشارکت و همکاری این بنیاد برای طرح گازرسانی در این سه روستا ،قدردانی نمودند.
سپ��س مدیر بنیاد مسک��ن شهرستان بویراحمد با اعالم آمادگی همک��اری با دستگاههای اجرایی برای ارائه هرگون��ه خدمات در روستاها ،از
مساعدت نماینده مجلس شورای اسالمی ،فرماندار و سایر مسئولین استانی و شهرستانی به بنیاد مسکن ،قدردانی کرد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح همزمان سه پروژه آسفالت روستایی

زارعی :بنیاد مسکن با کمترین اعتبارها و راهکارها ،توانسته است چهره روستاها را دگرگون نماید

به گ��زارش روابط عمومی ،زارع��ی -نماینده مرد��م شهرستانهای
بویراحم��د و دنا در مجل��س شورای اسالمیو دکتر نظ��ری -فرماندار
شهرست��ان بویراحمد ،با حضور در بنی��اد مسکن استان با دکتر فرزانه-
مدیرکل این بنیاد ،دیدار و گفتگو کردند.
د��ر ابتدا ،دکت��ر ابراهیم فرزانه ب��ا قدردانی از همک��اری و مساعدت
نمایندگ��ان مجلس شورای اسالمی ،فرمانداران استان و سایر مسئولین
استان��ی و شهرستانی ب��ا بنیاد مسکن ،گفت :بنی��اد مسکن به ویژه در
ای��ن است��ان ،که جزو استانه��ای محروم به شمار میرف��ت ،در مورد
خدمترسانی به روستائیان از هیچ تالشی دریغ ننموده است.
سپ��س زارعی ،ب��ا قدردانی از تالشه��ا و خدمات بنی��اد مسکن در
روستاه��ا گفت :تاکنون خدمات خوبی توسط بنی��اد مسکن در روستاها انجام شده و با کمترین اعتبارهای ممکن و سایر راهکارها توانسته است،

مرتبه و شرف به فرد است نه به دارایی و بزرگی نژاد -حضرت علی(ع)
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چهره روستاها را دگرگون و از مهاجرت روستائیان به شهرها ،جلوگیری نماید.
د��ر ادام��ه دکتر نظری ،با قدردانی از تالشهای دکتر فرزانه و همکارانش د��ر بنیاد مسکن استان گفت :خدمات بسیار ارزنده بنیاد مسکن در
روستاه��ا ،باعث جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهره��ا ،تثبیت جمعیت در روستاها و نیز ساماندهی و رفع مشکالت روستائیان شده است و
مردم نیز قدردان تالشهای این عزیزان هستند.
در پایان ،در مورد وضعیت پروژههای بنیاد مسکن در شهرستانهای بویراحمد و دنا ،بحث و گفتگو شد.

افتتاح آسفالت روستای چنگلوا
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به گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور مهندس نیکاقبالی-
معاون امور عمرانی استاند��ار ،سردار عدلهاشمیپور -نماینده مردم
شهرستانه��ای کهگیلوی��ه ،بهمئی ،چرام و لنده د��ر مجلس شورای
اسالم��ی ،دکتر فرزانه -مدیرکل بنی��اد مسکن استان ،دکتر پوزش-
فرماند��ار شهرستان کهگلیویه ،مهندس متقی پور -مدیر بنیاد مسکن
شهرست��ان کهگیلویه و گروه��ی از مسئولین استان��ی و شهرستانی،
آسفالت روستای چنگلوا از توابع شهرستان کهگیلویه ،به نمایندگی از
 12روستا ،افتتاح شد.
ابتدا در این مراسم دکتر فرزانه با ارائه گزارشی گفت :آسفالت معابر
روستای چنگلوا از محل اعتبارهای قیر با اعتباری بیش از  11میلیارد
ریال به بهرهبرداری رسید.
وی از مساعدت و همکاری استاندار و معاونین ،نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالم��یو فرمانداران ،با بنیاد مسکن استان قدردانی
نمود.
سپ��س سردارهاشمیپ��ور در افتتاح این پروژه با قدردانی از مدیرک��ل و کارکنان بنیاد مسکن استان گفت :بنیاد مسکن با تالش شبانه روزی و
عملکرد مؤثر خود ،با برنامه ریزی دقیق در خدمات رسانی به روستائیان توانسته است عنوان بهترین دستگاه اجرایی و خدمات رسان را به خود
اختصاص دهد و از خداوند منان آرزوی صحت و سالمت برای مدیرکل و تمامیکارکنان این نهاد مقدس را خواستارم.

افتتاح پروژههای آسفالت معابر روستاهای شهرستان دنا

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور دکتر محمدی-
مع��اون سیاس��ی و امنیت��ی استاند��ار ،زارع��ی -نماینده مردم
شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی ،بهشتی
رو -فرماندار و مهندس صیاد��ی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
دنا ،مهند��س امیدوار -مع��اون عمران روستای��ی بنیاد مسکن
استان و گروهی از مسئولین استانی و شهرستانی ،آسفالت معابر
روستاهای کوخدان و بن زرد سفلی در شهرستان دنا افتتاح شد.
د��ر ابتدا معاون عم��ران روستایی بنیاد مسک��ن استان گفت:
آسفالت پروژه معابر این روستاها از محل اعتبارهای استانی و 2
درصد نفت میباشد که به ترتیب با اعتباری بیش از چهار میلیارد
و هشتصد میلیون ریال و هفت میلیارد بوده است.
د��ر ادام��ه نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی ،معاون استاندار و فرماندار از بنیاد مسکن استان به ویژه بنیاد
مسکن این دو شهرستان برای ارائه خدمات در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها ،به صورت ویژه قدردانی نمودند.

برای هر ملتی دولتی است که آن را انتظار می کشد و دولت ما در
آخرالزمان ظهور می کند -حضرت امام صادق(ع)
92
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ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ،کلن��گ زنی عملی��ات اجرایی
طرحهاد��ی روستاه��ای کریمآباد و ق�لات از توابع شهرستان
بویراحم��د با حض��ور زارع��ی -نماینده مرد��م شهرستانهای
بویراحم��د و دن��ا در مجلس ش��ورای اسالمی ،دکت��ر فرزانه-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دکتر نظری -فرماندار و اسماعیل
مرادی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد و نیز گروهی از
مسئولین استانی و شهرستانی ،آغاز شد.
د��ر ابتدا دکتر فرزانه با ارائه گزارش��ی گفت :با تالش و نظر
مساعد مسئولین استان��ی و نمایندگان مردم استان در مجلس
شورای اسالم��ی ،در تمام روستاهایی که بیشت��ر از  20خانوار
جمعیت دارند ،طرح خدم��ات رفاهی مثل فضای سبز ،تعریض
خیاب��ان ،معابر روستایی و سایر خدمات مورد نیاز در استان ارائه
میش��ود ک��ه تاکنون بیش از دو میلیون مترمرب��ع از معابر روستایی که دارای طرحهادی بودهاند ،آسفالت شد��ه است .وی ،از تالش و پیگیری
تمام مسئولین استانی به ویژه استاندار ،فرمانداران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی برای پیگیری حل مشکالت مردم در روستاها،
قدردانی کرد.
سپس اسماعیل مرادی با بیان مطالبی گفت :عملیات اجرایی فاز اول هر روستا با اعتباری بیش از  800میلیون ریال آغاز میشود.
در ادامه زارعی با قدردانی از تالش مدیرکل بنیاد مسکن استان و مجموعه همکارانش گفت :با توجه به این که در گذشته متناسب با افزایش
جمعیت ،توسعه مناسبی در روستاها انجام نشده ،در همین زمینه ،تالش ما بر این است که تحقق خدمترسانی را در کنار توسعه ،داشته باشیم.
د��ر پایان دکتر نظری ،از تالش و پیگی��ری نماینده مجلس شورای اسالمی ،دکتر فرزانه و مجموعه همکاران و سایر دستگاههای اجرایی در
شهرستان بویراحمد برای حل مشکل ارائه خدمات در روستاها ،کاهش مهاجرت به شهر و افزایش اشتغال در روستاها ،قدردانی نمود.
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مراسم کلنگ زنی طرحهادی روستاهای کریمآباد و قالت

ساماندهی گلزار شهدای امامزاده محمود

به گزارش روابط عمومی ،در مراسمیبا حضور دکتر تاجگردون-
نماینده مرد��م شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای
اسالمی ،دکت��ر فرزانه -مدیرکل بنیاد مسک��ن استان ،سیدمسعود
حسینی -فرماندار و مهندس شیرزاد��ه -سرپرست دفتر نمایندگی
بنی��اد مسک��ن شهرستان باش��ت و گروهی از مسئولی��ن استانی و
شهرستانی ،گلزار شهدای امامزاده محمود ساماندهی شد.
در این مراسم مهندس شیرزاده با ارائه گزارشی گفت :ساماندهی
گلزار شهدای امامزاده محمود با اعتباری بیش از یک میلیارد و 100
میلیون ریال ،از محل اعتبارهای استانی و نفت میباشد .وی افزود:
این گلزار ب��ا  85مترمربع مساحت که شامل قبور دو تن از شهدا و
 5تن از خانوادههای این شهدا میباشد ،توسط دفتر نمایندگی بنیاد
مسکن شهرستان باشت اجرا شد.
در ادمه نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس
شورای اسالمیاز تالشهای دکتر فرزانه برای ارائه خدمت به روستائیان ،ساماندهی گلزار شهدا و سایر خدمات و نیز از تالشهای دفتر نمایندگی
بنیاد مسکن در این شهرستان ،قدردانی نمود.

هر کس امام زمان (عج) را در زمان غیبتش انکار کند،
مرا انکار کرده است -حضرت محمد(ص)
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برگزاری نشست امر به معروف و نهی از منکر
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشست امر ب��ه معروف و نهی از منکر،
با حض��ور حجتاالسالم سید فرج ا ...موس��وی اطهر -مسئول دفتر
نمایندگ��ی ولی فقیه و دبیر شورای ستاد احی��ا امر به معروف و نهی
از منک��ر در بنیاد مسکن استان و به ریاست دکتر فرزانه -مدیرکل و
فرمانده پایگاه مقاومت امام(ره) بنیاد مسکن استان ،برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،حجتاالسالم موسوی اطهر با تفسیر آیاتی
از ق��رآن مجی��د در مورد فریضه مهم امر به مع��روف و نهی از منکر
پرداخ��ت .وی افزود :در دین اسالم تأکی��د زیادی روی این موضوع
شد��ه است ،چنانچه این دو وظیفه مهم به درستی انجام شود ،جامعه
از فس��اد دور شده و به سمت ارزشه��ای معنوی و مادی سوق داده
میشود.
در ادامه دکتر فرزانه با سپاس از عملکرد دفتر نمایندگی و اعضای
ش��ورای پایگ��اه مقاومت امام(ره) گفت :اگر با نیت خیرخواهی و با عشق ،دوستی و عالق��ه ،یگدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنیم ،قطع ًا
شاهد تأثیر مثبت کالم و رفتارمان در طرف مقابل خواهیم بود.
د��ر پای��ان مقرر شد با اولویت بندی مصادیق ای��ن دو فریضه ،شیوههای کاربردی در زمینه افزایش باوره��ا و راهکارهای عملی بهتر در زمینه
اعتقادی ،فرهنگی و ارتقای این دو فریضه الهی در بین کارکنان ،سعی و تالش بیشتری شود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان
 10پروژه بنیاد مسکن شهرستان کالله بهرهبرداری شد

بنا به گزارش روابط عمومی ،مهندس حسینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کالله ،از افتتاح متمرکز  10پروژه این بنیاد به مناسبت هفته دولت،
با حضور استاندار و با اعتباری به مبلغ  26میلیارد و  528میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
مهند��س حسین��ی گفت :پروژههای بنیاد مسکن از جمله اجرای طرحهادی روستاهای کسر پیشکم��ر ،خوجه لر ،بربرقلعه ،سدچمران ،کنگور و
دهنه ،اجن سنگرلی ،روستای اجن بلوک و همچنین تعداد  26واحد مسکن روستایی از محل طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با اعتباری
به مبلغ  4میلیارد و  135میلیون ریال به صورت متمرکز با حضور استاندار افتتاح و بهرهبرداری شد و تعداد  3196خانوار نیز از این طرح بهرهمند
شدند.

طرحهادی روستای ترجنلی ،اجرا شد

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،مهندس رشیدیان -مدیر بنیاد مسکن
شهرستانه��ای مینودشت و گالیکش ،از اج��رای طرحهادی روستای
ترجنل��ی به مساحت  5هزار مترمربع و زیرسازی و آسفالت با اعتباری
به مبلغ  1میلیارد و  750میلیون ریال خبر داد.
مهندس رشیدیان د��ر بازدید فرماندار شهرستان گالیکش از اجرای
طرحهادی روستای ترجنلی افزود :در زمینه عمران روستاهای استان
و به دنبال آن روستاهای این شهرستان ،از ابتدای سال جاری تاکنون،
طرحهاد��ی روستاهای اجن قره خوجه با  4هزار مترمربع زیرسازی و
آسفالت معابر ب��ه مبلغ  1میلیارد و  500میلیون ریال اعتبار ،روستای
چق��ر بش قارداش با  4ه��زار مترمربع زیرس��ازی و آسفالت به مبلغ

بریدن از نادان مساویست با پیوند با عاقل دانا -حضرت علی(ع)
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بنابر گزارش روابط عمومی ،ب��ه مناسبت هفته دولت ،مرحله اول
طرحهادی روست��ای دشتی کالته غربی ب��ا مشارکت دهیاری و با
اعتباری به مبلغ  4میلیارد ریال افتتاح شد .
مدی��ر بنیاد مسکن شهرستان بندر گز با بیان توضیحهایی در مورد
پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت گفت :در سطح روستاهای این
شهرست��ان به سه هزار و  100واحد مسکونی ،تسهیالت بهسازی و
نوسازی مسکن روستای��ی پرداخت شده است و همچنین تعداد 37
واح��د مسکونی ب��ا اعتباری به مبلغ  5میلی��ارد و  680میلیون ریال
افتتاح و بهرهبرداری شد .مهند��س جندقی افزود :به مناسبت هفته
دولت ،کلن��گ ساخت یک واحد مسکونی روستای��ی برای خانواده
دارای دو فرد معلول ،به زمین زده شد که مالک این واحد ،عالوه بر استفاده از تسهیالت  200میلیون ریالی بنیاد مسکن ،از  180میلیون ریال
کمک بالعوض نیز برای ساخت این واحد بهرهمند میشود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

1میلیارد و  600میلیون ریال اعتبار و همچنین زیرسازی و آسفالت معابر روستای قنات حاجی تاجی به متراژ  2هزار و  800مترمربع به مبلغ 980
میلیون ریال اعتبار انجام و مورد بهرهبرداری مردم این روستاها قرار گرفت.
سپس خسروی -فرماندار شهرستان گالیکش در بازدید از روند اجرای عملیات آسفالت روستای ترجنلی ،خدمات بنیاد مسکن در روستاها را از
مؤثرترین خدمات نظام در روستاها دانست و از مجموعه بنیاد مسکن به ویژه مدیر جوان و فعال این بنیاد در شهرستان مینودشت ،قدردانی کرد.

پروژههای بنیاد مسکن در شهرستان آق قال ،افتتاح شد

بنا به گ��زارش روابط عمومی ،پروژههای بنی��اد مسکن شهرستان
آق قال به ص��ورت متمرکز در روستای چن سبیلی با حضور مدیرکل
و معاونی��ن بنیاد مسکن استان ،فرماندار و مدی��ر اداره اطالعات این
شهرستان ،مع��اون مدیرکل امور روستایی استاند��اری ،بخشداران و
نی��ز گروهی از مدی��ران استان و شهرستان آق ق�لا و ،...افتتاح و به
بهرهبرداری رسید.
د��ر ابتدا مهند��س زمانی نژاد -مدیرک��ل بنیاد مسک��ن استان ،از
بهرهبرد��اری پروژههای بنیاد مسکن است��ان به مناسبت هفته دولت
با اعتباری به مبلغ  154میلیارد ریال خبر داد .
سپس مدی��ر بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان و آق قال گفت :به
مناسبت هفت��ه دولت 12 ،طرحهادی روستای��ی در سطح شهرستان
آق ق�لا ب��ا اعتباری بیش از  15میلیارد ریال ب��ه بهره برداری رسید.
خسروی افزود :در فاز دوم طرحهادی روستای چن سبیلی نیز بیش از
 7ه��زار مترمرب��ع زیرسازی و آسفالت با اعتباری به مبلغ  3میلیارد و  200میلیون ریال انجام شده که با احتساب عملیات مرحله اول ،در مجموع
مبلغ  7میلیارد و  700میلیون ریال برای اجرای طرحهادی این روستا هزینه شده است.
همچنی��ن دوهزارمی��ن واحد مسکونی مقاوم سازی شده طرح وی��ژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ،در شهرست��ان آق قال نیز با حضور
مسئولین یاد شده ،افتتاح و بهرهبرداری شد.
گفتنی است در این مراسم از سوی ضمیر -فرماندار شهرستان آق قال از خسروی -مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان و آق قال و مهندس
محمودی -کارشناس این بنیاد ،به عنوان کارمندان نمونه این شهرستان قدردانی شد.

با راستی است که گفتار زینت پیدا می کند -حضرت محمد(ص)
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بنا به گ��زارش روابط عمومی ،پروژههای بنیاد مسکن
شهرستان گرگان با حضور دکتر حسینی -فرماندار این
شهرستان و مهندس حق بین -معاون بازسازی و مسکن
روستایی بنیاد مسکن استان ،افتتاح و بهرهبرداری شد.
مدی��ر بنیاد مسک��ن شهرستانهای گرگ��ان و آق قال
گفت :به مناسبت هفت��ه دولت ،پروژههای بنیاد مسکن
شهرست��ان گرگ��ان شام��ل  8طرحهاد��ی روستایی با
اعتب��اری به مبلغ  15میلیارد ریال به صورت متمرکز در
روستای قزاق محله نومل (کوی صدف) و هشت هزار و
هفتصد و سی و هفتمین واحد مقاوم سازی شده مسکن روستایی از محل طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی نیز افتتاح شد .خسروی
افزود :برای طرحهادی روستای قزاق محله نومل (کوی صدف) ،مبلغ  1میلیارد و  500میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن برگزار شد

بنا به گزارش روابط عموم��ی ،نشست ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن
شهرستانه��ای آزادشهر و رامیان ،با حض��ور حجتاالسالم قریشی-
قائ��م مقام مسئول دفتر نمایندگی ول��ی فقیه در بنیاد مسکن استان،
موس��وی -معاون پشتیبانی ،قریشی -مدی��ر حساب  100امام(ره) در
بنیاد مسکن است��ان و نیز مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستانهای
آزادشهر و رامیان ،برگزار شد.
در ابتدا مهند��س احمدی -مدیر بنیاد مسک��ن شهرستان آزادشهر
گزارشی از برگزاری نمازهای جماعت ،فعالیتهای فرهنگی و همچنین
کمکهای خیرین به حساب  100امام(ره) ،ارائه کرد.
د��ر ادامه حجتاالسالم قریشی ،مطالبی د��ر مورد اهمیت نماز به
ویژه نماز جماعت و اول وقت و جایگاه نمازگزاران بیان نمود.
سپ��س موسوی ،سخنان��ی پیرامون نظم و انضب��اط اداری ،ورود و
خروج به موقع و تکریم ارباب رجوع ابراز کرد.
مدیر دفتر مشارکتهای مردمیحساب  100امام(ره) نیز در مورد مشارکت خیرین و جذب آنان برای کمک به محرومان نکاتی را بیان نمود.
در پایان نشست ،مدعوین به پرسشها و پیشنهادهای کارکنان بنیاد مسکن شهرستانهای آزدشهر و رامیان پاسخ دادند.

پروژههای عمرانی بنیاد مسکن شهرستان گمیشان افتتاح و بهرهبرداری شد
بن��ا به گزارش روابط عموم��ی ،پروژههای عمران��ی بنیاد مسکن
شهرست��ان گمیشان با حض��ور فرماندار و بخشد��ار این شهرستان،
امامجمعه خواج��ه نفس ،مدیران و مسئولی��ن دستگاههای اجرایی
شهرست��ان گمیشان به صورت متمرکز د��ر روستای چارقلی بخش
مرکزی این شهرستان افتتاح و بهرهبرداری شد.
مدی��ر بنیاد مسکن شهرستانهای بندر ترکمن و گمیشان گفت :در
هفته دولت ،طرحهای هادی روستاهای چارقلی ،سقرتپه ،قلعه حاجی
گلدیخان ،قلعه کریم ایشان و قرنجیک خواجه خان با اعتباری بیش
از  14میلی��ارد و  570میلیون ری��ال بهرهبرداری شد .حیدری افزود:

سه چیز محبت آور است :دینداری ،فروتنی و سخاوتمندی -حضرت امام صادق(ع)
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فرماندار از اجرای طرحهادی روستای فاضلآباد بازدید کرد

بازدید میدانی اعضای کمیته کارشناسی مغایرتهای اساسی طرحهای هادی از روستاها

بن��ا ب��ه گزارش روابط عمومی ،د��ر زمینه پیگیری و برطرف شدن مشکالت مردم در روند اجرای طرحه��ای هادی ،اعضای کمیته کارشناسی
مغایرتهای اساسی طرحهای هادی روستایی استان شامل نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط ،به صورت میدانی از روستاهای نرسو ،خولیندره
و باقرآباد در شهرستان علیآباد کتول بازدید و برای رفع مشکالت موجود ،راهکارهایی ارائه کردند.
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بنا به گزارش روابط عمومی ،شفاهی -فرماندار شهرستان آزادشهر
و مهندس احمدی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از روند اجرای
طرحهادی (آسفالت معابر) روستای فاضلآباد بازدید کردند.
در ابتدا مهند��س احمدی گفت :در زمینهآبادانی روستاها در قالب
طرحهاد��ی ،مرحله دوم طرحهادی روست��ای فاضلآباد با مشارکت
دهیاری ،انجام شد.
شفاه��ی نیز در ای��ن بازدید از فعالیتهای بنی��اد مسکن در عمران
وآبادانی روستاها قدردانی و اجرای این طرحها را در توسعه و ارتقاء
سطح زندگی روستائیان ،بسیار مؤثر و بنیادین دانست.
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همچنین  18واحد مسکن روستایی با اعتباری بیش از  2میلیارد و  750میلیون ریال و پروژههای دیگر از جمله عملیات  7500مترمربع آسفالت و
 270متر اجرای کانال از سایت مسکن مهر شهرستان گمیشان به بهرهبرداری رسید که از افتتاح این پروژهها ،تعداد  2388خانوار بهرهمند شدند.

بهرهبرداری از پروژههای شهرستان گنبد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهندس رضایی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان گنبد ،از افتتاح و بهرهبرداری پروژههای بنیاد مسکن این شهرستان،
با اعتباری به مبلغ  41میلیارد و  460میلیون ریال خبر داد.
مهند��س رضای��ی در ادامه افزود 15 :ه��زار و  750مترمربع از معابر روستای حاجی بالخان با اعتباری ب��ه مبلغ  8میلیارد و  615میلیون ریال،
زیرسازی و آسفالت شد .وی همچنین از پرداخت  10هزار و  258فقره تسهیالت بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی خبر داد و گفت :از این
تعداد ،عملیات ساخت تعداد  9هزار و  495واحد مسکونی به پایان رسیده است و مالکان این واحدها ،پایانکار دریافت کردهاند.

نشست ستاد اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر بنیاد مسکن برگزار شد
به گ��زارش روابط عموم��ی ،نشست ستاد اقامه نم��از بنیاد مسکن
شهرست��ان کالله با حضور حجتاالسالم قریشی -قائم مقام مسئول
دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان ،برگزار شد.
در ابتد��ا مهندس حسین��ی -مدیر بنیاد مسک��ن شهرستان کالله،
گزارشی از فعالیتهای فرهنگی و اعتقادی برگزار شده را ارائه نمود.
سپس حجتاالسالم قریشی با سپاس از اقدامات صورت گرفته در
بنی��اد مسکن این شهرستان ،،با خواندن احادیث و روایاتی ،به اهمیت
فریض��ه الهی نماز و امر به معروف و نهی از منکر پرداخت .ایشان ،از
همکاران خواست در جوانی توجه ویژهای به مسائل دینی و اعتقادی
داشته و در امر به معروف و نهی از منکر نیز فعال باشند.
وی همچنین با منتس��ب دانستن بنیاد مسکن به حضرت امام(ره)،
تکریم ارباب رجوع را به همکاران یادآور شد و آن را واجب دانست.

ملتی که خشنودی مردم را با خشم خدا معامله کند ،هرگز
رستگار نخواهد شد -حضرت امام حسین(ع)
97
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دیدار با امامجمعه شهرستان کالله
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به گ��زارش رواب��ط عمومی ،حجتاالس�لام قریش��ی -قائم مقام
مسئ��ول دفت��ر نمایندگ��ی ولی فقی��ه در بنی��اد مسکن است��ان ،با
حجتاالسالموالمسلمین کشیری -امامجمعه شهرستان کالله ،دیدار
و گفتگو کرد.
د��ر ابتدا حجتاالس�لام قریشی با اش��اره به فعالیته��ای گسترده
بنی��اد مسکن در خدمترسان��ی به روستائیان و به وی��ژه محرومان،
از حمایته��ای امامجمع��ه به مجموع��ه بنیاد مسک��ن ،قدردانی کرد.
وی همچنی��ن خواستار ترویج کمک به حس��اب  100امام(ره) برای
خدمترسانی بیشتر به محرومان شد.
سپس حجتاالسالموالمس�لمین کش�یری گفت :بنیاد

مسکن ،یکی از دس�تگاههای مؤثر در خدمترسانی به
مردم است که با زندگی مردم سر و کار دارد و نقش
مؤثری در تأمین رفاه و آسایش مردم ایفا میکند.

همچنی��ن د��ر این دیدار ،قریشی -مدیر دفتر مشارکتهای مردمیحساب  100امام(ره) ،با ارائه گزارشی از اقدامهای این دفتر در سطح استان و
شهرستان کالله گفت :هر مقدار کمکی که توسط خیرین این شهرستان به حساب  100امام(ره) اهدا شود ،دو برابر آن کمک توسط این حساب
در همان شهرستان و با نظر خیرین ،هزینه خواهد شد.
در پایان مهندس حسینی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کالله ،گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه نمود.

همایش آشنایی و پیشگیری از تبعات مسئولیتهای مهندسی برگزار شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،همایش یک روزه آشنایی و پیشگیری از تبعات مسئولیتهای مهندسی و صیانت از حقوق مهندسین و مالکین ،ویژه
ناظرین نظام فنی و دفاتر خدمات فنی و مهندسی بنیاد مسکن استان ،با همت اداره حراست و معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
است��ان و ب��ا حضور مهندس زمانی نژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،معاونین ،مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن استان ،مهندس تجری -رئیس
و اعض��ای هیئ��ت مدیره سازمان نظام مهندس��ی استان ،مهندس عباسی -مدیر طرح نظام فنی روستای��ی و مهندس آزرمی -کارشناس معاونت
بازسازی و مسکن روستایی و مهندس صادقی -کارشناس اداره کل حراست بنیاد مسکن کشور و نیز کلیه ناظرین و مسئولین دفاتر خدمات فنی
و مهندسی استان ،در سالن شهید ابراهیمیدانشگاه آزاد شهرستان گرگان برگزار شد.
د��ر ابتد��ا مهندس زمانی نژاد گفت :مسکن روستایی ،یک��ی از فعالیتهای اصلی بنیاد مسکن میباشد و ق��رار است ساالنه  200هزار مسکن
روستایی در کشور به شیوه فنی ،نوسازی و مقاوم سازی شوند که سهم این استان ،تعداد  6تا  7هزار واحد مسکونی است .وی خاطر نشان کرد:
در همین زمینه ،تعداد  260مهندس معمار و سازه در  130دفاتر خدمات فنی و مهندسی در سطح استان مستقر هستند و متقاضیان به این دفاتر،
هدایت و نقشهها را انتخاب میکنند که  300ناظر هم کار نظارت را برعهده دارند.
سپس مهندس تجری ،به نقش ناظرین در تحول وضعیت خانههای روستایی اشاره کرد و از بنیاد مسکن استان برای به کارگیری ناظرین فنی،
رعایت اصول و ضوابط مهندسی در ساخت مسکن ،آن هم در کلیه روستاهای استان ،قدردانی کرد.
مهندس صادقی نیز در این همایش ،به امنیت و عدم آن در شبکههای اجتماعی و استفاده از این شبکهها به ویژه در بحث استفادههای اداری
از آن ،اشارهای نمود.
مهندس میررضوی -مدرس نظام مهندسی کشور و پژوهشگر برتر حقوق مهندسی که سخنران اصلی این همایش بود ،به ابعاد مختلف تبعات
مسئولیتهای مهندسی و همچنین راهکارهای صیانت از حقوق مهندسین و مالکین اشاره کرد که با استقبال گسترده مدعوین ،مواجه شد.
د��ر پایان این همایش ،با اهدای ل��وح تقدیر از تالشهای شماری از مهندسین ناظر به عنوان پیشکسوت قدردانی و همچنین لوح یادبودی به
خانواده مرحوم مهندس بهلکه ،از ناظرین فنی شهرستان آزادشهر و رامیان که به تازگی درگذشته بود ،اهداء شد.

یکی از اصیل ترین ابعاد وجود آدمی ،حس نیایش و پرستش است -استاد شهید مطهری
98
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به گزارش روابط عمومی ،مشکالت روستای سیاه رودبار شهرستان
علیآب��اد کتول ،ب��ا حضور مهندس زمانی ن��ژاد -مدیرکل و مهندس
ولی الهی -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،تجری مفرد-
فرماندار و شماری از رؤس��ای دستگاههای خدمات رسان شهرستان
علیآباد کتول در فرمانداری این شهرستان ،بررسی شد.
ابتد��ا در این نشس��ت ،فرماندار با توجه ب��ه فرمایشات مقام معظم
رهب��ری و د��ر زمینه اقتص��اد مقاومتی -تولید و اشتغ��ال گفت :باید
تمام تالشم��ان را برای رفع مشکالت مردم به ک��ار بگیریم و برای
روستائیان ،فضای کافی برای کسب و کار و اشتغال زائی فراهم کنیم
و عرص��ه امالک آنان را تنگ نکنی��م .احمد تجری مفرد افزود :مقرر
ش��د با توجه ب��ه چهل و ششمین نشست ش��ورای حفاظت از اراضی
ساحلی و منابع طبیعی ،بنیاد مسکن به تهیه نقشه وضع موجود اقدام
و محدود��های که دارای پروانه ساختمانی میباشد ،به صورت لکهای
به روستای سیاه رودبار الحاق نماید.
در این زمینه مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :تمامیمردم باید در روستاها ،محلی برای آسایش و زندگی داشته باشند .وی در پایان ،از رؤسای
ادارههای خدمات رسان ،خواست که پس از تصویب طرح ،در اسرع وقت برای ارائه خدمات به آن روستا ،اقدام نمایند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مشکالت روستای سیاه رودبار بررسی شد

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
افتتاح فاز اول پروژه  96واحدی مسکن مهر شهرستان ماسال

به گزارش روابط عمومی ،آیین افتتاح همزمان تعداد  2693واحد
مسکونی خود مالکی مسکن مهر و تعداد  32واحد از فاز اول پروژه
 96واحدی مسکن مهر شهرستان ماسال ،با حضور دکتر انوشیروان
محسن��ی بند پی -معاون وزیر و رئی��س سازمان بهزیستی کشور،
دکتر نجفی -استاندار ،مهند��س شعبانپور -معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری ،دکتر قاسم ن��ژاد -فرماندار شهرستان ماسال،
مهند��س خاوری -مدیرکل اداره راه و شهرسازی و دکتر پارسی-
مدیرکل سازمان بهزیستی ،اعضای شورای اداری و تأمین مسکن
است��ان و همچنین مهندس اکبرزاده -مدیرکل بنیاد مسکن استان
و ...برگزار شد.

تجلیل از کارمندان نمونه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،به منظور تجلیل از کارمندان نمون��ه ادارههای شهرستان فومن ،همایشی با حضور حجتاالسالموالمسلمین مهدی
افتخاری -نماینده مردم شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار ،بخشداران و مسئولین شهرستان فومن ،در اداره ارشاد
اسالمیاین شهرستان ،برگزار شد.
در این همایش هوشنگ عابدینی ،ابراهیم شکری و اسماعیل سبحانی فر به عنوان کارمندان نمونه معرفی و از آنها تجلیل شد.

در اصول تربیتی ،ریشه اصلی که باید آن را آبیاری کرد،
همان اعتقاد به خداست -استاد شهید مطهری
99
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افتتاح طرحهادی روستاهای خلیفه محله و کبوتر آبکش
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به گ��زارش روابط عموم��ی ،در مراسمیبا حض��ور دکتر عباسى-
نمایند��ه شهرستانهاى رودسر و املش د��ر مجلس شورای اسالمی،
مهندس جانب��ازی -فرماندار شهرستان رودس��ر ،معاونین عمرانى-
سیاسى و امنیتى فرماند��ار ،بخشداران مرکزى و چابکسر ،سرپرست
بنی��اد مسکن شهرست��ان رودسر ،گروه��ی از مسئولی��ن ادارههای
شهرستان و ...طرحهادی روستاهای خلیفه محله و کبوتر آبکش این
شهرستان افتتاح شد.
د��ر ابتدا مهندس حبیبی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان رودسر
گفت :پروژههای آسفال��ت روستاهاى خلیفه محله و کبوتر آبکش به
ترتیب با اعتباری به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و دو میلیارد و ششصد
میلیون ریال انجام شده است.
در ادامه مهندس جانبازی ،خواستار همکاری شوراهای اسالمی ،دهیاری و سایر دستگاههای ذیربط با بنیاد مسکن شد.
در پایان ،نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسالمیبا قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن ،در مورد تأمین اعتبارهای
الزم برای آبادانی روستاها نیز قول مساعدت داد .دکتر عباسی همچنین گفت :حمایت مردم از مسئولین و نظام ،بی گمان روحیه خدمترسانی
را دوچندان خواهد کرد.

افتتاح پروژههای طرحهادی و آسفالت روستای رودبار سرا

به گ��زارش روابط عمومی ،د��ر مراسمیبا حضور دکت��ر حاج محمد
شکری -نمایند��ه مردم شهرستانهای رضوانشه��ر ،ماسال و تالش در
مجلس شورای اسالمی ،مهندس حسنی پور -فرماندار و مهندسهادی
صیادی -بخشد��ار شهرستان رضوانشهر ،مهند��س آفتابی -مدیر بنیاد
مسک��ن این شهرستان و گروهی از مدیران شهرستانها و اهالی روستای
رودبار سرا ،پروژه طرحهادی وآسفالت این روستا به بهرهبرداری رسید.
ای��ن طرح شامل افتت��اح طرحهادی ،جدول گ��ذاری و آسفالت که با
هزین��های بیش از دو میلی��ارد و پانصد میلیون ریال توسط بنیاد مسکن
است��ان اجرا و به بهرهبرداری رسی��د .در این مراسم ،مهندس آفتابی ،از
حمایتهای بسیار دکتر شکری و فرماندار شهرستان سپاسگزاری و قدردانی نمود.

افتتاح راه آسفالت روستاهای وشمه سرا ،قران و کوره جان
به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت هفته دولت ،راه آسفالت روستاهای وشمه سرا،
قران و کوره جان با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان ماسال به بهرهبرداری رسید.
رضای��ی -مدیر بنیاد مسکن این شهرست��ان ،با بیان مطالبی در مورد حجم عملیات
اج��را شده در روستای وشمه سرا گف��ت :آسفالت راههای فرعی این روستا با اعتباری
ب��ه مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال از محل قیر رایگان با پشتیبانی بخشداری
مرکزی و از محل اعتبارهای دهیاری اجرا شده است.
گل محمدی -رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ماسال ،با اشاره به آسفالت راه
دو روستای قران و کوره جان گفت :برای انجام آسفالت راه این دو روستا ،مبلغ چهار
میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

نارضایتی پدر و مادر ،کمیروزی را به دنبال دارد و آدمیرا
به ذلت میکشاند -امامهادی(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت هفته دولت و روز کارمند و به منظور تجلیل
از کارمند��ان نمونه شهرستان آستان��ه اشرفیه ،همایشی با حضور مهندس حیدری-
فرماندار این شهرستان ،بخشداران مرکزی و بندر کیاشهر و نیز مسئولین ادارههای
شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در اداره ارشاد اسالمیاین شهرستان برگزار
شد.
د��ر این همای��ش ،از روح ا ...سقطی جاللی به عن��وان کارمند نمونه بنیاد مسکن
شهرستان فوق تجلیل به عمل آمد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تجلیل از کارمند نمونه

نشست با شورا و دهیار روستای قلعه رودخان
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشستی با حضور مهندس عفتی -سرپرست و کارشناسان فنی بنیاد مسکن شهرستان فومن ،شورا و دهیار روستای
قلعه رودخان در بنیاد مسکن این شهرستان ،برگزار شد.
در ابتدا سرپرست بنیاد مسکن شهرستان فومن گفت :لزوم تهیه طرحهادی روستایی برای جلوگیری ازساخت وسازهای غیرمجاز ،بهینه سازی
و نظ��م بخش��ی ساختمانه��ا و رعایت حریم قانونی راه روستایی میباشد .مهندس عفتی در ادامه اف��زود :روستای قلعه رودخان با توجه به وجود
زمینهه��ای ف��راوان برای ایجاد اشتغ��ال در زمینه جذب گردشگر ،از اهمیت باالیی برخوردار است و در ای��ن روستاها ،باید پروژههای عمرانی با
هماهنگی و دقت نظر بیشتر در اجرای درست آنها و نیز هزینه اقتصادی اعتبارهای عمرانی اختصاص یافته ،انجام شود.
در پایان مقرر شد پس از بازدید پروژه توسط کارشناس فنی بنیاد مسکن شهرستان فومن ،هر چه سریع تر برای هماهنگی با پیمانکار به منظور
اجرای آسفالت روستای قلعه رودخان ،از محل قیر رایگان و انتقال ماشین آالت ،اقدام شود.

افتتاح پل روستای پنچاه

ب��ه گزارش روابط عمومی ،به مناسبت هفته دول��ت ،مراسم افتتاح پروژه
ساخ��ت پل روستای پنچاه در شهرستان آستان��ه اشرفیه با حضور مهندس
حید��ری -فرماندار و مهندس درویش -مع��اون فرماندار شهرستان آستانه
اشرفیه ،بخشدار مرکزی و مهندس علیپور -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان،
گروه��ی از مدیران و مسئولین ادارههای شهرستان آستانه اشرفیه ،دهیاری
و اعضای شورای روستای پنچاه برگزار شد .این پل با اعتباری بیش از سه
میلیارد و پانصد میلیون ریال هزینه ،به بهرهبرداری رسید.

نشست با مدیر اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشست فی مابین مهندس بلندپایه -مدی��ر بنیاد مسکن و رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی ،به
همراه کارشناسان مربوطه در بنیاد مسکن این شهرستان ،برگزار شد.
د��ر ابتد��ا مهندس بلندپایه گف��ت :با دریافت گزارشی از س��وی دهیاران ،مبنی بر عدم صد��ور سند امالک ثبتی ،تصمی��م گرفته شد با انجام
مکاتبههای الزم با اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان انزلی ،موانع موجود و راهکارهای الزم برای صدور سند ارائه شود.
سپ��س رئی��س اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی ،مکلف ب��ه رفع تمام موانع وبرگزاری نشست در سطح کارشناسان مربوطه برای
تصمیمه��ای الزم ب��ه منظور رفع حل تمام ابهامها در صدور اسناد متقاضیان دارای شرایط شد .وی گفت :به منظور جبران عقب ماندگی تحقق
می��زان سهمی��ه صدور سند روستایی ،باید همه همکاران اداره ثبت اسناد و امالک عالوه بر تسریع در تنظیم جدول زمان بندی  6ماهه دوم سال
جاری با بسیج ،در مورد اراضی سوسر و شاهور ،کلیه اطالعات و نقشههای مورد نیاز را در اختیار نماینده بنیاد مسکن این شهرستان قرار دهند.

کاری بکنید که وقتی از اینجا بار سفر بستید ،در حضور خدای تبارک و
تعالی ،رو سفید باشید -امام خمینی(ره)
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بازدید فرماندار شهرستان رودبار از پروژه آسفالت روستای نصفی

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس می��ر غضنف��ری -فرماندار
شهرست��ان رودبار و مهندس پورعلی -معاون عمرانی فرمانداری ،به
همراه مهندس قدرتی -مدی��ر بنیاد مسکن این شهرستان ،از اجرای
آسفال��ت روستای نصفی بخش در رحمتآباد شهرستان رودبار که با
اعتباری بیش از  2میلیارد و  736میلیون ریال انجام شده بود ،بازدید
نمودند .
سپس مهندس می��ر غضنفری با ابراز رضایت از اجرای این پروژه،
آن را گامیمؤث��ر در عمران وآبادانی روستاها بیان و از پیگیری مدیر
و کارشناسان فنی بنیاد مسکن شهرستان رودبار ابراز رضایت کرد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان لرستان
استاندار ،از طرحهای بهسازی و آسفالت راه دسترسی به امامزاده محمد بن حسن(ع) ،بازدید کرد
به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس بازوند -استاندار ،با همراهی مهندس
اصالنی -معاون امور عمران��ی استانداری ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد
مسکن است��ان ،جهانیان -فرماندار شهرستان الیگودرز و گروهی از مدیران
استان��ی و شهرستانی ،از روند عملیات بهسازی و آسفالت  10کیلومتر از راه
دسترسی به آستان امامزاده محمدبن حسن(ع) ،توسط بنیاد مسکن استان،
بازدید کردند.
گفتن��ی است اجرای این ط��رح مطابق با تفاهم نامه منعقد شده بین بنیاد
مسکن به عنوان مجری و اداره کل راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور
خیریه استان به عنوان تأمین کننده سرمایه ،صورت میگیرد.

طرحهادی روستاهای گری بلمک و چشمه شیرین افتتاح شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،د��ر مراسمی با حض��ور نماینده مردم
شهرست��ان پلدختر د��ر مجلس ش��ورای اسالمی ،فرماند��ار و مدیر
بنیاد مسکن ای��ن شهرستان و نیز گروه��ی از مسئوالن ،طرحهادی
روستاهای گریبلمک و چشمه شیرین افتتاح شد.
گفتنی اس��ت عملیات اجرایی این طرحها ب��ا اعتباری به مبلغ پنج
میلیارد ریال از محل اعتبارهای استانی و قیر سهمیهای در دو مرحله
انج��ام شده ک��ه مرحله نخست این طرح در س��ال  95و مرحله دوم
آن در به��ار امسال توسط امور اجرای��ی و ماشین آالت بنیاد مسکن
اج��را شده است که شام��ل بهسازی  12هزار مترمرب��ع از معابر این
روستاهاست.

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشد ،تو را پند دهد و
رازت را آشکار نکند -ابوعلی سینا
102
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بن��ا به گزارش روابط عمومی ،طرحهاد��ی روستای دربند کمالوند با حضور
اسدعبداله��ی -فرماندار شهرستان خرمآباد ،مهند��س رضایی -مدیرکل بنیاد
مسکن است��ان ،بخشدار مرکزی و گروهی از مقامات شهرستانی ،افتتاح شد.
طرحهاد��ی این روستا با اعتب��اری به مبلغ  2میلیارد و  200میلیون ریال و با
همکاری دهیاری و بنی��اد مسکن به عنوان مسئولین تأمین قیر سهمیهای و
اجرای آسفالت ،اجرا شده است.
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بنا به گزارش روابط عمومی ،د��ر مراسمیبا حضور دکتر عالالدین
بروجرد��ی -نمایند��ه مردم شهرست��ان بروجرد د��ر مجلس شورای
اسالم��ی ،حجتاالسالموالمسلمی��ن ترابی -نماینده ول��ی فقیه در
استان و امامجمعه ای��ن شهرستان ،کورانی فر -فرماندار و مدیر بنیاد
مسکن شهرستان بروج��رد و نیز گروهی از مسئوالن این شهرستان،
طرحهادی روستای قره سو از توابع بخش مرکزی شهرستان بروجرد،
افتتاح شد.
عملی��ات اجرایی این پروژه با استفاده از قیر سهمیهای و با اعتباری
ب��ه مبلغ س��ه میلیارد ریال از مح��ل اعتبارهای استان��ی توسط بنیاد
مسکن صورت گرفته است.
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طرحهادی روستای قره سو افتتاح شد

برگزاری مراسم تجلیل و قدردانی از یاوران نماز

به گزارش روابط عمومی ،مراسم تجلیل و قدردانی از  3نفر از کارکنان فعال
د��ر امر اقام��ه نماز با حضور مهندس رضایی -مدیرک��ل بنیاد مسکن استان،
حجتاالس�لام صدری -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد
مسکن استان ،معاونین و کارکنان این بنیاد ،برگزار شد.
ب��ا توجه به سخنان مقام معظم رهبری د��ر مورد اهمیت کارهای فرهنگی
در فضای مجازی ،ب��رای دومین بار در سال جاری ،از طرف دفتر نمایندگی
ولی فقیه ،ستاد اقامه نماز و شورای امربه معروف و نهی از منکر بنیاد مسکن
است��ان ،هدیه و لوح سپ��اس به سه نفر از فع��االن فرهنگی فضای مجازی،
اهداء شد.

کسب رتبه برتر پایگاه مقاومت حضرت رسول(ص) بنیاد مسکن استان

به گزارش روابط عمومی ،در ارزیابی سازمان بسیج کارمندان سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان ،پایگاه مقاومت حضرت رسول(ص) بنیاد مسکن
است��ان ،ب��ه عنوان پایگاه برتر در حوزه مقاوم��ت بسیج کارمندان استان انتخاب شد و در مراسمی ،سرهن��گ پاسدار صارمیان -مسئول سازمان
بسی��ج کارمند��ان سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان ،با اهدای لوح تقدیر به رضا اکبری -فرمانده پایگاه مقاومت حضرت رسول(ص) بنیاد مسکن،

از هم نشینی با فاسق دوری کن ،چرا که او تو را به یک لقمه و
کمتر از آن بفروشد -امام سجاد(ع)
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از فعالیتهای بسیجیان این پایگاه قدردانی کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
مدیرکل بنیاد مسکن استان با نماینده ولی فقیه در استان ،دیدار کرد
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ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهندس محم��د خانی نوذری -مدیرك��ل بنیاد مسکن
استان ،با آیت ا ...طبرسی -نماینده ولی فقیه در استان ،دیدار نمود.
د��ر ابتد��ا مهندس خان��ی نوذری با ارائ��ه گزارش��ی از عملکرد این بنی��اد گفت :با
برنامهریزی دقیق و استفاده از امکانات و منابع موجود ،برای عمران وآبادانی روستاها
در حوزههای مختلف ،تالش مضاعف خواهیم داشت.
د��ر ادامه ،نماینده ولی فقیه در اس�تان با بی�ان مطالبی گفت :یكی از

دغدغههای امام(ره) ،محرومین بدون مس�کن بود كه به این خاطر،
بنیاد مس�كن را تأسیس نمود و حضور نیروهای با انگیزه و متعهد در
بنی�اد مس�كن نیز یكی از بركات و حس�نات آن كه وظیفه این قش�ر
زحمتكش ،كارهای خداپس�ندانه و جهادی میباش�د .آیت ا ...طبرسی افزود :روستاهایی ب��ا شرایط نامناسب و فاقد هرگونه خدمات

رفاهی و تفریحی در این استان وجود دارد ،که در حال حاضر ،با همکاری و تالش این نهاد خدمتگزار ،در شرایط مطلوبی قرار گرفتهاند.
د��ر پای��ان نمایند��ه ولی فقیه خدمت به مردم را یکی از عبادتهای بزرگ برشمرد و گفت :ن��وع خدمت در بنیاد مسکن با توجه به خدمت در
روستاها و اقشار کم درآمد ،ارزشمند و به همین دلیل شایسته است برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و محروم ،تمام توان خود را به کار گیرد.

اجرای طرحهادی روستای بندارخیل شهرستان ساری به بهرهبرداری رسید

كفتری -مدیر بنیاد مسكن شهرستانهای ساری و میاندرود گفت :مراسم بهرهبرداری
از پروژه اجرای طرحهادی روستای بندارخیل شهرستان ساری با حضور دكتر فالح-
استاندار ،مهند��س نبیان -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،عبدی -مدیركل
ام��ور روستایی استاند��اری ،فرماندار ،بخشد��ار ،مدیركل بنیاد مسك��ن استان ،سایر
مسئولین استانی ،شهرستانی و دهیار ،برگزار شد.
کفت��ری با بیان اینكه در  84روستای شهرست��ان ساری ،اجرای طرحهادی صورت
پذیرف��ت ،افزود :این پروژه با اعتباری به مبلغ چه��ار میلیارد و چهارصد میلیون ریال
اجرا و به بهرهبرداری رسید.
د��ر پای��ان استاند��ار از فعالیتهای صورت پذیرفته در حوزه عم��ران وآبادانی روستاها ،ابراز خرسندی نمود و عن��وان كرد ،تمام تالش مسئولین
وخادمین به نظام باید برای رفاه وآسایش مردم باشد.

بهرهبرداری از پروژههای عمرانی بنیاد مسكن شهرستان نكا

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،لقمانپور -مدیر بنی��اد مسكن شهرست��ان نكا گفت:
پروژهه��ای عمرانی این بنیاد ،با حضور دكتر فالح -استاندار ،دكتر شاعری -نماینده
شهرستانهای نكا ،بهشه��ر و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار ،بخشدار و
سایر مسئولین استانی و شهرستانی ،به بهرهبرداری رسید.
مدی��ر بنیاد مسكن شهرست��ان نكا ،با اشاره به افتتاح پروژهه��ای بنیاد مسکن این
شهرست��ان با اعتباری به مبلغ  18میلیارد و  ۹۶0میلیون ریال گفت :در حوزه توسعه
روستای��ی ،طرحهادی روستاهای اومال و سیاوش کال ب��ه ارزش  18میلیارد و 450
میلی��ون ریال ،ساخت پنج دهنه پل در روستاهای طوس کال ،شهاب الدین ،مالخیل

اگر غذای سالم برای انسان الزم است ،نماز هم برای
سالمتی انسان ،الزم است -استاد شهید مطهری
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و ارم ب��ا اعتب��اری به مبلغ  ۴۵0میلیون ریال ،ساخت دیوار حفاظت��ی ،پل داخل بافت و حصارکشی آرامستان روستای سوچلما با اعتباری بیش از
 ۲۵0میلیون ریال و همچنین کلنگ زنی دفتر دهیاری ندافخیل انجام خواهد شد .لقمانپور افزود :در پروژه آسفالت راه ارتباطی روستاهای اومال،
ولیجی محله ،بریجان ،دو کیلومتر از راه ارتباطی روستای اومال با اعتباری به مبلغ دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال و با مشارکت بنیاد مسکن
و توسط اعتبارهای مشارکتی و خودیاری روستایی ،انجام شد .وی ادامه داد :با اجرای طرحهادی این روستا ۱۵ ،روستای شهرستان نکا با اعتباری
به مبلغ  20میلیارد ریال عملیاتی شد.
د��ر پای��ان مدیر بنیاد مسکن شهرستان نکا اضافه کرد :روستاه��ای زروم و فریمک به عنوان دو روستای آزمونه (پایلوت) در طرح بوم گردی و
حفظ بافت سنتی انتخاب شدند که در این طرح ،مبلغ هجده میلیارد ریال از اعتبارهای بنیاد مسکن و مشارکتی روستایی هزینه شد.

بازدید از روستاهای شهرستانهای بهشهر وگلوگاه
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،عبدی -مدیر بنیاد مسك��ن شهرستانهای بهشهر
و گلوگ��اه ،مهندس خانی نوذری -مدیركل بنی��اد مسكن استان به همراه دكتر
شاعری -نماینده مجلس ش��ورای اسالمی ،محمدزاده -معاون آبفای روستایی
استان ،سجادی -فرماندار شهرستان بهشهر ،تباكی -فرماندار شهرستان گلوگاه
و برخ��ی مدی��ران شهرستان��ی ،برای بررس��ی مسائل و مشك�لات روستاهای
كوهستان��ی و مح��روم پیت��ه نو ،یانسر و س��رخ گریوه در شهرست��ان بهشهر و
همچنین وزوار در شهرستان گلوگاه ،از آنها بازدید به عمل آوردند.
عبدی در این مورد افزود :درخواست عمده اهالی روستاها ،بازنگری طرحها و ادامه اجرای طرحهایهادی بوده است.
د��ر ادام��ه بازدید ،مهندس خانی ،مشاركت و همیاری مردم ،شوراها و دهیاریها را برای رفع مشكالت روستاها بسیار ضروری دانست و مورد
تأكید قرارداد.

یوسفیان مال :تالشها و خدمات بنیاد مسکن ،توسعه و عمران روستاها را به ارمغان آورد

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،علوی -مدیر بنیاد مسك��ن شهرستان آمل گفت:
پ��روژه اج��رای طرحهادی روستاهای ولیک سفلی ،د��رزی کال و نجار محله در
این شهرستان ،با حضور دکتر یوسفیان مال -نماینده مردم شهرستانهای آمل و
الریج��ان در مجلس شورای اسالمی ،رسولی -مع��اون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان آمل ،حیدرزاده -معاون فرماندار ،حجتاالسالموالمسلمین تقیزاده-
امامجمعه بخشهای دابو و دشت سر ،حیدری -بخشدار دابودشت ،سایر مسئولین
شهرستانی ،دهیاران و شورای بخش و روستاها ،به بهرهبرداری رسید.
مدی��ر بنی��اد مسكن شهرستان آمل گف��ت :این پروژه با همک��اری و همیاری
شوراها و دهیاریها انجام شد و همچنین پیگیری مستمر دکتر یوسفیان برای تأمین اعتبار پروژهها ،به نتیجه رسید.
در پایان نماینده مردم شهرس�تان آمل در مجلس ش�ورای اسلامیگفت :تالشها و خدمات بنیاد مسکن ،توسعه،
عمران و تغییر س�یمای روس�تاها را با حفظ س�اختار و فرهنگ قالب روستایی ،به دنبال داش�ته است .دکتر یوسفیان با
قدردان��ی از عل��وی و سایر کارکنان بنیاد مسکن ،تسریع در اتم��ام پروژهها در روستاها و مساعدت و همیاری کلیه دستگاههای ذیربط را در این
مورد ،خواستار شد.

نشس��ت مش��ترک مدیرکل بنیاد مس��کن استان با بخش��داران ،اعضای ش��ورای بخش ،دهیاران و
شوراهای اسالمی روستاها در شهرستانهای ساری و میاندرود

به گزارش روابط عمومی ،مهندس خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،در نشستی مشترک با حضور معاون فرماندار شهرستان ساری،
بخشد��اران ،اعضای شورای بخش ،دهیاران و شوراهای اسالمی برخ��ی روستاهای شهرستانهای ساری و میاندرود و دکتر یوسف نژاد -نماینده
مجلس شورای اسالمی ،مشکالت موجود در روستاها را بررسی و در مورد راهکارهای توسعه عمرانی ،گفتگو کردند.

کربال ،پاک ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام ،بزرگترین بقعههاست و الحق که کربال
از بساطهای بهشت است -پیامبر اکرم(ص)
105

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ابتدا مدیرکل بنیاد مسكن استان گفت :با توجه به وسعت و تعداد باالی روستاهای استان ،در اجرای طرحهای عمرانی ،به مشارکت ،همیاری
مردم و مسئولین ،نیاز بیشتری داریم .مهندس خانی نوذری افزود :حمایتهای مسئولین به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای تخصیص
به موقع اعتبارها ،به منظور پیشبرد برنامهها ،از انتظارات دستگاههای اجرایی و این بنیاد میباشد .وی در ادامه گفت :با توجه به کمبود و همچنین
عدم تخصیص اعتبار ،بنیاد مسکن با مشارکت و همیاری مردم و دهیاران ،به اجرای آسفالت از محل قیر رایگان اقدام نموده است که ادامه این
تعامل و همکاری را خواستاریم.
همچنین نماینده مردم شهرستانهای ساری و میان درود در مجلس شورای اسالمی ،با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن گفت :تشكیالت بنیاد
مسكن از ابتدا ،بر مبنای خیر گذاشته شده است و هم اكنون نیز شاهد تحوالت بسیارخوبی در حوزههای مختلف مسكن ،اجرای طرحهادی و ،...
در روستاها هستیم .در پایان دکتر یوسف نژاد افزود :اتمام طرحهای نیمه تمام در بخش اجرای طرحهادی ،صدور سند مالکیت و  ،...در روستاها
با پیگیری دهیاران ،بخشداران و همچنین ادامه همکاریها با بنیاد مسکن برای مشارکت در عمران روستاها ،مورد تأکید میباشد.
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نشست مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسالمی

به گ��زارش روابط عمومی ،مهندس خانی ن��وذری -مدیرکل بنیاد مسکن
است��ان در نشستی مشترک با دکتر ادیانی و دکت��ر نیاز -دو نماینده استان
د��ر مجلس شورای اسالمی ،مشکالت موجود در روستاها را بررسی و تبادل
نظر نمودند.
د��ر ابتدای این نشست ،مهندس خانی نوذری گزارشی از عملکرد این بنیاد
ارائه داد.
در ادامه دکتر ادیانی و دکتر نیاز ،به مطالبههای مردمیدربخش عمران وآبادانی روستاها به ویژه تهیه طرح و اجرای طرحهادی روستایی اشاره
و بررسی و اقدام در این زمینه را خواستار شدند.
همچنی��ن بررس��ی وضعیت اجرای پروژهه��ای عمرانی در روستاها ،می��زان اعتبارهای الزم در این مورد و نیز تعام��ل و همكاری بیشتر سایر
دستگاههای اجرایی با این نهاد ،از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بوده است.

از اجرای طرحهادی روستای پردنگون شهرستان چالوس ،بهرهبرداری شد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،مراس��م بهرهبرداری از پروژه اج��رای طرحهادی
روست��ای پردنگون با حضور مسئولین شهرستان و رؤسای ادارهها ،ردائی -مدیر
بنی��اد مسکن شهرستانه��ای چالوس ،کالردشت و مرزنآب��اد ،شورای اسالمیو
دهیار این روستا ،برگزار و توسط زندی -فرماندار شهرستان چالوس افتتاح شد.
ردائ��ی همچنین افزود :اجرای طرحهادی در روستای پردنگون با تعامل بسیار
خ��وب دهیاری و شورا با اعتباری بیش از  7میلیارد و  569میلیون ریال از محل
مناب��ع استانی 3 ،درصد نف��ت و با حمایتهای نمایند��ه مجلس شورای اسالمی،
فرماند��ار ،بخشد��ار و همکاری سای��ر دستگاههای اجرایی توس��ط بنیاد مسکن
صورت پذیرفت.
سپ��س فرماندار شهرستان چالوس با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن ،خواستار
مشارکت مردمیبرای ادامه اجرای طرحهادی در روستای پردنگون شد.
در پایان مراسم ،یکی از منتخبین شورای دوره پنجم با بیان مواردی درباره اجرای طرحهادی در این روستا ،از مدیرکل و مجموعه بنیاد مسکن
استان سپاسگزاری نمود.
همچنین شورا و دهیاری روستا از مهندس خانی نوذری -مدیرکل و مهندس صیادی نیا -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،مهندس
ردائی ،فرماندار ،بخشدار و نماینده ،با اهدای لوح سپاس ،قدردانی به عمل آوردند.

زیارت قبر رسول خدا(ص) ،زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) ،معادل است
با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود -امام باقر(ع)
106

افتتاح طرحهادی روستای اسماعیل کال

بناب��ر گ��زارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرحهادی روستای اسماعیل کال در شهرستان جویب��ار با حضور فرماندار و معاون فرماندار در این
شهرست��ان ،مدانل��و -بخشدار ،سایر مسئولین شهرستانی و دهیار ،با مشارکت و خودیاری دهیاری ،مساعدت و همکاری اهالی روستا نیز اجرا و به
بهرهبرداری رسید.
امی��ن ولیزاد��ه -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان جویبار گفت :اجرای طرحهادی در این روستا با اعتباری به مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون
ریال انجام شد.

شماره  | 143مهر 96

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،کاظمی -مدیر بنیاد مسك��ن شهرستان نور گفت :به
مناسب��ت گرامیداش��ت هفته دولت ،یک واحد مسکونی ب��رای خانوار دارای دو فرد
معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی درروستای سلیاکتی این شهرستان با حضور
فرماند��ار ،بخشد��ار ,مدیران دستگاهه��ای اجرایی شهرستان ن��ور ،دهیار و شورای
اسالمیاین روستا ،به صورت نمادین ،به بهرهبرداری رسید.
کاظمید��ر ادامه افزود :در شهرستان نور ،تاکنون ،تعداد  11خانوار دارای دو فرد
معل��ول تشکی��ل پرونده داده و برای دریافت تسهی�لات مسکن به بانکهای عامل
معرفی شدهاند که از این میان ،اقدام به ساخت  9واحد مسکونی نموده و هم اکنون
به مرحله پایان کار رسیده است.
در پایان فرماندار شهرستان نور گفت :عمران وآبادی روستاها ،در اولویت برنامههای دولت قرار دارد و در این میان ،نقش و حضور بنیاد مسکن
د��ر ای��ن زمینه بسیار مهم و ارزشمنداست .وی در ادامه ،ازتالش و کوش��ش صادقانه مدیر وکارکنان بنیاد مسکن این شهرستان ،سپاسگزاری و
قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

یک واحد مسکونی برای خانواردارای دو فرد معلول ،بهرهبرداری شد

معرفی مدیر نمونه

بنابر گزارش روابط عمومی ،یوسف پور -فرماندار شهرستان محمودآباد با اهدای لوح تقدیر به حق پناه ،وی را به عنوان مدیر نمونه شهرستان
جویبار معرفی و از تالشهای صادقانه وی ،قدردانی نمود.

بازدید فرماندار از روستای بیزکی شهرستان جویبار

به گزارش روابط عمومی ،امی��ن ولیزاده -سرپرست بنیاد مسكن شهرستان
جویبار گف��ت :وهابی -فرماندار و مدانلو -بخشد��ار مرکزی این شهرستان از
روستای بیزکی واقع در بخش مرکزی شهرستان جویبار بازدید به عمل آوردند.
د��ر این بازدید ،در م��ورد جمع آوری و هدایت آبه��ای سطحی روستا و نیز
اجرای کانال توسط بنیاد مسکن این شهرستان ،مواردی مطرح شد .
ولیزاد��ه افزود :مقرر شد بخشی ازاعتب��ار الزم برای اجرای کانال و هدایت
آبه��ای سطحی از طریق خودی��اری و توسط اهالی روست��ا و بخشی دیگر از
طریق اعتبارهای دولتی توسط بنیاد مسکن شهرستان جویبار ،تأمین شود .

جایگاه قبر امام حسین(ع) ،دری از درهای بهشت است -امام صادق(ع)
107

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بخشدار مرکزی ،از اجرای طرحهادی روستاهای توبن ،شاه منصور محله و جواهر ده ،بازدید کرد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،غنمی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان رامسر گفت :نشس��ت بررسی مسائل ومشكالت اجرای طرحهادی روستاهای
توب��ن و شاه منص��ور محله این شهرستان با حضور نعمتی واجاری -بخشدار مرکزی و مکارم��ی -رئیس شورای اسالمیبخش مرکزی ،در این
روستاها برگزار شد.
غنمید��ر ادام��ه افزود :پیگیری مسائل و مشكالت اج��رای طرحهادی روستایی با همكاری دهیاران و شوراه��ا از موضوعهای مورد تأكید در
ای��ن نشس��ت بود كه مطرح و بررسی شد .وی در پایان به همراه بخشدار مرك��زی ،از اجرای طرحهادی روستای توبن به ترتیب به دالیل نحوه
بازگشایی کوچه یاس ،جابجایی تیر برق فشار قوی و عقب نشینی معبر اصلی در منطقه صیقل محله این شهرستان ،بازدید میدانی به عمل آورد.

بررسی مسائل ومشكالت روستای یخكش
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به گزارش روابط عمومی ،عبد��ی -مدیر بنیاد مسكن شهرستانهای بهشهر و گلوگاه
گفت :ابتدا نشستی با حضور قربانی -مدیرکل حوزه ریاست بنیاد مسکن کشور ،مهندس
خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،سجادی -فرماندار شهرستان بهشهر ویکی
از اعضای شورای شهر بهشهر در دفتر فرماندار برگزار شد كه در آن فرماندار ،مشکالت
کلی روستاهای شهرستان بهشهر را مطرح نمود.
سپس نشست بررسی مسائل ومشکالت روستای یخكش از توابع شهرستان بهشهر
ب��ا حضور قربانی -مدیرکل حوزه ریاست بنیاد مسک��ن کشور ،مهندس خانی نوذری-
مدیرکل بنیاد مسکن است��ان ،دکتر نقیبی -معاون پژوهشی ،عضو هیئت علمیواستاد
دانشگ��اه شهید مطهری ،دکتر یخکش��ی -مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان ،سجادی -فرماند��ار شهرستان بهشهر و شماری از مسئولین
دستگاههای اجرایی این شهرستان ،در سالن جلسات دهیاری برگزار شد .
سپ��س فرماندار ،عمده مشکالت بخ��ش یانسر را بازنگری طرحها واجرای طرحهادی روستایی دانست و نظ��ارت هرچه بیشتر مسئولین بنیاد
مسكن را با توجه به مشكالت مردم در زمینه تغییركاربریها ،دریافت سند مالكیت و ...را در این بخش ،خواستارشد.
در ادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :بازنگری طرحهادی  5روستا بر اساس اولویت ومشکالت بافت روستا برنامه آتی این بنیاد میباشد
و برای رفع مشکالت تردد مسیرهاو معابر ،تعدادی از ماشین آالت سنگین ونیمه سنگین امور ماشین آالت بنیاد مسكن استان ،برای شن ریزی
وتسطیح با نظارت بنیاد مسکن شهرستان بهشهر به منطقه اعزام میشوند.
د��ر پایان مدیرکل ح��وزه ریاست بنیاد مسکن کشور ،با قدردانی و سپاس از كلیه سازمانها و نهادهای ذیربط كه برای عمران وآبادانی روستاها
بابنیاد مسكن همكاری داشتهاند ،به رفع مشکالت درروستاهااز قبیل کمک به تأمین مسكن محرومین ،تهیه واجرای طرحهادی ،بهسازی مسكن
روستایی و  ،...تأكید نمود.

بهرهبرداری از پروژه اجرای طرحهادی روستای حضرتیره

به گزارش روابط عموم��ی ،مهدی بیژنی -سرپرست بنیاد مسكن شهرستان
نوشهر گف��ت :پروژه اجرای طرحهادی روستای حضرتی��ره این شهرستان ،با
حض��ور دکتر شادمان -فرماندار شهرستان نوشهر ،آزادیان -بخشدار مركزی،
سایر مسئولین شهرستانی و دهیار ،به بهرهبرداری رسید.
در ادام��ه ،فرماندار با بیان مطالبی گفت :عمران وآبادی روستاها در اولویت
برنامههای دولت قرار دارد و در این زمینه ،نقش و حضور بنیاد مسکن ،بسیار
مه��م و ارزشمند است .در پایان وی ،از تالش و کوشش صادقانه سرپرست و
کارکنان بنیاد مسکن شهرستان نوشهر ،سپاسگزاری و قدردانی نمود.

دوستی میان پدران ،سبب خویشاوندی فرزندان است -امام علی(ع)
108

بررس��ی وضعیت ارائه تسهیالت به خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام
خمینی(ره)
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد خانی نوذری -مدیرکل
بنی��اد مسکن استان با سردار بابائ��ی -فرمانده سپاه کربالی استان
در بنیاد مسکن است��ان ،بازدید کرد .در ابتدا ،مهندس خانی نوذری
ب��ا ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنی��اد مسکن گف��ت :اجرای چنین
طرحهایی با مدیریت درست منابع و امکانات ،نه تنها در محرومیت
زدایی نق��ش اساسی داشته است بلکه در کیفیت بخشی به زندگی
مرد��م نیز مؤثر بوده و از ایجاد حاشی��ه نشینی در شهرهای بزرگ
استان نیز جلوگیری کرده است.
سپ��س سردار بابائی با بیان اینک��ه بنیاد مسکن ،یکی از نهادهای
ارزشمند در خدمات رسانی به اقشارکم درآمد جامعه میباشد ،گفت :در زمینه صاحب خانه شدن روستائیان زحمتکش و محرومین  ,بنیاد مسکن
خدم��ات عمران��ی فراوان و بسیار خوبی انجام داده است .در پای��ان وی با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام(ره) مبنی بر تأسیس بنیاد مسکن
ولزوم توجه ویژه به وضعیت معیشتی و مسکن محرومین و مستضعفین جامعه ،خواستار تعامل هرچه بیشتر برای خدمات رسانی به این اقشار با
توجه به ظرفیتها و امکانات موجود ،شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

فرمانده سپاه کربالی استان با مدیرکل بنیاد مسکن استان ،دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی ،امین ولیزاده -سرپرست بنیاد مسكن شهرستان
جویبار گفت :نشستی با حض��ور وهابی -فرماندار و طالبی -معاون فرماندار
این شهرستان ،مدانلو -بخشدار مرکزی ،رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،
رئی��س اداره بهزیست��ی و بنیاد مسکن شهرستان جویب��ار ،در مورد بررسی
وضعیت پرداخت تسهیالت به خانوارهای تحت پوشش این دو دستگاه ،در
فرمانداری این شهرستان ،برگزار شد.
ولیزاد��ه افزود :در این نشست ،مواردی توسط فرماندار در مورد چگونگی
شی��وه پرداخت تسهی�لات و بالعوضها به متقاضی��ان (خانوارهای) تحت
پوش��ش کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنی��ن سازمان بهزیستی مطرح
و مق��رر شد تسهیالت این بخش از طریق بنی��اد مسکن شهرستان جویبار
و کمکه��ای بالع��وض از طریق سازم��ان بهزیستی و کمیت��ه امداد امام
خمینی(ره) در اختیار این متقاضیان قرار گیرد.

پروژه اجرای طرحهادی روستای گالش محله ،افتتاح شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،غنمی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان رامسر گفت :پروژه اج��رای طرحهادی روستای گالش محله این شهرستان با
حضور فرماندار و بخشدار شهرستان رامسر ،رییس شورای اسالمیو سایر مسئولین شهرستانی و دهیار ،به بهرهبرداری رسید.
غنمیدر ادامه افزود :این پروژه با اعتباری به مبلغ  5000میلیارد ریال ،اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
سپ��س فرماند��ار گفت :عمران وآبادی روستاها در اولویت برنامههای دولت قراردارد و در ای��ن میان ،نقش و حضور بنیاد مسکن بسیار مهم و
ارزشمند است .وی در ادامه ،از تالش و کوشش صادقانه مدیر و کارکنان بنیاد مسکن ،سپاسگزاری و قدردانی نمود.

روزی ضمانت شده ،تو را از کارهای واجب باز ندارد -امام عسگری(ع)
109

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کارکنان بنیاد مسكن شهرستان بابلسر و فریدونكنار ،با فرماندار دیدار کردند
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به گ��زارش روابط عمومی ،محمودی -سرپرس��ت بنیاد مسكن شهرستان
بابلس��ر و فریدون كنار گف��ت :منفردی -فرماندار شهرست��ان فریدونكنار ،با
حضور در بنیاد مسكن شهرستان بابلسر و فریدونكنار ،با همكاران مالقات و
از روند فعالیتهای بنیاد مسكن به صورت كامل اطالع حاصل نمود.
فرماند��ار گفت :بعد از پیروزی انقالب اسالمی بنیاد مسكن نیز مانند سایر
نهاده��ا یكی از نهادهای موفق به لح��اظ عملكرد ،فعالیت و خدمات رسانی
در زمینههای مختلف عمرانی درسطح روستاها بوده است .منفردی در ادامه
اج��رای طرحهاد��ی و مبلمان روستایی ،بهسازی مسك��ن و سایر فعالیتهای
بنی��اد مسکن كه با نظ��ارت مهندسان و كارشناسان فن��ی این بنیاد صورت
میپذیرد ،را موجب پیشرفت ،عمران وآبادانی در محیط روستا دانست.

بهره برداری از پروژه اجرای طرح هادی

به گزارش روابط عمومی ،حق پن��اه -مدیر بنیاد مسكن شهرستان
محمودآباد از بهره برداری پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت روستای
حاج��ی کالسفلی خبر د��اد و گفت :این پروژه ب��ا حضور یوسفپور-
فرماندار ،بخشدار و سایر مسئولین شهرستانی و دهیار روستای مذكور
به بهره برداری رسید.
امی��د حق پناه در این مورد گفت :پروژه اجرای طرح هادی روستای
حاج��ی کالسفلی با مشارکت دهی��اری و مساعدت و همکاری اهالی
روستا با تعریض کوچهها و خیابانها اجرا و به بهره برداری رسید.
در ادامه فرماندار با بیان مطالبی گفت :رسیدگی به مشکالت مردم
و ایج��اد فرصت و منابع جه��ت دسترسی و بهره مند��ی از امکانات
برای عموم ،از وظای��ف اصلی مسئولین میباشد که باید به آن توجه
ویژهای داشت.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان هرمزگان
دستگاه برتر

ب��ه گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفت��ه دولت ،عبدا ...پرتابیان-
فرماند��ار شهرستان بستک ،با اهدای ل��وح تقدیر به مختار ذوالفقارپور-
مدیر بنیاد مسکن ای��ن شهرستان ،از تالشهای وی به عنوان دستگاه
برتر در بخش عمران روستایی ،قدردانی نمود.

به راستی که خدا کربال را حرم امن و با برکت قرار داد ،پیش از آن که مکه را
حرم قرار دهد -امام صادق(ع)
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به گزارش روابط عمومی ،همزمان با هفته دولت ،دو واحد مسکونی
ب��رای خانوادههای دارای  2فرد معلول ،ب��ا حضور رادمهر -فرماندار
شهرست��ان پارسیان ،خشک��اب -مدیر بنیاد مسکن ای��ن شهرستان،
خض��ری و حاجی پ��ور -سرپرستان این دو خان��وار و دیگر مسئولین
شهرستان پارسیان ،افتتاح شد.
سپ��س ،فرماندار ،از خدمات و تالشهای کارکنان بنیاد مسکن این
شهرستان ،قدردانی کرد.

بنا به گزارش روابط عمومی ،با حضور پرتابیان -فرماندار شهرستان
بست��ک ،زمانی -بخشد��ار کوخرد و هرنگ ،ذوالفقارپ��ور -مدیر بنیاد
مسک��ن این شهرستان ،تعد��اد  ٨واحد مسكونی ب��رای خانوادههای
دارای دو فرد معلول به صورت متمركز در روستای خلوص شهرستان
بستك از توابع بخش كوخرد و هرنگ افتتاح شد.
فرماندار ،از خدمات ارزشمند بنیاد مسکن در روستاها ،قدردانی کرد.
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افتتاح  8واحد مسکونی برای خانوادههای دارای دو فرد معلول

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دو واحد مسکونی برای خانوادههای دارای  2فرد معلول افتتاح شد

بهرهبرداری از  4طرحهادی در شهرستان بندرعباس

بنا به گ��زارش روابط عمومی 4 ،طرحهادی در روستاهای بستانو،
درگیر ،آبشورک و چاهستان شهرستان بندرعباس ،با حضور پویافر-
فرماندار این شهرستان ،اسماعیلی -بخشدار مرکزی ،شمسالدینی-
بخشدار تخت و فین ،تقیزاده -مدیر بنیاد مسکن و دیگر مسئولین
ادارههای شهرستان بندرعباس ،به بهرهبرداری رسید.
د��ر این طرحهایهادی ،با استفاده از قی��ر رایگان ،حجم عملیات
اجرای��ی آسفالت شام��ل 16000 :مترمربع در روست��ای چاهستان،
 7500مترمربع در آبش��ورک و  15000مترمربع در روستای بستانو
میباشد.
در ادامه ،پویا فر از خدمات ارزش�مند بنیاد مسکن ،به

عنوان یکی از متولیان امورآبادانی روستاها ،قدردانی کرد.

اگر مردم میدانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین(ع) است ،از
شوق زیارت میمردند -امام باقر(ع)
111
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دیدار با امامجمعه شهرس��تان پارس��یان و بررس��ی پروژههای مس��کن خانوادههای دارای دو فرد
معلول
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به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور حجتاالسالموالمسلمین
میرزای��ی -امامجمعه و عباس��ی -رئیس اد��اره بهزیستی شهرستان
پارسی��ان ،با موضوع بررسی پروژههای مسکن خانوادههای دارای دو
ف��رد معلول این شهرستان برگزار شد که ب��ا توجه به تفاهم نامه فی
مابی��ن بنیاد مسک��ن و سازمان بهزیستی ،ای��ن واحدها 180 ،میلیون
ری��ال کمک بالعوض و مبلغ  150میلی��ون ریال تسهیالت از سوی
بنی��اد مسکن دریافت میکنند و از مجم��وع  6واحد مسکونی ،در 2
واحد آن خانوادهها ساکن و پایان کار دریافت نمودهاند.
د��ر ابتدا امامجمعه ،با اعالم رضایت مندی مردم و مسئولین از بنیاد
مسک��ن گفت :این نهاد انقالبی با عملكرد مناسب خود ،محرومیت را
از روستاه��ا زدوده است و از مدیركل بنیاد مسكن استان كه عملكرد
مناسبی در این زمینه داشت ،قدردانی کرد .حجتاالسالموالمسلمین
میرزای��ی ب��رای دست اندركاران این امر ،توفیق روزاف��زون را از خداوند خواستار شد .ایشان در ادامه ابراز نمود :بنیاد مسكن عملكرد بسیار بارز و
خوب��ی را د��ر كشور داشته و خوشبختانه ،این شهرستان نیز از این امر مستثنی نیست و با داشتن مدیری توانمند ،خدماتی شایسته به مردم ارائه
نموده است.

دیدار مردمی

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،با حض��ور گروهی از مدیران و بخشدار مرك��زی شهرستان پارسیان دیداری با اهالی روست��ای هشنیز برگزار و به
پرسشهای مردم ،پاسخ داده شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
دستگاه برتر

محم��د ناص��ر نیکبخت -استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی استان ،در این جشنواره ب��ا اهدای لوح تقدیر به مهندس حسن ظفری-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و قدردانی از تالشهای مدیرکل ،معاونین و کارکنان این بنیاد ،بنیاد مسکن را به عنوان دستگاه برتر ،معرفی نمود .

پروژه مجتمع مسکونی  180واحدی آفتاب افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژه مجتمع
مسکون��ی  180واحدی آفتاب با حض��ور مهندس نیکبخت -استاندار،
تعال��ی -فرماندار شهرستان همدان ،مهند��س ظفری -مدیرکل بنیاد
مسک��ن استان ،مسئولین دفتر نمایندگ��ان مجلس شورای اسالمیو
شماری از مدیران کل ادارههای استان ،انجام شد.
در ابتدای مراسم ،فرماندار ،از تالشهای مهندس ظفری در به ثمر
نشستن این پروژه ،قدردانی نمود.
سپس مهندس ظفری گفت :تعد��اد واحدهای مسکونی روستایی و
شهری ساخته شده در سال  ،1396در مجموع تعداد  1766واحد است
که با اعتباری بیش از نهصد و چهل و یک میلیارد ریال و با زیربنای

بخیل کسی است که از سالم کردن بخل ورزد -امام حسین(ع)
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 72هزار و  150مترمربع ،ساخته شده که از این تعداد 937 ،واحد مسکن روستایی و  829واحد مسکن شهری است.
مهندس نیکبخت نیز از وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قدردانی نمود و افزود :تاکنون ،تعداد  26هزار واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان
شد��ه اس��ت و امسال و سال آتی پروژه مسکن مه��ر بسته و پروژه مسکن اجتماعی با محوریت بنیاد مسکن ،ش��روع میشود .وی ،افتتاح پروژه
مجتم��ع مسکون��ی  180واحدی آفتاب را نتیجه لطف خداوند ،تالشهای ارزشمند مدیریت و کارکنان بنیاد مسکن دانست و گفت :با توجه به تأثیر
مسکن در بحث اشتغال ،فعالیت هرچه بیشتر در این زمینه ،باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی میشود.
همچنین در ادامه ،مهندس نیکبخت با اهدای لوح تقدیر ،از مهندس پناهی -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،مهندس کریمپور -مدیر
و مهندس سماوات -ناظر پروژه مجمتع مسکونی  180واحدی آفتاب به نمایندگی از مجموعه بنیاد مسکن استان ،قدردانی نمود .
در پایان ،کلید یک واحد مسکونی به صورت نمادین توسط استاندار به مالک آن واحد ،تحویل داده شد.

پروژه اجرای آسفالت و بهسازی معابر روستای قرخلر بهرهبرداری شد
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به گزارش رواب��ط عمومی ،بهرهبرداری از آسفالت معابر و بهسازی
روست��ای قرخل��ر از توابع بخش ش��راء شهرستان همد��ان ،با حضور
مهندس عراقی -معاون هماهنگی ام��ور عمرانی استانداری ،تعالی-
فرماندار شهرستان همدان ،خجسته و حاجی بابایی -نمایندگان مردم
شهرستانه��ای همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
ظف��ری -مدیرک��ل بنیاد مسک��ن است��ان ،بخشدار ش��راء و مدیران
ادارههای این شهرستان ،انجام شد.
د��ر ابتدا ،مدیرکل بنیاد مسکن است��ان ،از فرماندار ،بخشدار ،دهیار،
اعض��ای شورای اسالمیو اهالی روست��ا به خاطر همکاری در اجرای
این پروژه ،سپاسگزاری نمود .مهندس ظفری اعتبار هزینه شده برای
این پروژه را مبلغ  3میلیارد و  500میلیون ریال اعالم کرد.
در ادامه ،خجسته ب��ا قدردانی و سپاس از مهندس ظفری به دلیل
بهسازی روستاها ،اظهار امیدواری نمود تا هرچه زودتر شاهد افتتاح پروژههای بهسازی در تمام روستاهای شهرستان همدان باشیم.
در پایان نیز فرماندار با سپاس از مدیرکل بنیاد مسکن استان به خاطر اجرای این پروژه ،بهسازی و آسفالت بلوار اصلی روستای قرخلر را یکی
از پروژههای ضروری عنوان کرد.

بازدید از عملیات بهسازی روستاهای شهرستان تویسرکان

به گ��زارش روابط عمومی ،دکتر مفت��ح -نماینده مردم شهرستان
تویسرک��ان در مجلس شورای اسالم��ی ،مهندس مومیوند -فرماندار
این شهرستان و بخشداران تابعه ،از روستاهای درودان ،سوتلق ،قلقل،
ترمیانک ،اکبرآباد و قاسمآباد ،بازدید کردند .
ابتد��ا در این بازدید ،مهندس بهرامی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
تویسرک��ان گفت :از مجم��وع  20روستا که هم اکنون طرح بهسازی
آنها در حال انجام میباشد ،تعداد  10روستا در مرحله جدول گذاری،
زیرسازی و آسفالت قرار دارند.
سپ��س فرماند��ار نی��ز از پیگیریه��ای مهندس ظف��ری و مهندس
بهرامیدر ارائه خدمات به روستاها قدردانی نمود و گفت :بنیاد مسکن
د��ر زمینه بهسازی روستاها ،فعال ،پویا و پرکار میباشد که نتیجه آن
اجرای پروژههای اجرایی بسیار خوبی است که در حال انجام میباشد.
د��ر پای��ان دکتر مفتح نیز از تالشهای مهندس ظفری و مدیر بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان قدردانی کرد و گفت :امسال کارهای خوبی در

کربال را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید ،چرا که کربال ،بهترین فرزندان پیامبران را در
آغوش خویش گرفته است -امام صادق(ع)
113
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حوزه بهسازی در روستاها انجام شد .وی در ادامه ،در زمینه دریافت اعتبارهای ملی و استانی برای بهسازی روستاها ،قول مساعد داد.

بازدید از عملیات زیرسازی در روستاهای شهرستان اسدآباد

شماره  | 143مهر 96

به گزارش روابط عمومی ،دکتر رنجبرزاده -نماینده مردم شهرستان
اسدآباد در مجلس شورای اسالمی ،مدیر بنیاد مسکن این شهرستان،
تراب��ی -بخشدار مرکزی و برخ��ی از مسئولی��ن شهرستانی ،از روند
زیرس��ازی و عملیات خاکی روستاه��ای محمدآباد ،آهوتپه ،سیاه گله،
آق بالغ ،دوبراله و سمیران ،بازدید نمودند .
در ابتدا دکتر رنجبرزاده ،با ارائه توضیحاتی در مورد رفع مشکالت
مردم ،خدمات ارایه شده دراین  6روستا را که باهمکاری بنیاد مسکن
وبخشداری مرکزی به صورت مشارکتی انجام شده بود ،بسیارمطلوب
ارزیابی کرد و گفت :این عملیات اجرایی حتی فراتر از انتظار ما ،انجام
شد��ه است و به دنبال جذب اعتبارهای بیشتر برای بهسازی روستاها
هستیم.
سپس مهندس معصومی -مدیر بنی��اد مسکن شهرستان اسدآباد با
ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد بنیاد مسکن در روستاها ،از نماینده مجلس ،توجه بیشتر به روستاها در زمینه تخصیص اعتبارها را خواستار شد.
د��ر ادام��ه بخشدار مرکزی شهرستان اسدآباد ،نیز با سپاس از خدمات ارزشمند بنیاد مسکن ،همکاری این بنیاد با بخشداری و دهیاران را بسیار
خوب برشمرد.

افتتاح فاز دوم عملیات بهسازی  8روستا در شهرستان مالیر

به گ��زارش روابط عمومی ،فاز دوم بهسازی  8روستا در شهرستان
مالی��ر ،با حض��ور قیاسی -معاون توسع��ه مدیری��ت و منابع انسانی
استاند��ار ،رضایی -مع��اون استاندار و فرماندار وی��ژه این شهرستان،
مهند��س ظفری -مدیرکل بنیاد مسک��ن استان ،بخشداران ،مهندس
مومیون��د -سرپرست بنیاد مسکن شهرست��ان مالیر و سایر مسئولین
ادارهه��ای این شهرستان به صورت همزمان افتتاح و به بهرهبرداری
رسید.
در این مراسم ،مهندس ظفری گفت :پروژه بهسازی این روستاها با
اعتب��اری بیش از  8میلیارد و  150میلیون ریال انجام شده است .وی
در ادامه ،حضور دهیاران ،اعضای شورای اسالمیو مشارکت مردم را
بسیار تأثیرگذار و چشمگیر دانست.
سپ��س معاون استاند��ار و فرماند��ار ویژه شهرست��ان مالیر گفت:
تشکی��ل بنی��اد مسکن بهدستور امام(ره) ،برای رسیدگی به قشر مستضعف ،مشکالت مردم محروم و نیز ساخت مسکن برای محرومان بوده که
ام��روزه شاهدی��م ،بنیاد مسکن به خوبی از عهده این وظیفه بر آمده است .رضایی ،با قدردانی از بنیاد مسکن به منظور ارائه خدمات چشمگیر در
روستاها ،همدلی و وفاق را در این شهرستان ،بسیار قابل قبول خواند.
در ادامه ،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گفت :بنیاد مسکن استان ،یکی از موفق ترین دستگاههای
اجرایی نه تنها در استان ،بلکه در کشور است .قیاسی ادامه داد :امروز میبینیم که بنیاد مسکن استان از شاخص  71درصدی بهسازی
روستاها در استان برخوردار است ،در صورتی که این شاخص در کشور ،حدود  41درصد میباشد که این نشانه همیت ،جدیت و تالش این بنیاد
و همچنین نشانه این است که چقدر از میانگین کشوری جلوتر هستیم .
در پایان مراسم ،نوزده هزار و پانصدمین جلد سند مالکیت روستایی توسط رضایی و مهندس ظفری به مالک واحد مسکونی تقدیم شد.

اگر کسی معصیت خدا را بکند ،دوستی ما برایش نفعی نخواهد داشت -امام باقر(ع)
114
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به گزارش رواب��ط عمومی ،مراسم افتتاح اج��رای روکش آسفالت روستای
قهورد علیا و پروژههای فاز دوم بهسازی روستاهای آبمشکین ،آقکند و بابان
در شهرستان کبودرآهنگ ،با حضور احسان قنبری -فرماندار این شهرستان،
بخشد��اران شیرین سو ،گل تپ��ه و مرکزی و گروه��ی از مدیران شهرستان
کبودرآهنگ ،مهندس وجدی فاضل -سرپرست بنیاد مسکن این شهرستان و
اهالی روستاهای یاد شده ،افتتاح شد .
در ابتدا ،سرپرست بنی��اد مسکن شهرستان کبودرآهنگ گفت :برای افتتاح
ف��از دوم عملیات بهسازی پروژههای فوق که با مشارکت بنیاد مسکن ،اهالی
روست��ا و دهیاری انجام شده به ترتی��ب ،اعتبارهایی به مبلغهای  4میلیارد و
 600میلی��ون ریال 4 ،میلیارد و  200میلیون ریال و  6میلیارد و  800میلیون
ریال هزینه شده است.
سپس فرماندار نیز با قدردانی از تعامل خوب بنیاد مسکن ،دهیاریها و نیز اهالی روستا ،خواستار نگهداری هر چه بهتر از معابر و پروژهها شد.
گفتنی است با حضور دکتر پورمختار -نماینده مردم شهرستانهای بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمیو حاضرین در مراسم ،بهسازی
فاز اول روستاهای شیخ جراح و طراقبه به ترتیب با اعتباری بیش از  5میلیارد ریال و  4میلیارد و  400میلیون ریال نیز افتتاح شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح عملیات بهسازی روستاهای شهرستان کبودرآهنگ

افتتاح فاز اول بهسازی و اجرای آسفالت روستای وهمان

به گزارش روابط عمومی ،به مناسبت هفته دولت ،با حضور قیاسی -معاون امور اقتصادی وتوسعه
منابع انسانی استاندار ،مهندس ظفری -مدیركل بنیاد مسكن استان ،حمیدوند -فرماندار شهرستان
نهاون��د و تن��ی چند از مسئولین شهرستانی ،اجرای فاز اول بهس��ازی و آسفالت روستای وهمان با
اعتب��اری بی��ش از  3میلیارد و  200میلیون ریال به نمایندگی از بهسازی و آسفالت  7روستای این
شهرستان ،افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
ابتدا در این مراسم ،مهندس ظفری گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن در این روستا اعالم نمود.
در ادامه قیاسی از تالشهای بنیاد مسكن و گروه اجرایی آن برای رفع محرومیت زدایی از چهره
روستاها ،سپاسگزاری كرد.
د��ر پایان ،رئیس شورای اسالم��ی روستای وهمان ،از تالشهای انجام گرفته توسط بنیاد مسكن
شهرستان نهاوند در این روستا سپاسگزاری و قدردانی نمود.

افتتاح بهسازی روستای سناج

ب��ه گزارش روابط عمومی ،بهسازی روستای سناج از توابع شهرستان فامنین،
با حض��ور مهندس عراقی -معاون هماهنگی ام��ور عمرانی استاندار ،شماعی-
فرماندار این شهرستان ،مهندس ظفری -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
خسروی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان فامنین و سایر مدیران دستگاهها و
ادارههای این شهرستان ،افتتاح شد.
ابتد��ا در این مراسم ،مهندس عراق��ی از همکاری و مساعدت مردم روستای
سن��اج ،دهیار ،شورا ،بنیاد مسکن و مجموعه فرمانداری این شهرستان قدردانی
نم��ود و گفت :اگر این همدلی ،همک��اری و مساعدت وجود نداشته باشد ،قطع ًا
شاهد افتتاح چنین پروژههایی نخواهیم بود.

آن کسی که اول است ،بهتر نیست ،آن کسی که بهتر است ،اول است -شهید دکتر بهشتی
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سپس شماعی با قدردانی از بنیاد مسکن و معاونت عمرانی استاندار بیان کرد :تمامیپروژههای عمرانی ،از حوزه عمرانی استانداری ،فرماندهی
میشوند .وی از بذل توجه مدیرکل بنیاد مسکن استان به شهرستان فامنین در زمینه توزیع قیر اعتباری ،سپاسگزاری و قدردانی نمود.
در پایان مهندس ظفری با ارائه گزارشی گفت :هزینه اجرای پروژه بهسازی روستای سناج ،مبلغ چهارصد میلیون ریال بوده است.

بهسازی روستاهای میانده و باباپیر افتتاح شد
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،فاز دوم بهسازی روستای میانده از توابع
شهرست��ان تویسرکان با اعتباری بیش از ی��ک میلیاردریال با حضور
مهندس مومیوند -فرماندار ای��ن شهرستان ،محمد دوست -بخشدار
قلقلرود ،مدیران ،روسای ادارههای شهرستان تویسرکان و اهالی این
روستا ،افتتاح شد.
ابتد��ا در این مراسم مهندس بهرامی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
تویسرک��ان ،با قدردانی از دهیاری ،ش��ورای اسالمیو اهالی روستای
میاند��ه ،گزارشی از روند اجرای فاز د��وم بهسازی در این روستا ارائه
داد .
سپ��س فرماند��ار ،از تالشه��ای مهند��س ظف��ری و مهند��س
بهرامیسپاسگزاری و قدردانی کرد .مهندس مومیوند در ادامه با ابراز
رضای��ت از کارهای بسیار خوب بنیاد مسکن در روستاها ،از دهیاران،
بخشداریها و مدیران ادارهها خواست تا زمینههای اشتغال در روستاها را فراهم و مردم را در این زمینه همراهی کنند .
گفتنی است در مراسمیبا حضور اعضای نامبرده و مهندس عراقی -معاون عمرانی استانداری و مهندس امیری -معاون عمران روستایی بنیاد
مسکن استان ،فاز دوم بهسازی روستای باباپیر با اعتباری بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون ریال افتتاح شد.

بخشدار سامن ،از پروژههای در حال اجرای بنیاد مسکن ،بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی ،داوود سوری -مدیر بنیاد مسکن شهرستان مالیر با همراهی عبدالملکی -بخشدار سامن ،از پروژههای بنیاد مسکن
در روستاهای آورزمان ،انوج ،حسینآباد ناظم ،واشان و طجرسامن که به صورت مشارکت با دهیاریها در حال اجرا میباشد ،بازدید نمودند.
ابتد��ا د��ر این بازدید ،سوری گفت :بنیاد مسکن در بخش سامن این شهرستان ،تعداد  6پروژه را از محل قیر اعتباری تعریف و تأمین کرده که
تاکنون  5پروژه آن اجرا شده است.
در ادامه بخشدار ،از تالشها و فعالیتهای بنیاد مسکن در ایجاد تعامل بین دستگاهها و خدمات رسانی به روستاها ،قدردانی نمود.

نشست هماهنگی بنیاد مسکن و فرمانداری برگزار شد

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،نشستی در م��ورد تخصیص قیر
ابالغ��ی سهمیه س��ال  96با حضور قنب��ری -فرماندار شهرستان
کبودرآهنگ ،ن��وروزی -بخشدار مرکزی ،دهقانی خواه -بخشدار
گ��ل تپه و مهندس وجد��ی فاضل -سرپرست بنی��اد مسکن این
شهرستان در فرمانداری شهرستان کبودرآهنگ ،برگزار شد .
د��ر ابتدا ،مهندس وجدی فاضل در م��ورد محدودیت مقدار قیر
تخصی��ص داده شده ،شیوه مشارکت بنی��اد مسکن و دهیاریها و
همچنی��ن چگونگی جذب ب��ه روش مستقی��م ،توضیحاتی ،بیان
نم��ود و از بخشداران خواست ب��ا توجه به اولویت روستاها و توان
مشارکت آنها به ارائه فهرست پیشنهادی ،اقدام نمایند.
سپ��س فرماندار ،از پیگیری بنیاد مسک��ن ،نماینده مردم شهرستان کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالم��یو تالشهای فراوان مدیرکل بنیاد

چیزی را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد -امام حسین(ع)
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نشست بنیاد مسکن و بخشداری شهرستان تویسرکان در مورد جذب سهمیه قیر ،برگزار شد

دیدار با امامجمعه شهرستان نهاوند

به گ��زارش روابط عمومی ،سرپرست و کارکنان بنیاد مسكن شهرستان
نهاوند ،ب��ا حجتاالسالموالمسلمین مغیثی -امامجمعه این شهرستان در
دفتر ایشان دیدار کردند.
د��ر ابتدا مهند��س نثاری -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرست��ان نهاوند،
گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن ،ارائه نمود.
در پایان ،حجتاالسالموالمسلمین مغیثی از تالشها و فعالیتهای بنیاد
مسک��ن و نیز اقدامهای خوب این بنیاد قدردانی کرد و گفت :بحث ترویج
و تشویق مرد��م به استفاده از تسهی�لات ارزان قیمت مسکن ،از طریق
تریبون نماز جمعه ،انجام خواهد شد.
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور عبدلی -بخشدار مرک��زی ،مهندس بهرامی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان و شماری از
دهیاران بخش مرکزی در رابطه با جذب سهمیه قیر به روش مستقیم در بخشداری این شهرستان ،برگزار شد .
د��ر ابتد��ا بخشدار مرکزی ،از مهندس ظفری به دلیل توجه ویژه به شهرستان تویسرک��ان و نیز از مدیر و کارکنان بنیاد مسکن این شهرستان
سپاسگزاری و قدردانی نمود .عبدلی بنیاد مسکن شهرستان را در امر بهسازی بسیار موفق و پرتالش برشمرد .
وی به همه دهیاران در جذب قیر به روش مستقیم تأکید ویژه کرد و آن را فرصتی بسیار خوب برای روستاها ،دانست .
سپس مدیر بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان با سپاس از بخشدار و دهیاران ،تشکر نموده جذب قیر رایگان به روش مستقیم را ظرفیتی بسیار
خوب برای همسو شدن اعتبارهای دهیاری و بنیاد مسکن در اجرای آسفالت معابر ،اعالم کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسکن استان برای تخصیص قیر رایگان و نیز مشارکت بسیار خوب بنیاد مسکن ،دهیاریها و تعامل بوجود آمده قدردانی نمود .قنبری ،همچنین
از بخشداران خواست در اسرع وقت به برگزاری نشستهای هماهنگی و کمیته تطبیق با دهیاران ،اقدام کنند.
در پایان بخشداران نیز با سپاس از فرماندار شهرستان کبودرآهنگ و فعالیتهای بنیاد مسکن ،فهرست روستاها را به ترتیب اولویت ارائه نمودند
و مقرر شد بر طبق آن و نیز با توجه به تخصیص سهمیه قیر رایگان ،به روش مستقیم اقدام شود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران برگزار شد

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،کارگاه آموزش��ی و تمرین ستادی
مدیریت بح��ران استان (غدیر  ،)3با هد��ف تصمیمگیری دقیق،
درس��ت و عملکرد بهین��ه مدیران د��ر زمان بح��ران ،با حضور
مع��اون پیشگیری سازم��ان مدیریت بح��ران کش��ور ،استاندار،
مع��اون هماهنگی امور عمرانی استاندار ،مدیرکل مدیریت بحران
استان ،فرماند��اران ،شهرداران و اعضای شورای مدیریت بحران
شهرستانه��ای  10گانه استان ،در سالن همایشهای آهن شهر
بافق برگزار شد.
د��ر ابتدا مع��اون پیشگیری سازمان مدیریت بح��ران کشور ،با
اش��اره به اقدامهای انجام شده در مدیریت بحران ،از انتخاب این

نظر کردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش از روی عالقه و محبت،
عبادت است -امام سجاد(ع)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

استان به عنوان آزمونه (پایلوت) آموزش سند مدیریت بحران در کشور خبر داد .سعیدی افزود :در این طرح  4ساله ،اقدامهای مقدماتی الزم در
زمینه مدیریت بحران به قشرهای مختلف مردم آموزش داده میشود.
استاند��ار گفت :در مورد آموزش مدیران د��ر زمینه مدیریت درست بحران ،ظرفیتها باید از طریق بحثهای آموزشی و عملیاتی افزایش یابد.
سید محمد میرمحمدی ادامه داد :در دورههای آموزشی این کارگاه ،مدیران در رابطه با مدیریت بحران و اقدامهای الزم در برابر حوادث طبیعی،
آمادگیهای الزم را کسب کردند.
د��ر ادام��ه مهندس نادریانزاده -معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن است��ان نیز به آموزش تئوری پیرامون مباحث مربوط به
اسکان اضطراری ،موقت و دائم پس از سانحه ،پرداخت.
در پایان ،پس از انجام آموزشها به صورت تئوری ،مباحث مطرح شده در کارگاههای عملی ،تجزیه و تحلیل شد.

بازدید از پروژههای عمران روستایی
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس موسوی -مدیر بنیاد مسكن شهرستان میبد ،به همراه شیبانی -بخشدار و گروهی از مسئولین این شهرستان،
از پروژههای در حال اجرای عمران روستایی ،بازدید نمودند.
مدی��ر بنیاد مسك��ن شهرستان میبد با ارائه مطالبی گفت :واگذاری زمین مسکونی در روستاهایی که این نهاد در آنجا دارای زمین میباشد ،به
نح��وی صورت گرفته ک��ه زمین مسکونی به بیشتر جوانان دارای شرایط ،واگذار شده است .مهند��س موسوی در ادامه ،دریافت مصوبه تهیه و
اجرای طرح روستای دارای بافت با ارزش مزرعه کالنتر و همچنین انجام مراحل اولیه طرح روستای هدف گردشگری حسنآباد را از برنامههای
در حال اجرا توسط بنیاد مسکن ،عنوان کرد و افزود :این امر باعث رونق گردشگری در سطح این روستاها و افزایش درآمد روستائیان میشود.
در پایان بخشدار ،از فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن در روستاها ابراز رضایت نمود.

برگزاری مسابقه نقاشی

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،به همت ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ،مسابقه نقاشی با موضوع
نم��از ب��ا حضور شمار بسیاری از فرزندان کارکنان بنیاد مسکن است��ان در دو مرحله برگزار شد که در مرحله اول این مسابقهها ،تعداد  100نفر و
در مرحله دوم تعداد  38نفر شرکت داشتند .در پایان ،پس از ارزیابی و داوری آثار ،به هشت نفر برتر جوایزی به رسم یادبود از سوی ستاد اقامه
نماز بنیاد مسکن استان اهدا شد.
حجتاالسالم رضایی -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان ،هدف از برگزاری این مسابقه را تشویق فرزندان به
برگزاری هر چه باشکوهتر نماز و ترویج و توسعه فرهنگ نماز در بین فرزندان ،عنوان نمود.

نشست ستاد اقامه نماز برگزار شد

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،نشست اعضای ستاد اقام��ه نماز بنیاد
مسک��ن است��ان با حض��ور حجتاالس�لام موسوی -مسئ��ول دفتر
نمایندگ��ی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان ،دکتر قربانیان -مدیرکل
بنیاد مسکن استان و سایر اعضای این ستاد ،برگزار شد.
د��ر ابتدا حجتاالسالم موس��وی با بیان مطالب��ی گفت :در بحث
برگ��زاری نماز جماعت ،بنیاد مسكن تالش برای تشویق کارکنان به
شرك��ت در نماز جماعت و همچنین برنامههای فرهنگی را در دستور
كار خود دارد.
د��ر ادامه حجتاالسالم رضایی -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی
ول��ی فقیه در بنیاد مسکن استان ،ب��ا مرور مصوبههای قبلی ،به ارائه
گزارشی از فعالیتها و عملکرد ستاد پرداخت.
بومیسازی برنامههای توافق نامه ستاد اقامه نماز ،برگزاری مراسم
جشن تکلیف و مسابقه نقاشی ویژه فرزندان کارکنان در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ نماز ،از مهمترین مصوبههای این نشست بود.

حاکم اسالمی ،پاسبان خدا در زمین اوست -امام علی(ع)
118

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس عظیمیزاده -شهردار و گروهی از کارشناسان
د��ر بنی��اد مسکن استان ،تشکیل شد .در این نشس��ت ،قربانیان بر استفاده از پتانسیلهای موجود دو دستگ��اه برای همکاری دوجانبه در زمینه
خدماترسانی به مردم استان ،تأکید نمود.
در پایان در مورد دریافت پروانه ساختمانی پروژههای جدید مسکن شهری و پایان کار پروژههای اجرا شده ،بحث و تبادل نظر شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

به گ��زارش روابط عموم��ی ،نشست هماهنگ��ی پیرامون بهسازی
معابر روستاهای شهرستان بافق با حضورزاده رحمانی -فرماندار این
شهرستان با دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان در این بنیاد،
برگزار شد.
در ابتدا دکت��ر قربانیان با بیان مطالبی گفت :تأسیس بنیاد مسکن،
از تدابی��ر اساسی امام(ره) بعد از انقالب اسالمیبود که با تأسیس آن،
در زمینه محرومیتزدایی در بخشهای مختلف به ویژه در روستاها
گامهای بسیار ارزندهای بر داشته شده است.
سپ��س فرماندار با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن در روستاها و
شهرها گفت :به منظور کمک به توسعه روستایی ،بهسازی روستاهای
شهرستان بافق را با جدیت پیگیری میکنیم و در این زمینه ،از همه
نهادهای خدمات رسان در این شهرستان ،دست یاری میطلبیم.
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نشست با شهردار استان

نشست هماهنگی فرماندار شهرستان بافق با مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد

با خبر شدیم تعدادی از همکارانمان در استانهای کشور پس از چندین سال تالشهای صادقانه و خدمترسانی
به مردم در شهرها و روستاهای کشور به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با قدردانی از این عزیزان ،برای آنان آرزوی سالمتی و توفیق مینماید.

روابط عمومی

اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
• ناصر مختاری (دفتر مرکزی)

• صفر خیری (ایالم)

• ملک مختاری (خراسان رضوی)

• عباسعلی پاک طینت مهدیآبادی (یزد)
• ایوب منشاری (اردبیل)
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تجلیل از همکار بازنشسته
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بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن است��ان خراسان رضوی ،رئیس
اد��اره حراست بنیاد مسکن استان ک��ه به افتخار بازنشستگی نائل شده بود،
مورد تجلیل و قدردانی مدیران و مسئولین بنیاد مسکن قرار گرفت.
د��ر مراسمیبا حض��ور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقی��ه در بنیاد مسکن
است��ان و قائم مقام وی ،مدیرک��ل بنیاد مسکن استان و گروهی از معاونین،
مدی��ران و کارشناسان ،از تالشهای محمدرضا برزگر -رئیس پیشین اداره
حراست قدردانی به عمل آمد.
در پایان مراسم ،لوح تقدیری از طرف مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن
کش��ور و سید رضا موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد مسک��ن این استان ،به وی
اهدا شد.

تجلیل از بازنشستگان

ب��ه گزارش روابط عموم��ی بنیاد مسكن استان مازند��ران ،در روز تکریم
بازنشستگان ،مهندس محمد خانی نوذری -مدیركل بنیاد مسکن استان ،در
میان همکاران بازنشسته بنیاد مسکن این استان حضور یافت.
این مراس��م با حضور تمامیاعضای کانون ،مدیرک��ل بنیاد مسکن استان
و سای��ر کارکنان ،با ت�لاوت آیاتی چند از ک�لام ا ...مجید توسط مصطفی
داودیان -نائب رئیس کانون بازنشستگان آغاز و در ادامه سید نصیر جمالی-
رئی��س هیئت مدیره ای��ن کانون ،عالوه بر تبریک انتص��اب مهندس خانی
ن��وذری به عنوان مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران ،گزارشی از وضعیت
و فعالیتهای این کانون ارائه نمود.
د��ر ادامه مهند��س خانی نوذری از تالشه��ای تمامیهمکاران قدردانی
و موفقیته��ای بنیاد را مرهون تالشهای همک��اران بازنشسته در دورههای

پیشین با توجه به امکانات محدود آن زمان ،دانست.

تجلیل از بازنشستگان

ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مسكن استان سمنان ،آیین تکریم خانواده و
بزرگداشت بازنشستگان ،با حضور حجتاالسالم بارانی -مسئول دفتر نمایندگی
ولی فقی��ه در بنیاد مسکن استان ،مهندس ملک��ی -مدیرکل و معاونین بنیاد
مسکن است��ان و نیز مدی��ران شهرستانها ،کارکنان بنی��اد مسکن استان به
هم��راه خانوادههایشان ،بازنشستگان ،گروهی از مسئوالن استانی و شماری از
خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی و مدافع حرم ،برگزار شد .
د��ر ابتدا ،مهندس ملکی در سخنان��ی ،این آیین را بهانهای برای قدردانی
از خانوادهه��ای همکاران و گرامیداشت مق��ام بازنشستگان ،پیشکسوتان و
خانوادهه��ای آنان دانست که باعث همدلی بین کارکنان و برکت مجموعه
میباشد .وی ،حضور خانواده معظم شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم را مایه
سربلندی و افتخار بنیاد مسکن این استان دانست.
حجتاالسالم بارانی نیز با قدردانی از مدیرکل و دستاندرکاران برگزاری
ای��ن مراسم ،در بخشی از سخنان خود به نقش خانواده در تحکیم پایههای
اجتماع و پیشبرد جامعه اسالمیبه سوی اهداف متعالی یاد کرد .
د��ر ادامه با ارائه برنامههای تفریحی ،فرهنگ��ی و مسابقههای مفرح برای
خانواد��ه همک��اران ،از افراد برگزیده در این مسابقهه��ا ،با اهدای لوح تقدیر،
قدردانی شد.
در پایان از خانوادهه��ای شهید برهانی یگانه -شهید همکار بنیاد مسکن
استان و طحان -خانواده شهید مدافع حرم تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

اخبار ازدواج
تبریك ازدواج
  اند که
آورده 
خب��ردار شدیم شماری از همكاران سنت نیک ازدواج را به جای 
بنیاد مسكن با عرض تبریك ،از خداوند بلندمرتبه
به این منظور ،ماهنامه پیام 
برای آنان خوشبختی و بهروزی را خواهان است.
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موسی عمادی (فارس)
صادق عابدی موارم کالئی (مازندران)
رضا مقدم (مازندران)
احسان یاوری (کرمانشاه)
شهرام رضایی (کرمانشاه)

استان تهران

• لط��ف ا ...پرندین -بخشدار کن ،ب��ا ارسال نامهای به مهندس دهقانی-
مدیرکل بنیاد مسکن است��ان تهران ،از تالشها و ُحسن همکاری مهندس
مهرد��اد رستگار -مدیر بنیاد مسک��ن شهرستانهای تهران ،پردیس و قدس
و کلی��ه همکاران بنیاد مسکن این شهرستانها در رسیدگی به مشکالت این
بخش ،قدردانی نمود.

استان چهارمحال و بختیاری

• ستار فرهادی -مدیرکل مدیریت بحران استان ،با اهدای لوحهای تقدیر
جداگان��ه به داور عباسی سورکی -مدی��ر و محسن کریمزاده سورشجانی-
کارشناس امور بهسازی و ترویج بنیاد مسکن شهرستان کیار ،از تالشهای
آن��ان د��ر پیگیری امور روستاه��ای در معرض خطر و بازس��ازی واحدهای
مسکونی این شهرستان ،قدردانی نمود.
• سیام��ک سلیمان��ی -معاون هماهنگ��ی امور اقتصاد��ی و توسعه منابع
استاندار ،با ارسال لوح تقدیر به صدرا ...مولوی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
لردگ��ان ،از تالشهای وی در زمینه کسب رتب��ه عالی در حمایت از حقوق
مصرف کنندگان در سال  95قدردانی نمود.

استان خراسان رضوی

• رئی��س اداره تبلیغات اسالمیشهرستان سب��زوار و نیز فرماندار ،فرمانده
ناحیه سپاه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمیشهرستان خوشاب ،با
اهد��ای لوح تقدیر به مهندس نجاتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان سبزوار،
از تالشهای وی در ساخت و اتمام خانه عالم روستای سلطانآباد ،قدردانی
نمودند.
• دکت��ر پوریوس��ف -مدیرکل سازم��ان بهزیستی استان ،ب��ا اهدای لوح
سپاس به مهندس میری -مدیر و مهندس یوسفی -کارشناس بنیاد مسکن

استان خراسان شمالی

• رومین��ا رئوف پور -معاون سازمان بهزیست��ی استان ،با ارسال لوحهای
تقدیر جداگانه به مهندس مسعود سجادی و ابوطالب آباریان از كارکنان بنیاد
مسکن شهرستان مانه و سملقان ،از تالشهای آنان برای تسریع در ساخت
واحدهای مسكن معلوالن ،قدردانی نمود .
• سرهنگ پاسد��ار علی اصغر امیری -فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه
شهرست��ان شیروان ،با ارسال لوح تقدیری به مهندس عزیز ابراهیمی -مدیر
بنیاد مسكن این شهرستان ،از همکاری وی قدردانی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

• موس��ی کنعان پور -مدیرکل دفتر فنی ،ام��ور عمرانی و حمل و نقل و
ترافیک است��ان ،با ارسال نامههای جداگانه به مهد��ی خان بابایی -معاون
پیشی��ن مسکن شهری و محمد حسینی -کارشناس مسئول مسکن شهری
بنی��اد مسکن استان ،از تالشهای آنان در پیگیری پروژههای مساکن مهر
استان و شرکت در نشستهای کارشناسی مربوطه ،قدردانی نمود.

شهرست��ان بردسکن ،از همک��اری صمیمانه و جهادگرانه آن��ان در تأمین
مسکن معلولین ،قدردانی نمود.
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استان اردبیل

قدردانی و
سپاسگزاری

استان فارس

• حمی��د یزدان پناه -فرماندار شهرستان زرین دشت ،با اهدای لوح تقدیر
ب��ه احمدعلی پرکاوش -کارمند بنیاد مسکن ای��ن شهرستان ،از تالشهای
وی در خدمترسانی به مردم ،قدردانی نمود.
• سی��د عالالدی��ن کراماتی -فرماند��ار و رئیس هیئت اجرای��ی انتخابات
شهرست��ان سروستان ،با اهدای ل��وح تقدیر به علی اکبر مه��رزاد -کارمند
بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشهای وی در برگزاری انتخابات ریاست
جمعه��وری و شوراه��ای اسالمیشه��ر و روستا در شهرست��ان سروستان،
قدردانی کرد.
• محمدمهد��ی شرف��ی -فرماند��ار و رئیس ش��ورای هماهنگی مدیریت
بح��ران شهرست��ان استهبان ،با اهدای لوح تقدیر ب��ه مجید محمدی -مدیر
بنیاد مسکن این شهرستان ،از تالشهای وی در کسب رتبه اول این شورا
در سومین کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران ،قدردانی نمود.

استان قزوین

• حسی��ن فیضی -مسئول سازمان بسیج کارمند��ان استان با ارسال لوح
تقدیر ب��ه حجتاالسالم رمضانی -قائم مقام مسئ��ول دفتر نمایندگی ولی
فقیه در بنیاد مسکن استان ،از تالشها و حضور وی در بسیج و مأموریتهای
محوله قدردانی نمود .

استان کردستان

• محمد ابراهی��م زارعی -فرماندار شهرستان سنندج ،با اهدای لوح تقدیر
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ب��ه سعید رسولی -مدیر بنیاد مسکن ای��ن شهرستان ،از تالشهای وی در
انتخابات ریاست جمعهوری و شوراهای اسالمیشهر و روستا ،قدردانی نمود.

استان گلستان

• اسرافی��ل وزیری -فرماندار و اسدا ...سیفی -بخشدار مرکزی شهرستان
مینودش��ت ،با اهدای ل��وح تقدیر به مهندس رشیدی��ان -مدیر بنیاد مسکن
شهرستانهای مینودش��ت و گالیکش ،از تالشها و تعامل مؤثر وی در زمینه
اج��رای سیاستهای دولت ،تحقق اهد��اف و برنامهها که موجب رضایتمندی
مردم شده است ،قدردانی نمودند.
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استان هرمزگان

• زارع پور -رئیس شورای اسالمی روستای هشنیز و بناییزاده -بخشدار
مرکزی شهرست��ان پارسیان ،با اهدای لوح تقدی��ر به مهندس غالمحسین
خشک��اب -مدیر بنیاد مسکن ای��ن شهرستان ،از همک��اری وی درآبادانی

روستاها و اجرای طرحهادی ،قدردانی نمودند.

استان همدان

• حسین افش��اری -فرماندار و علی ترابی -بخشد��ار مرکزی شهرستان
اسدآب��اد و همچنین دهیار و اعضای ش��ورای اسالمی روستای سیاه گله ،با
اهدای لوح تقدیر به مهندس محمد کرم معصومیاخوان -مدیر بنیاد مسکن
این شهرستان ،از تالشهای وی در خدمترسانی به روستائیان و انجام امور
محوله ،قدردانی نمودند.

استان یزد

• دکتر یارمند -مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با ارسال لوح تقدیر
ب��ه دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مسک��ن استان ،از حسن مشارکت ،تعامل
و همکاری وی د��ر زمینه تحقق اهداف پیشرفت و توسعه روستایی استان،
قدردانی نمود.

درگذشت همکار

باخب��ر شدیم مجتبی بکجانی از کارکنان حراست بنیاد مسکن استان همدان دارفانی را
وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،درگذشت
ای��ن همک��ار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مسک��ن استان تسلیت عرض نموده و از
خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی ،مسئلت
مینماید.

درگذشت همکار بازنشسته

باخب��ر شدیم حاج نبی رستمیاز کارکنان بازنشسته حراست بنیاد مسکن دفتر مرکزی،
دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت .روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
درگذشت این همکار را به خانواده وی و کارکنان بنیاد مسکن استان تسلیت عرض نموده
و از خداون��د متعال ب��رای آن مرحوم رحمت الهی و ب��رای بازماندگان صبر و شکیبایی،
مسئلت مینماید.
باخبر ش��دیم تعدادی از همكارانمان در بنیاد مس��كن اس��تانها در غم از دست
دادن عزیزانشان به سوك نشستهاند .بهاین همكاران و خانوادههای محترمشان
تس��لیت گفته و برای عزیزان از دست رفته از درگاه خداوند متعال علو درجات
را مسئلت داریم.

• ایمان مرادیان -درگذشت پدر (دفتر مرکزی)
• ابوالفضل پورهادی -درگذشت مادر (گلستان)
• علی اصغر اسالمی– درگذشت مادر (فارس)
• عزت ا ...عبدالهی -درگذشت برادر (فارس)
• رمضان ربیعی -درگذشت فرزند (همدان)
• جمال سپهوندیان -درگذشت مادر (لرستان)
• علی حیدری -درگذشت پدر (مازندران)
• سالم اسماعیلی -درگذشت برادر (کردستان)
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برندگان مسابقه شماره 131

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  131را برای ما ارسال نمودند:

د��ر این مسابقه ،تعد��اد  154نفر از همکاران شرکت کرده
بودن��د که از ای��ن تعداد 87 ،نفر پاسخ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

مسی��ب مجدآبادی ،ناصر مهد��وی ،مرجان دهقانی ،فاطم��ه کرد ،پریسا
صول��ت طاهریّ ،
خلیلی ،بایرامعلی عبدی نژاد ،علی قاسمی ،فاطمه قنبری ،مسعود ناحومی ،راعی عباسآبادی،
اسدال��ه زارعی ،حیدرعل��ی حاجی بگلو ،محم��د عبداللهی ،محمدعلی قاسم پ��ور ،علی اصغر
سرخئی ،ذبیح ال��ه حسنوند ،سیامک اریش ،منصور مطهر ،شیرین بیجاد ،رضا اکبری ،طاهره
سالمیقمشه ،فضل اله حسنوند ،جواد گلزار ،محمد مؤمن عینائی ،عزت اله مرادپور ،مهربخش
مه��ری ،علی دهنوی ،طیاربگ رضا نژاد ،مژگ��ان گودرزی ،محسن قنبری،هادی عباسزاده،
امیر همتی ،سیدجواد کوچک��ی ،مرتضی مرتضائی ،محسن خان بیگی ،محسن حسینی شانه
س��از ،اکبر صالحی ،سیامک باقرزاده ،علی اصغر مغرب��ی ،فواد ذره بینی ،بایرام امنزاده ،امیر
خ��ان بیکی ،امیر وثیق ،زهره صفوی ،محمود کرمی ،احد قهرمان روزگار ،محبوبه شاهکویی،
مهدی عسگری ،رضا پورامی��ن ،محمد رسولزاده،هادی کشیری ،حسن کاظمیان ،آنه محمد
اسکندرل��ی ،بهنام حامد��ی ،عبدالعلی چناشک��ی ،علی صوفی ،حسین عل��ی کاوسی ،عیسی
رمرودی ،محمد رحیم��ی ،مهدی شکوری ،مهدی گلچین ،عبدالرحیم پشمکی ،حسن اردونی،
سعی��د برهانزای��ی ،عبداله بی��ات ،فیض اله محمود��ی ،میثم مهرگانفر ،خلی��ل خمبر ،مهدی
سید محم��د خانی ،روح اله چناشکی ،عبدالحلیم بازیار ،حبی��ب پورقاز ،مرتضی زمانی ،ذکریا
سوسرای��ی ،عبدالمنصور مشرقی ،احمد لطیفی ،فریبا احمدزاد��ه ،میترا صادقی پی ،خلیل پور
رحیمی ،د��اود حقیقت ،حسین قره پور ،قاسم جفایی ،جواد کرمی ،نعمت قزل سوفلو ،محمود
جهان تیغ ،عبدالخالق مفید یلمه.
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صولت طاهری (استان تهران)
علی دهنوی (دفتر مرکزی)
عبدالخالق مفیدیلمه (استان گلستان)
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ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مسابقه ()133

پرسشهای این مسابقه از مطالب نشریه انتخاب
شده ،خواهشمند است پاسخهای خود را حداكثر تا
پایان همان ماه به ادارهكل روابط عمومی بفرستید .از
بین كسانی كه پاسخ درست را برای ما میفرستند ،به
قید قرعه به  3نفر جایزهای تقدیم خواهد شد و سپس
به قید قرعه از بین  36نفر 2 ،نفر به همراه خانواده
با هزینه بنیاد به مشهد اعزام خواهند شد .از شركت
دادن اسامی ناخوانا ،معذوریم.
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 -1پ�روژه بزرگ بندر کاس�پین با اعتب�اری بیش از ---
 -میلیارد ریال توس�ط امور اجرایی ماشین آالت عمرانیبنیاد مسکن استان  -----در حال اجرا بوده است.
ب)  – 30گیالن
الف)  – 60گیالن
د)  - 30بوشهر
ج)  – 60هرمزگان
 -2اس�تان ایالم دارای  -----روس�تا می باشد که بنیاد
مس�کن توانس�ته اس�ت در  -----روس�تای آن اجرای
طرح هادی را آغاز کند.
ب) 333 – 685
الف) 333 – 604
د) 333 – 460
ج) 292 – 333
 -3افتتاح طرح هادی روس�تای قولنج�ی مربوط به کدام
استان میباشد؟
ب) آذربایجان غربی
الف) آذربایجان شرقی
د) قزوین
		
ج) فارس
 -4میانگین میزان مقاوم س�ازی در استان کرمان ،باالی
 ----می باشد.ب)  30درصد
		
الف)  25درصد
د)  80درصد
		
ج)  50درصد
 -5هدف از اجرای طرح های هادی  -----می باشد.
الف) ایجاد توسعه و تغییر در وضعیت کالبدی روستاها
ب) ایجاد ساختار مناسب در بخش های فرهنگی و اجتماعی
ج) ارتقای بهداشت محیط روستاها
د) همه موارد
 -6در کل کش�ور تاکن�ون چن�د واحد مس�کونی توس�ط
انجمن خیرین مسکن ساز ساخته و واگذار شده است؟
ب)  35هزار واحد
الف)  38هزار واحد
د)  30هزار واحد
ج)  40هزار واحد
 -7همکاری بنیاد مس�کن و  ،-----می تواند روستائیان
را به رفع نیازهایشان نزدیکتر کند.
ب) دهیاران
		
الف) شهرداری
د) فرمانداری
ج) شورای اسالمی
 -8امروز دولت چند درصد از اعتبارهای خود را معطوف به
روستاها نموده است؟
ب)  60درصد
الف) بیش از  70درصد
د)  50درصد
ج) بیش از  80درصد
 -9ط�رح ه�ادی روس�تای لقلان ب�ا چ�ه اعتب�اری ب�ه
بهرهبرداری رسید؟
ب)  545میلیون ریال
الف) یک میلیارد ریال
د)  3میلیارد ریال
ج) بیش از  2میلیارد ریال
 -10ط�رح ه�ادی روس�تاهای س�عیدآباد و بی�د گینه در
شهرستان  -----به بهره برداری رسید.
د) نکا
ج) دشت آزادگان
ب) ایجرود
الف) طارم
 -11فرماندار شهرس�تان قم :بودج�ه ای که از واگذاری
سهم مالیات بر ارزش افزوده روستاها به دهیاری ها تعلق
می گیرد در قالب  -----هزینه شود.
الف) پروژه های مشارکتی با بنیاد مسکن

ب) پروژه های نوسازی در روستاها
ج) پروژه های مسکن شهری در شهرها
د) پروژه های نوسازی با دهیاری ها
 -12مهن�دس روس�تایی :بنی�اد مس�کن ب�رای -----
روس�تای اس�تان  ،-----طرح های مطالعاتی مناسبی را
به تفکیک بالخیز بودن هر منطقه ،تهیه نموده است.
ب)  – 36بوشهر
الف)  – 12فارس
د)  - 58تهران
ج)  – 40خراسان رضوی
 -13چندمین واحد مس�کونی مقاوم س�ازی ش�ده طرح
ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ،در شهرستان
آق قال افتتاح و بهره برداری شد؟
ب) پانصدمین
الف) یکصد و چهل و دومین
د) دو هزارمین
ج) هزار و پنجاهمین
 -14مهن�دس عفت�ی :ل�زوم تهیه طرح هادی روس�تایی
برای جلوگیری از کدام یک از موارد زیر می باشد؟
الف) ساخت و سازهای غیرمجاز
ب) رعایت حریم قانونی راه روستایی
ج) بهینه سازی و نظم بخشی ساختمانها
د) همه موارد
 -15ک�دام یک از روس�تاهای زیر به عنوان روس�تاهای
آزمون�ه در طرح ب�وم گردی و حفظ بافت س�نتی انتخاب
شدند؟
ب) زروم و فریمک
الف) پردنگون و سلیاکتی
د) نور و سلیاکتی
ج) زروم و پردنگون
 -16طرح بوس�تان امید ،طبق تفاهم نامه منعقد شده ،در
 ----روستا در سطح استان خوزستان اجرا می شود.د) 271
ج) 291
ب) 281
الف) 261
 -17مهن�دس بهرامی چه عاملی را ظرفیتی بس�یار خوب
برای همس�و ش�دن اعتبارهای دهیاری و بنیاد مسکن در
اجرای آسفالت معابر ،اعالم کرد؟
الف) تخصیص وام بازسازی
ب) جذب قیر رایگان به روش مستقیم
ج) جذب اعتبار بالعوض
د) جذب قیر از طریق دهیاری
 -18کدام یک از روستاهای زیر در زمینه جذب گردشگر،
از اهمیت باالیی برخوردار است؟
الف) قلعه رودخان ب) پنچاه ج) نصفی د) دربند کمالوند
 -19کدام استان به عنوان پایلوت آموزش سند مدیریت
بحران در کشور انتخاب شد؟
د) آذربایجان شرقی
ج) یزد
ب) مازندران
الف) کرمان
 -20س�نجابی خواس�تار مش�ارکت مردم روس�تا در چه
اموری شد؟
ب) آسفالت جادهها
الف) مقاومسازی مسکن روستایی
د) تمامی امور عمرانی
ج) اجرای طرح هادی

