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افتتاح و بهره برداری از مجتمع مسکونی  124واحدی زیتون
بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان ش��رقی ،به
مناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت ،در مراس��می با حضور آیتا ...رس��ولی
محالتی -نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کشور ،نماینده مردم شهرستان
بناب در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،فرماندار شهرس��تان بناب ،بخش��دار ،فرماندهان نیروهای نظامی و
انتظامی و گروهی از مس��ئولین ادارهها ،مجتمع مسکونی  124واحدی پروژه
مسکن شهری زیتون شهرستان بناب افتتاح و به بهره برداری رسید.
در این مراس��م مهندس باباپور به تشریح حجم عملیات و اعتبار این پروژه
پرداخ��ت و گفت :ای��ن پروژه با اعتب��اری بیش از  77000میلی��ون ریال با
تأمی��ن اعتبار منابع داخلی بنیاد مس��کن (1040میلی��ون ریال) و اعتبارات و
تس��هیالت ویژه طرح مس��کن مهر بانک مس��کن ( 49600میلیون ریال) و
آورده متقاضیان ( 17000میلیون ریال) با واگذاری زمین اس��تیجاری توسط
اداره راه و شهرسازی انجام و اجرا گردیده است.
در ادامه آیتا ...رس��ولی محالتی در س��خنانی با س��پاس از عوامل اجرایی پروژه گفت :خدمت بی منت به محرومان ،اگر در راه رضای الهی باشد خستگی
ندارد.
وی افزود :باید تالش کنیم خدمت ما به مردم بهویژه محرومان با قصد قربت باش��د زیرا اگر نیت ما الهی ش��ود همه خدماتی که انجام میدهیم ماندگار
بوده و موجبات رضایت الهی و به تبعیت از آن رضایت مردم را در پی دارد.
در پایان هدیهای از طرف آیتا ...رسولی محالتی و نیز تابلو فرشی از طرف بنیاد مسکن به یکی از متقاضیان ساکن در آن مجتمع اعطا گردید.

حجتاالسالموالمسلمین رضایی از پروژه ارشاد بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خراسان رضوی ،حجتاالسالموالمسلمین رضایی -قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و هیئت همراه از پروژه در حال ساخت ارشاد مشهد بازدید کردند.
در این بازدید حجتاالسالموالمسلمین رضایی از آخرین پیشرفت فیزیکی و دستاوردهای اجرایی این پروژه با خبر شد و از پیمانکار پروژه درخواست کرد
در حد امکان از کاالهای با کیفیت ایرانی استفاده شود و تنها در تجهیزاتی که نمونه داخلی ایرانی ندارد اقدام به خریداری اقالم خارجی نماید.
2
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ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان ش��رقی،
مهندس تابش -رئیس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،عبدالهی-
نماینده مردم شهرس��تانهای اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی،
مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهن��دس مجیبیان-
مدیرعامل ش��رکت س��امان محیط ،مهن��دس س��لطانی -مدیرکل راه
و شهرس��ازی ،فرمانداران شهرس��تانهای اهر و هریس ،بخشداران و
گروهی از مدیران و مسئولین استان و شهرستان از پروژه بزرگراه اهر-
تبریز بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید مهندس تابش در س��خنانی گفت :پروژه بزرگراه اهر-
تبریز به طول  90کیلومتر میباش��د ک��ه  36کیلومتر آن محوطه حوزه
بیلوردی تحت پیمان شرکت سامان محیط بوده که از این طول و مسیر
عملیات س��اخت حدود  9کیلومتر آن توس��ط امور اجرایی ماشین آالت
بنیاد مسکن استان در حال اجرا و زیرسازی میباشد.
در ادامه نشس��تی با حضور مس��ئولین یاد ش��ده و عوامل اجرایی پروژه بزرگراه اهر -تبریز در مورد موانع و مشکالت بزرگراه در کارگاه سیار شرکت سامان
محیط برگزار شد .در این نشست مهندس تابش و مهندس عبدالهی دستورها و راهکارهای الزم را برای تسریع در روند عملیات اجرایی ،ساخت و زیرسازی
این بزرگراه به دست اندرکاران و عوامل ذیربط ارائه دادند.
سپس مهندس تابش و هیئت همراه طرح هادی روستای چشمه وزان از توابع شهرستان اهر را افتتاح نمودند.
در پایان عبدالهی از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی کرد.
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بازدید مهندس تابش از پروژه بزرگراه اهر -تبریز

نشست هم اندیشی و بررسی راهکارهای عمران روستایی برگزار شد
بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،نشس��ت
هماندیش��ی و بررس��ی راهکارهای عمران روس��تایی ب��ا حضور مهندس
ش��املو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کش��ور ،مهندس رضایی-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مدیران کل معاونت مس��کن روس��تایی،
معاونی��ن و مدیران ش��عب بنیاد مس��کن اس��تان برگزار ش��د و در مورد
بررس��ی و راهکارهای پویایی هرچه بهتر معاونت عمران روس��تایی بحث
و تبادل نظر گردید.
در ای��ن نشس��ت مهن��دس ش��املو با اب��راز خش��نودی از رون��د اجرای
طرحهایهادی در اس��تان ،رضایتمندی کامل نمایندگان مردم در مجلس،
فرمانداران و مردم منطقه از اجرای طرحهایهادی روس��تایی در استان را
نتیجه تالش مضاعف بنیاد مس��کن اس��تان و مدیرکل آن دانست و افزود:
با توجه به اینکه اعتبارهای ملی ما نس��بت به سالهای گذشته کاهش یافته
است ،با این وجود روند اجرایی طرحهایهادی حوزه عمران روستایی رو به
رشد بوده است و فعالیتهای آن مضاعف شده است.

وی افزود :امروز گستردگی فعالیتهای اجرایی بنیاد مسکن به پهناوری کشور است که باید در سایه همدلی و تالش مجموعه
بنیاد مسکن در سطح کشور ،دامنه فعالیتهای این نهاد را گسترش دهیم.

در ادامه مهندس رضایی با بیان مطالبی گفت :در یک س��ال گذش��ته بهرهمندی بنیاد مس��کن استان در اجرای طرحهایهادی از رقم  32درصد به 38/5
درصد رشد داشته که این جهش مهم را مدیون حمایت و رهنمودهای مسئولین استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی است.
در ادامه هر یک از مدیران کل حوزه عمران روستایی به بیان نقطه نظرهای کارشناسی در حوزه خود پرداخته و این نشست با جمع بندی مسائل مربوطه
توسط مهندس شاملو به پایان رسید.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گیالن ،مهندس حقشناس-
معاون مسکن ش��هری و هیئت همراه ،مهندس اکبرزاده -مدیرکل و معاون
بنیاد مسکن استان و مدیران بنیاد مسکن شهرستانهای انزلی ،آستانه اشرفیه
و رش��ت از زمینهای مستعد و قابل توجیه فنی و اقتصادی پروژههای مسکن
ش��هری در شهرس��تان بندر انزلی ( 3/5هکتاری س��نگاچین و  5000متری
علیآباد) 10 ،و  11هکتاری لس��کو کالیه واقع در شهرستان آستانه اشرفیه و
پروژههای  47و  48واحدی حضرت فاطمه زهرا(س) ،فاز دوم و س��وم رشت
و یک واحد نمونه از این پروژه که تحویل متقاضیان داده شد ،بازدید کردند.
در ادامه نشستی با حضور مسئولین یاد شده و کلیه همکاران حوزه معاونت
امور مسکن شهری در بنیاد مسکن استان برگزار شد .در ابتدا مهندس اکبرزاده گزارشی از عملکرد حوزه امور مسکن شهری ارائه داد.
سپس مهندس حق شناس پس از بیان نظرها و پیشنهادهای مدیران بنیاد مسکن شهرستانها و معاون امور مسکن شهری گفت :استان گیالن با توجه به
اقلیم منطقه و داشتن زمینهای مستعد و ناب برای ساخت بناهای جدید ،نوآوری ،خالقیت در نماها و بهرهگیری از تکنولوژی جدید صنعت ساختمان میتواند
گامهای مثبت و بلندی را در عرصه ساخت و ساز مسکن داشته باشد.
در پایان وی یکی از مشکالت بنیاد مسکن استانها برای ساخت و تحویل واحدهای مسکونی را تأمین منابع دانست و راهکارهای مناسبی را در این زمینه
و همچنین برای پیشبرد اهداف و رسالت این حوزه ارائه داد.

برگزاری نشست بررسی روند احیای بافت فرسوده شهر دوگنبدان

4

ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد ،در
نشس��تی که با حضور مهندس مهدیان -معاون بازس��ازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس فیلی -معاون امور عمرانی استاندار،
دکتر تاجگردون -نماینده مردم شهرس��تانهای گچساران و باشت در مجلس
ش��ورای اسالمی ،دکتر فرزانه -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،رحیمی -فرماندار
شهرستان گچس��اران ،تعدادی از مدیران کل استانی و شهرستانی و همچنین
مدیران بانکهای عامل در فرمانداری ش��هر دوگنبدان برگزار شد ،روند احیای
بافت فرس��وده شهر دوگنبدان ،فعالیتهای انجام شده و همچنین رفع موانع و
مشکالت موجود در بافت فرسوده بررسی گردید.
در ابتدا دکتر فرزانه گزارش��ی از عملکرد و فعالیتهای انجام ش��ده توس��ط این نهاد در خدمت رسانی به مردم اس��تان به ویژه مالکین بافت فرسوده شهر
دوگنبدان و رفع موانع و مشکالت آنها ارائه نمود.
سپس مهندس عمادی -مدیر بافت فرسوده شهر دوگنبدان با شرح مشکالت موجود گفت :تعداد  1300واحد در حال ساخت و ساز هستند که از این تعداد
نزدیک به  800واحد به بهره برداری رسیده و بیش از  200واحد در مراحل پایانی عملیات ساختمانی خود میباشند.
در ادامه دکتر تاجگردون با قدردانی از اقدامهای انجام شده مطابق آمارهای ارائه شده به بررسی و رفع موانع موجود میان دستگاههای ذیربط پرداخت.
س��پس مهندس مهدیان با بیان مطالبی گفت :با توجه به زلزله خیز بودن بیش��تر مناطق کشور و وقوع زمین لرزههای متعدد در سالهای مختلف ،تاکنون
 40درصد از واحدهای مس��کونی روس��تایی در کل کشور در برابر حوادث مقاومسازی شدهاند که پیش بینی میشود در یک برنامه زمانبندی تا سال ،1405
 70درصد از واحدهای مسکونی روستایی در کل کشور مقاومسازی شوند.
وی با قدردانی از تالش مس��ئولین اس��تان و مش��ارکت مردم در طرح احیای بافت فرسوده شهر دوگنبدان ،این طرح را به عنوان یک الگوی موفق نسبت
به سایر مناطق کشور دانست.
در پایان معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ابراز داشت :با توجه به تجربههای طرح احیای بافتهای آسیب دیده از بالیای طبیعی مانند
س��یل و زلزله در اس��تانهای گلس��تان و کرمانشاه ،برای تأمین مصالح ساختمانی نیز باید در کنار مردم بود .بنابراین باید با توجه به افزایش قیمت آهنآالت
برای شتاب بخشی به این طرح برنامه ریزی ویژهای صورت پذیرد تا کارگروهی متشکل از صنعت ،معدن ،تجارت ،کارشناسان بنیاد مسکن و سایر مسئوالن
مرتبط تشکیل شود تا درباره این موضوع تصمیمها و اقدامهای الزم انجام شود.
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوین ،مراس��م تودیع
و معارفه معاونین قدیم و جدید پش��تیبانی بنیاد مس��کن اس��تان با حضور
مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در بنیاد مسکن
کشور و هیئت همراه و مهندس همتیان -مدیرکل ،معاونین و مدیران بنیاد
مسکن برگزار شد.
در ابت��دا حجتاالس�لام رمضانی -قائم مقام مس��ئول دفت��ر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان در مورد امور فرهنگ��ی ،دعوت به تقوا و
تعهد اخالقی به سجایای فرهنگ اسالم گزارشی را بیان کرد.
سپس مهندس درفش��ی در سخنانی با اشاره به زمینههای مستعد استان
برای رشد و توسعه در امور سازمانی ،از وفاق و همدلی به عنوان اصلیترین
رکن توسعه سازمانی یاد کرد و گفت :نیروهای جوان و تحصیلکرده و وجود
تعامالت خوب س��ازمانی در تمامی س��طوح دستمایههای مناسبی برای ارتقا و جهش چشمگیر در این استان هستند که باید از آنها به طور بهینه بهره برد تا
در آینده شاهد جایگاه اصلی این استان در حوزه عمران روستایی و افزایش سطح شاخصهای آن باشیم.
در پایان از خدمات  5ساله نوروزی با اهدای لوح تجلیل و حکم انتصاب مهندس خدایاری -معاون جدید پشتیبانی بنیاد مسکن استان به وی ابالغ شد.
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مراسم تودیع و معارفه

پنج هزارمین واحد روستایی بازسازی شده افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان تهران ،پنج هزارمین واحد مسکونی
روستایی بازسازی شده در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه با حضور دکتر جهانگیری-
معاون اول رییس جمهور ،مهندس تابش -رییس بنیاد مس��کن کش��ور ،اس��تاندار و
گروهی از مسئولین استانی ،در روستای شیرین آب شهرستان قصرشیرین افتتاح شد.
در ابتدا دکتر اسحاق جهانگیری با ابراز خرسندی از تالشهای بنیاد مسکن در امر
بازس��ازی مناطق زلزله زده ،گفت :هرکجا که مردم پای کار هستند کارها به سامان
پیش میرود و دولت نیز پای قولی که داد ایستاد.
س��پس مهندس تابش در س��خنانی گفت :تاکنون بازس��ازی تعداد  ۳۰هزار واحد
مس��کونی که  ۲۲هزار واحد آن روستایی و  8هزار واحد آن شهری است در مناطق
زلزله زده استان کرمانشاه در حال انجام و کار مرمت تعداد  ۴۸هزار واحد به اتمام رسیده ،مابقی واحدها نیز در حال تکمیل است.

بازدید از پروژه ارشاد
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان رضوی ،مهندس حق شناس -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و مهندس موسوی نیا-
مدیرکل بنیاد مسکن استان از پروژه در حال ساخت ارشاد بازدید کردند .در این بازدید مهندس حق شناس از مراحل و روند اجرای کار و پیشرفت فیزیکی
آن مطلع شد و در نشست با پیمانکار به استماع مشکالت و دستاوردهای پروژه پرداخت.
در ادامه نیز مهندس موسوی نیا گزارشی از وضعیت فعالیتهای انجام شده را ارائه داد و پس از آن مشکالت و موانع پیش روی کار را به صورت خالصه بیان کرد.

افتتاح واحدهای مسکونی بازسازی شده مناطق زلزله زده
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کرمان ،در مراسمی با حضور مهندس تابش -رییس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،حجتاالسالم انجم
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ش��عاع -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن اس��تان ،دکتر زاهدی -نماینده مردم شهرستانهای کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی ،دکتر
امیری -نماینده مردم شهرستانهای زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی ،دکتر فدایی -سرپرست استانداری کرمان ،مهندس سلطانی نژاد -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،فرمانداران ،گروهی از مدیران و اهالی روس��تاهای گورک بخش هجدک شهرستان راور و جور شهرستان کوهبنان ،تعداد  2000واحد
مسکونی خسارت دیده حوادث سیل و زلزله استان افتتاح شد.
در ابت��دا مهن��دس تابش گفت :دکتر روحانی در بازدید بهمن ماه س��ال گذش��ته از
منطقه زلزله زده گورک ،ساخت واحدهای مسکونی جدید در اسرع وقت را مورد تأکید
قرار داد که امروز با افتتاح تعداد  200واحد بازس��ازی ش��ده در گورک و  500واحد در
شهرستان کوهبنان شاهد اجرای قول رییسجمهور هستیم.
وی در ادامه ،بازسازی واحدهای فرسوده را یکی از برنامههای بنیاد مسکن برشمرد و
افزود :بیش از  950میلیارد ریال از اعتبارهای اختصاص یافته برای بازس��ازی واحدهای
مسکونی هزینه شده و مابقی نیز در دست اقدام است.
در ادام��ه دکت��ر فدایی نیز از صبر و همراهی مردم زلزل��ه زده قدردانی کرد و گفت:
بازس��ازی این واحدها با تالش و همت دولت مردان و مدیران بنیاد مسکن با سرعت
خوبی انجا م شد .وی از ساخت تعداد  700واحد مسکونی جدید در زمان بندی مورد نظر رئیس جمهور در مناطق زلزله زده راور و کوهبنان ابراز رضایت کرد.

بازدید از اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان ارومیه
بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایج��ان غربی،
حجتاالسالموالمسلمین رضایی -قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن
کش��ور در بازدید از طرح هادی روس��تاهای گلپاشین ،چهره گشا ،ریحان آباد
و دهکده آس��ایش از توابع شهرس��تان ارومیه ،از مدیر و کارکنان این نهاد در
زمینه اجرای مطلوب چنین طرحهایی تشکر کرد و از اهالی روستاها خواست
در حفظ و نگهداری طرحهای عمرانی تالش نمایند.
در ادامه از روستای سنگر میرعبدا ...شهرستان ارومیه نیز بازدید به عمل آمد.
س��پس مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با ارائه گزارشی
گفت :تهیه واجرای طرح هادی در روستاها با هدف توسعه اصولی ،یکی دیگر
از فعالیتهای مهم این نهاد میباشد که با برنامه ریزی مدون تاکنون سعی شده ،تمامی پروژهها با کیفیت ،در زمان کوتاه و با کمترین هزینه ممکن اجرا شوند.
گفتنی است حجتاالسالموالمسلمین رضایی با کارکنان بنیاد مسکن استان نیز دیدار نمود.

مهندس شاملو بر ضرورت همبستگی مردم و مسئولین به منظور عمران روستاها تأکید کرد
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،در مراس��می با حضور مهندس
شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،گودرزی -نماینده مردم شهرس��تان بروجرد در مجلس شورای اسالمی و آریایی-
فرماندار این شهرستان ،از روند اجرای طرح هادی در شهرستان بروجرد بازدید به عمل آمد.
در ابتدا مهندس شاملو با بیان مطالبی گفت :عمران روستاها فقط مختص به بنیاد مسکن
نیس��ت و بدین منظور الزم است همه آحاد مردم ،فرمانداران ،بخشداران ،شوراها و دهیاران
پای کار بیایند.
وی افزود :یکی از سیاس��تهای بنیاد مسکن اجرای بدنهسازی و جدارهسازی معابر در کنار
کفسازی میباشد و آمادگی داریم باتولید کنندگان مالتهای پایه سیمان برای زیباسازی و
نماسازی روستاها همکاری کنیم.
در ادامه مهندس رضایی گفت :روس��تای بیدکلمه دارای قابلیت گردش��گری وحفظ بافتهای س��نتی میباش��د که با توجه به حفظ بافت سنتی خود ،دارای
پتانسیل الزم برای انجام کارهای عمرانی بیشترمی باشد.

اس�تان به ویژه شهرس�تان بروجرد را مطلوب و قابل قدردانی دانس�ت و عنوان کرد :بنیاد مس�کن به عنوان یک مجموعه
اجرایی موفق ،توانسته است روحیه انقالبی و جهادی خود را در انجام خدمات عمرانی به نحو احسن حفظ نماید که نتیجه این
خدمات برای مردم و مسئولین ملموس و شایسته تحسین است.
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وی با اشاره به تأکید استاندار مبنی بر مشارکت مردمی در انجام کارها ،گفت :ما از مردم بیدکلمه انتظار همکاری بیشتری برای ایجاد نماسازی در محیط
این روستا را داریم.
همچنین گودرزی با س�پاس از تالش�های مدیرکل بنیاد مسکن استان عملکرد این نهاد را در مورد اجرای طرحهایهادی در

بازدید از واحدهای مقاومسازی شده شهرستانهای خرمشهر ،آبادان و دشت آزادگان
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان خوزستان ،مهندس مهدیان-
معاون بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه،
مهندس انصاریان -مدیرکل بنیاد مس��کن استان و تعدادی از کارشناسان از
واحدهای مقاومسازی شده و درحال بازسازی شهرستانهای خرمشهر ،آبادان
و همچنین دشت آزادگان بازدید نمودند.
در این بازدید مدیران و کارشناس��ان بنیاد مس��کن شهرستانها گزارشی از
روند بهس��ازی واحدهای مسکونی روستایی و اعطای تسهیالت مقاومسازی
ارائه و خواستار حمایت مالی متقاضیان محروم و کم درآمد روستایی شدند.
در ادام��ه مهن��دس مهدی��ان و هیئت هم��راه ضمن بازدی��د از واحدهای
مسکونی ،با روستاییان دیدار و گفتگو کرده و راهکارهایی برای بهبود وضعیت ساخت و ساز و تکمیل واحدهای در حال ساخت ارائه نمودند.
در پایان نشستی با حضور مدیران و کارشناسان جهت بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای تکمیل و اجرای واحدهای مسکونی روستایی برگزار و مقرر
شد اعتبار الزم برای تکمیل واحدهای مورد نظر بررسی و اعالم گردد.

مراسم تودیع و معارفه
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران ،مراسم تودیع و معارفه
مدیرانکل قدیم و جدید بنیاد مس��کن اس��تان با حض��ور معاونین و مدیران
کل دفتر مرکزی بنیاد مس��کن ،گروهی از مدیران و کارکنان بنیاد مس��کن
اس��تان ،گروهی از مدیران کل بنیاد مسکن استانها ،معاون استاندار تهران،
فرمانداری تهران و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این مراس��م ضمن تودیع و تکریم مهندس نص��را ...دهقانی ،غالمرضا
صالحی به عنوان مدیرکل جدید بنیاد مس��کن اس��تان تهران معرفی شد .در
ابت��دا مهندس دهقانی با قدردانی از کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان و با ارائه
گزارش��ی از روند فعالیتهای بنیاد مسکن در زمان مدیریت خود و همکاری
خوب بنیاد مسکن با س��ایر دستگاههای اجرایی ،ابراز امیدواری کرد که این
همکاری در مدیریت جدید ادامه داشته باشد.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین رضایی -قائممقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور با بیان مطالبی و ابراز رضایت از خدمات صادقانه مهندس
دهقانی در طول خدمت سی ساله خود به محرومین جامعه که هدف اصلی بنیاد مسکن میباشد ،گفت :مهندس دهقانی عقبه درخشانی داشت که در بنیاد
مسکن توانست کارنامه خود را درخشانتر هم کند.
حجتاالسالموالمسلمین رضایی با بیان اینکه در مدیریت بنیاد مسکن توجه به دو نکته حائز اهمیت است ،گفت :یکی اینکه مدیران پس از ورود به این
نهاد باید سعی کنند هر چه میتوانند نیرو پرورش دهند .زیرا این امر همواره مورد توجه ما بوده و باید از طریق نیروهای پرورشیافته راه را به درستی ادامه
دهیم .اما نکته دوم این اس��ت که بنیاد مس��کن اس��تان تهران با هیچ استانی قابل مقایسه نیست .چراکه همه س��ازمانها ،نهادها ،مسئوالن و ...در پایتخت
حضور دارند .از سوی دیگر ،امکانات و زمینه کاری که در تهران وجود دارد در هیچ استان دیگری وجود ندارد .پس باید از این امکانات به صورت حداکثری
استفاده شود .از طرف دیگر ،استان تهران حساسیتهای خاص خود را دارد و حساسیتهای موجود ،کار کردن در تهران را سختتر میکند.
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سپس مهندس درفشی -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکنساز کشور در سخنانی با قدردانی از مدیران گذشته
بنیاد مسکن ،گفت :مهندس دهقانی یکی از مدیران موفق بنیاد مسکن بود که توانستیم از تجربههای وی به ویژه در بازسازیهای پس از جنگ بهرهمند شویم.
مهندس درفشی افزود :با توجه به سیاستهای بنیاد مسکن ترمیم و بازسازی شهرستان قصرشیرین به بنیاد مسکن استان تهران سپرده شد و این خدمت
بزرگی بود که مهندس دهقانی انجام داد و این پروژه چند وقت دیگر به طور  100درصدی به اتمام میرسد.
وی درباره انتخاب صالحی به عنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان تهران و با تأکید بر این که مدیریت تهران اندکی متفاوتتر از سایر استانهاست
گفت :همین تفاوت باعث ش��د در انتخاب ،س��ختگیریهای الزم اتخاذ ش��ود و در پایان صالحی مورد تأیید همگان قرار گیرد .وی کسی است که در حوزه
عمران شهری و روستایی ،توسعه مسکن و ...ید طوالیی دارد و کارنامه خوبی از خود بر جای گذاشته است.
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دیدار قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با امامجمعه
بناب��ر گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنی��اد مس��کن اس��تان آذربایج��ان غرب��ی،
حجتاالسالموالمسلمین رضایی -قائم مقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور با
حجتاالسالموالمس��لمین دکتر سیدمهدی قریشی -امامجمعه شهرستان ارومیه دیدار
ک��رد .در این دیدار حجتاالسالموالمس��لمین رضایی فعالیته��ای عمرانی متنوع بنیاد
مسکن در روستاها و شهرها را تشریح کرد.
وی افزود :فعالیتهای این نهاد ،موجب ش��ده چهره روس��تاها تغییر یابد ،مهاجرت به
شهرها ُکندتر و یا برعکس شود.
سپس مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با ارائه خالصهای از اهم
فعالیتهای عمرانی در روستاها و شهرها ،از حمایت مسئولین به ویژه ائمه جمعه و جماعت از این نهاد قدردانی کرد.
در ادامه حجتاالسالموالمس��لمین دکتر س��ید مهدی قریشی با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها ،گفت :بنیاد مسکن در عمران و آبادانی به
ویژه در روس��تاها وظیفه س��نگین و مهمی به عهده دارد .وی تأکید کرد :این همه فعالیتهای عمرانی بی منت و بی وقفه توس��ط بنیاد مسکن در روستاها،
شهرها ،بازسازی مناطق سانحه دیده و ،...به صورت شایسته اطالع رسانی نشده بنابراین ضرورت دارد در این زمینه بیش از پیش اقدامات الزم به عمل آید.
در پایان پروژه مسکونی جانویسلوی شهرستان ارومیه نیز مورد بازدید قرار گرفت.

دیدار مهندس شاملو با آیتا ...میرعمادی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،مهندس شاملو -معاون عمران
روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور به همراه مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با
آیتا ...میرعمادی -نماینده ولیفقیه در اس��تان و امامجمعه شهر خرم آباد دیدار کردند .در
این دیدار آیتا ...میرعمادی در س��خنانی گفت :روند کاری بنیاد مسکن استان رو به بهبود
بوده و منش��أ خیر و برکت برای مردم میباش��د .وی از انگیزه خدمت مدیرکل بنیاد مسکن
استان برای حل مشکل مالی و پرداخت مطالبات بازنشستگان قدردانی نمود.
سپس مهندس شاملو از حمایت و رهنمودهای آیتا ...میرعمادی قدردانی کرد و خواستار
ادامه مساعدتهای ایشان شد.

بازدید از پروژههای مركز استان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان شمالی ،حجتاالسالم والمسلمین رضایی -قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسكن كشور از
پروژههای  600واحدی از محل اعتبارهای سفر مقام معظم رهبری در شهر بجنورد ،روند آمادهسازی سایت مسکن مهر گلستانشهر ،تأسیسات سنگ شكن
و آسفالت بجنورد بازدید نمود.
گفتنی است سایت مسكن مهر گلستانشهر بجنورد به مساحت  26هکتار توسط بنیاد مسكن استان اجرایی شد.
8
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان خوزستان ،نشست بررسی عملکرد
مقاومسازی مس��کن روستایی استان با حضور مهندس مهدیان -معاون بازسازی و
مس��کن روستایی بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،مهندس انصاریان -مدیرکل و
معاونین بنیاد مسکن استان ،مدیران شعب و کارشناسان برگزار شد.
در این نشس��ت مهندس مهدیان با اشاره به اهداف بنیاد مسکن گفت :روستاهای
خوزستان روستاهایی زنده و پر از نشاط و زندگی هستند و ما باید برای بهتر و بیشتر
شدن نشاط مردم این روستا قدم برداریم.
وی خواس��تار جذب کلیه سهمیه تخصیص داده شده برای بهسازی و مقاومسازی
و در نهایت خانه دار کردن مردم نیازمند در روستاها شد.
در ادامه مهندس سهرابی -مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور گزارشی
از عملکرد استانها و جایگاه خوزستان ارائه داد و خواستار تالش بیشتر برای جذب سهمیه تخصیص یافته شد.
سپس مدیران شعب و کارشناسان پارهای از مشکالت و موانع موجود در مورد جذب سهمیه مقاومسازی را مطرح نمودند.
در پایان مقرر گردید لیستی از مشکالت و پیشنهادات مطرح شده توسط معاونت بازسازی تهیه و ارائه گردد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بررسی عملکرد مقاومسازی مسکن روستایی برگزار شد

بازدید مهندس حق شناس از روند پروژههای اجرایی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قزوین ،مهندس حق شناس -معاون مسکن
شهری بنیاد مسکن کشور و مهندس همتیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان و هیئت همراه
از روند پروژههای اجرایی مس��کن ش��هری در استان از  2زمین و  4پروژه در دست ساخت
بنیاد مس��کن استان و زمین  18هکتاری قزوین 15 ،هکتاری محمدیه 15 ،واحدی قزوین،
 72واحدی پونک 3 ،واحدی محمدیه و  34واحدی قزوین بازدید کردند.
در ادامه مهندس حق ش��ناس در نشس��ت بررس��ی روند امور اجرایی و برنامههای بنیاد
مس��کن در استان ،با اشاره به تحرک مناس��ب و کمیت خوب طرحهای مسکن شهری در
روند جدید بنیاد مسکن استان ،گفت :با توجه به افزایش قابل قبول تعداد پروژههای مسکن
ش��هری در اس��تان قزوین باید تمرکز بر روند نظارت ،در اجرا نی��ز افزایش مترادفی با این
اقدامات داشته باشد و کیفیت فدای کمیت نگردد.
وی با اشاره به برگزاری نشستها و بازدیدهای مؤثر و هدفمند ،بر ایجاد ساز و کار نظارتی بیشتر در این پروژهها تأکید کرد.

نشست اداره کل اوقاف استان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،نشستی با حضور مهندس شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس رحیمی زاده-
مدیرکل و مهندس حافظی جو -سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان در مورد پیگیری تفاهم نامه مشترک بین اداره اوقاف و بنیاد مسکن
در اداره کل اوقاف برگزار و راهکارهایی برای همکاریهای بیشتر تبادل نظر و بررسی شد.

بازدید مهندس تابش از روستاهای در دست بازسازی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوین ،مهندس تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه از روستاهای هوشیار چله ،شهرک دیره و
بان میدان بازدید و در جریان روند اقدامات انجام شده قرار گرفتند.
9
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افتتاح  500واحد مسکونی بازسازی شده

شماره  | 154شهریور 97

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کرمان ،در مراسمی با حضور
مهندس تابش -رییس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،حجتاالسالم
انجم ش��عاع -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،دکتر
فدایی -سرپرست استانداری ،مهندس س��لطانی نژاد -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،س��االری -فرماندار شهرس��تان کوهبنان و گروهی از مدیران ،تعداد
 500واحد مسکونی بازسازی شده افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس س��لطانینژاد از روند بازس��ازی مناط��ق زلزله زده
شهرستان کوهبنان گزارشی ارائه داد.

مهندس شاملو از روند اجرای طرح هادی شهرستانهای دورود و ازنا بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرستان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس رضایی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان و کیانپور -نماینده مردم شهرستانهای دورود و ازنا در
مجلس ش��ورای اس�لامی از اجرای طرح هادی در این شهرستانها بازدید
نمود و عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان را در اجرای طرح هادی روس��تایی،
مطلوب و شایسته قدردانی ،ارزیابی کرد و این موفقیتها را مرهون حمایتهای
مس��ئولین اس��تانی ،تالش و پیگیریهای مدیرکل و تقویت فرهنگ کار در
مجموعه بنیاد مسکن استان دانست.
مهندس شاملو افزود :در زمینه اعتبارها ،توافقی با استاندار صورت گرفت
که بر این اساس ،با تجمیع منابع موجود در استان و کمکهای دفتر مرکزی
بنیاد مس��کن ،روند بهس��ازی و اجرای طرحهایهادی در اس��تان لرستان
توسعه مییابد.
در ادامه کیانپور با بیان مطالبی گفت :با توجه به موقعیت روستاهای مسیرگردشگری در شهرستانهای دورود و ازنا ،بهسازی و اجرای طرح هادی در این
روستاها با هدف توسعه و جذب گردشگر در منطقه ،حایز اهمیت است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از  2میلیون و  200هزار مترمربع آسفالت در سطح معابر روستایی استان به انجام رسیده است ،افزود :به همت بنیاد
مسکن استان بیش از  300هزار مترمربع آسفالت در سطح معابر روستایی این شهرستان به انجام رسیده که این عملکرد بسیار خوب و شایسته قدردانی است.
در پایان نماینده مردم شهرس��تانهای دورود و ازنا در مجلس ش��ورای اس�لامی با قدردانی از تالشها و پیگیریهای مدیرکل بنیاد مسکن استان در مورد
اجرای طرح هادی در این روس��تاها ،عملکرد بنیاد مس��کن استان را موفق ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که روند رو به رشد اجرای طرحهایهادی و خدمات
عمرانی در سطح روستاهای استان ادامه یابد.

بازدید از روستاهای ایرانخواه ،تموغه و سبدلو
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کردس��تان ،مهندس شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مس��کن کشور به همراه مدیران کل آن حوزه،
بیگلری -نماینده مردم شهرس��تانهای س��قز و بانه در مجلس ش��ورای اس�لامی ،قادری -مدیرکل و کریمی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان،
کریمیان -سرپرست فرمانداری شهرستان سقز و مهرپرور -بخشدار سنته از فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاهای ایرانخواه ،تموغه وسبدلو بازدید نمودند.
در این بازدید بیگلری از تالش�های بنیاد مس�کن اس�تان و شعبه س�قز قدردانی کرد و افزود :بنیاد مس�کن کارهای چشمگیر و
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،نشست بررسی
پروژه مح��ور فرهنگی -گردش��گری گاوازنگ زنجان ب��ا حضور مهندس
حقش��ناس -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کش��ور ،پرفسور ثبوتی-
مؤس��س دانش��گاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،دکتر س��لطانی-
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،مهندس نیازی -مدیرکل دفتر فنی استانداری ،مهندس
کریم��ی -رئیس دانش��گاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه اس��تان ،مهندس
مقدم -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان و گروهی از کارشناسان و
مشاورین طرح در دفتر مرکزی برگزار شد.
در این نشس��ت با بررسی آخرین نقش��ههای تهیه شده توسط مشاور ،در
مورد شیوه ورود بنیاد مسکن به اجرای طرح و موارد اصالحی مورد نیاز در
نقش��هها تبادل نظر و پیشنهادهای الزم در طراحی این پروژه برای تکمیل
طرح ارائه گردید و مقرر شد در نشستهای آتی موارد بیشتری از این طرح
مورد بررسی قرار گیرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی پروژه محور فرهنگی -گردشگری گاوازنگ زنجان
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خداپسندانهای در حوزه عمران و آبادانی روستاها انجام داده است .سپس مهندس شاملو نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان،
بر ضرورت هرچه بهتر س��اخته ش��دن مسیر ورودی روستای
ایرانخواه از توابع شهرستان سقز تأکید کرد.
در ادامه مهندس ش��املو و فالحی -فرماندار شهرستان بانه
از روس��تاهای پیاوین ،عباس آباد و ظفرآب��اد بازدید نمودند.
گفتنی اس��ت روستای پیاوین یکی از روستاهایی است که به
دلیل بافت زیبای آن از جمله روس��تاهای هدف گردش��گری
محس��وب میش��ود .س��پس طرح ه��ادی روس��تای ننور و
همچنین طرح هادی و آس��فالت روس��تای باقرآب��اد از توابع
شهرستان سنندج افتتاح و آخرین جلد سند روستایی نیز در این روستا تحویل مالک آن گردید.
در پایان ،نشستی با حضور مهندس شاملو و مدیران کل آن حوزه ،مهندس قادری ،معاونین و مدیران شعب تشکیل شد.

افتتاح  400واحد مسکونی بازسازی شده در شهرستان زرند
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کرمان ،در مراسمی با
حضور مهندس تابش -رییس بنیاد مس��کن کش��ور و هیئت همراه ،دکتر
امیری -نماینده مردم شهرس��تانهای زرند و کوهبنان در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،حجتاالسالم انجم ش��عاع -مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنی��اد مس��کن اس��تان ،دکتر فدایی -سرپرس��ت اس��تانداری ،مهندس
سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،خنجری -فرماندار شهرستان
زرند و گروهی از مدیران ،تعداد  400واحد مس��کونی بازس��ازی ش��ده این
شهرستان افتتاح گردید.
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معرفی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسكن استان
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��كن اس��تان خراس��ان شمالی ،در
مراس��می با حض��ور مدیران و مس��ئولین و حجتاالسالموالمس��لمین
رضائ��ی -قائ��م مق��ام نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��كن کش��ور ،طی
حكمی از س��وی آیت ا ...رس��ولی محالتی -نماینده ولی فقیه در بنیاد
مسكن كشور ،آیت ا ...یعقوبی -نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه
شهرس��تان بجنورد به سمت مس��ئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد
مسكن استان معرفی شد.
گفتنی اس��ت در این مراس��م آیت ا ...یعقوبی در سخنانی گفت :بنیاد
مس��كن مجموعهای است كه اس��اس آن بر اخالص و خدمت بنا شده
اس��ت و امید اس��ت بتواند بركات بیشتر و كیفی تری را ارائه بدهد و نام
امام(ره) را ماندگار كند.
وی افزود :بنیاد مسكن را كسی بنیانگذاری كرده است كه دلش مملو
از عاطفه به محرومین و مستضعفین بوده و اقدامش در تأسیس حساب  100امام(ره) و بنیاد مسكن در راه خدمت به محرومین بوده است كه با افتخار حضور
در این نهاد امیدوارم كار مجموعه بنیاد مسكن در كل كشور بركات ،دوام و استحكام بیشتری را داشته باشد.

افتتاح دفتر برنامه توسعه اقتصادی اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی

12

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،در مراسمی با
حضور مهندس ش��املو -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کشور به
همراه مدیران حوزه ،دکتر وقف چی -نماینده مردم شهرس��تانهای زنجان
و طارم در مجلس شورای اسالمی ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد
مسکن استان ،حجتاالسالم مصطفوی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در بنیاد مس��کن اس��تان ،گروهی از معاونین و کارشناس��ان این نهاد ،دفتر
برنامه توس��عه اقتصادی اش��تغالزایی و طرح توس��عه پای��دار منظومههای
روستایی استان افتتاح شد.
در این مراس��م ،مهندس صنعتی منفرد با بی��ان اینکه ،این دفتر در قالب
موافقتنامه تهیه طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی  17بخش استان
و روس��تاهای مش��مول ماده  27قانون برنامه ششم توسعه ،فعالیت خواهد
کرد ،گفت :فعالیت این حوزه برای هماهنگی و تعامل مناس��ب تر کارفرما،
عامل چهارم ،مش��اورین و تش��کیل نشس��تهای منظ��م و دورهای برای
متمرکز نمودن فرآیند تهیه طرح ،دفتر برنامه توسعه اقتصادی اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی استان توسط مشاورین تجهیز شده است.
وی با اشاره به اهداف عمده برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان ادامه داد :ماهیت و طرح برنامه توسعه اقتصادی اشتغالزایی روستاهای
استان و طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی ،دارای ماهیتی یکپارچه و فرابخشی است.
در ادامه ،مهندس شاملو با بیان مطالبی گفت :ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی راهکاری برای توسعه پایدار و جلوگیری از مهاجرت است که
تاکنون در این زمینه قدمهای مؤثری برداشته شده است.
وی با بیان اینکه ایجاد فرصتهای ش��غلی از طریق زیرس��اختهای الزم در زمینه صنعت گردشگری راهکاری برای ماندگاری اهالی روستاهاست ،گفت:
توسعه مشاغل اقتصادی در روستاها میتواند نقش اساسی در مهاجرتهای بی رویه به شهرها و حتی مهاجرت معکوس داشته باشد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور توانمندسازی جوامع محلی و توسعه اشتغال در سطح روستاها را امری ضروری دانست و ادامه داد :توانمندسازی
جوامع محلی و نقش مؤثری که در راستای توسعه مناطق روستایی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی میتوانند ایفا کنند ،یکی از مهم ترین و اساسی ترین راه
حلها برای غلبه بر معضالت مناطق روستایی محسوب میشود.
سپس سلطانی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان اینکه توجه به توسعه روستایی با محوریت ایجاد اشتغال برای روستاییان امری ضروری
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اس��ت و باید جدی گرفته ش��ود ،اظهار کرد :ایجاد اشتغال ،توس��عه پایدار ،افزایش ثروت ،بهبود وضعیت معیشت مردم به ویژه در سطح روستاها از مهمترین
رویکردها در توسعه به شمار میآید.
س��لطانی با اش��اره به اینکه باید با مش��ارکت روس��تاییان یک تحرک واقعی در جهت بسترسازی برای مشاغل جدید در روس��تاها ایجاد کنیم و بدانیم که
مشارکت روستاییان در امور اقتصادی و توسعه روستاها امری کامال ضروری است ،خاطر نشان کرد:جذب سرمایه گذار ،مشارکت در انجام طرحهای تولیدی،
خانههای بوم گردی ،خدمات گردش��گری و هر طرحی که منجر به فعالیت اقتصادی در روس��تا بش��ود ،به عنوان مشاغل جدید باید مورد توجه روستاییان و
دست اندرکاران توسعه روستایی قرار گیرد.

بازدید از واحدهای خسارت دیده زلزله
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بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان کرمان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور ،دکتر پور ابراهیمی -نماینده
م��ردم شهرس��تانهای کرمان و راور و رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس
ش��ورای اس�لامی ،مهندس س��لطانی نژاد -مدیرکل و مهندس رضامند-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس بابایی -فرماندار
شهرس��تان کرمان ب��ا بازدید از واحدهای مس��کونی خس��ارت دیده زلزله
مرداد ماه روس��تای چهارفرسخ بخش شهداد ،از روستاهای کشیت ،نسک
و حرم��ک بخش گلباف نیز بازدید و با مردم این روس��تاها دیدار و گفتگو
کردند.
مهندس ش��املو در ادامه ب��ا ائمه جمعه ،بخش��داران ،دهیاران و اعضای
ش��ورای اداری شهرس��تان دیدار و گفتگو نمود .در ای��ن دیدارها مهندس
ش��املو از همه دستگاههایی که از بنیاد مسکن حمایت میکنند ،به ویژه از
حمایتهای دکتر پور ابراهیمی در مورد طرحها و فعالیتهای بنیاد مسکن در مجلس شورای اسالمی قدردانی کرد.

برگزاری نشست هم اندیشی بخشداران شهرستان کرمان
بناب��ر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کرمان ،نشس��ت
هماندیش��ی بخشداران بخشهای ش��هداد ،گلباف ،چترود ،ماهان ،راین
و بخش مرکزی شهرس��تان کرمان با حضور مهندس ش��املو -معاون
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور ،دکتر پور ابراهیمی -نماینده
مردم شهرستانهای کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
ش��ورای اسالمی ،مهندس سلطانی نژاد -مدیرکل و مهندس رضامند-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان و مهندس بابایی -فرماندار
شهرستان کرمان برگزار شد.
در ابت��دا مهندس س��لطانینژاد با ارائ��ه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد
مسکن اس��تان ،گفت :در استان کرمان با توجه به آمار سال  ،95تعداد
 5638روس��تا وجود دارد که تعداد  2799روستای آن باالی  20خانوار
میباشد و طرح هادی تعداد  2138روستا تهیه گردیده است.
در ادامه مهندس شاملو از تخصیص  30میلیارد ریال قیر و همچنین
 10میلی��ارد ریال اعتبارهای ملی و داخلی برای اجرای طرحهایهادی
روستاهای بخشهای شهرستان کرمان خبر داد.
در پایان دکتر پور ابراهیمی از تالشهای مهندس شاملو و مهندس سلطانینژاد قدردانی نمود.
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بازدید مهندس شاملو از روستاهای شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان البرز ،مهندس شاملو -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس رحیمی زاده -مدیرکل و مهندس
حافظی جو -سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان و دیگر همکاران از روستاهای جی ،باغبان کال ،جلنگدار و دوزعنبر شهرستان کرج بازدید
نمودند .مهندس ش��املو در بازدید از روس��تاها از تالشها و پیگیریهای مهندس رحیمی زاده و کارکنان حوزه عمران روستایی بنیاد مسکن استان قدردانی و
از عملکرد استان در زمینه اقدامهای روستایی ابراز رضایت کرد.
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بازدید از پروژه بافت با ارزش روستای قلعه
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان زنجان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کشور به همراه مدیران حوزه ،مهندس
صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،حجتاالسالم مصطفوی-
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و گروهی از معاونین و
مدیران از پروژه بافت با ارزش روستای قلعه شهرستان زنجان بازدید نمودند.
در این بازدید مهندس شاملو با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان،
این نهاد را به لحاظ خدمات گس��ترده در روس��تاها ،یکی از دس��تگاههای
خدماترسان فعال و موفق مردم در روستاها دانست.
وی ادامه داد :بهس��ازی بافت با ارزش روس��تای قلع��ه ،نقش مؤثری در
توس��عه صنعت گردش��گری دارد ،به طوری که بافت کالبدی این روس��تا،
به دلیل برخ��ورداری از ویژگیهای خاص معماری ،تاریخی و فرهنگی به
عنوان میراثی ارزشمند و بجای مانده از نیاکان به شمار میرود.
در ادام��ه مهندس صنعتی منفرد با بیان مطالب��ی گفت :تهیه و عملیاتی
کردن طرح بهسازی و احیای بافتهای با ارزش در روستاها ،سبب تثبیت بناهای باارزش در روستاهای هدف گردشگری شده است.
وی افزود :حفظ کالبد و هویت روستایی به ویژه روستاهای هدف گردشگری اهمیت بسیار زیادی دارد که این مهم باید در شیوه ساخت و سازها و استفاده
از مصالح بومی تقویت شود.
گفتنی است نشستی با حضور مسئولین یاد شده برگزار شد و فعالیتهای بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید از روستاهای شهرستان ماهنشان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان زنجان ،مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور و مدیران ح��وزه ،مهندس
صنعتیمنفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس ن��وری -فرماندار
شهرس��تان ماهنش��ان و گروهی از مدیران شهرستانی از روستاهای خلج و
مادآباد این شهرستان بازدید نمودند.
در بازدید از روس��تای خلج ،مهندس صنعتی منفرد در زمینه اجرای طرح
اشتغال زایی در این روستا توضیحهایی ارائه کرد و گفت :این طرح با توجه
به ضرورت نگرش آمایشی به موضوع توسعه ،عمران روستایی ،ایجاد زمینه
الزم برای استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای این منطقه تهیه شده است.
وی ادامه داد :طرح اش��تغال زایی روس��تای خلج در زمینه اهداف کالن
توس��عه ملی و نیز ایجاد و تقویت پیوندهای متقابل میان نقاط ش��هری و
روستایی و همچنین گسترش هماهنگیهای بین بخشی و توزیع متناسب
14

معاون عمران روس�تایی بنیاد مس�کن کش�ور تأکید کرد :دهیاران بهترین یاوران بنیاد مسکن در روستاها هستند و چنانچه
دهیاران در انجام کارهای اجرایی از تفکر و تجربه اهالی روس�تا و مش�ارکت مردمی اس�تفاده نکنند ،موفقیت امور عمرانی
ممکن نخواهد بود ،چرا که مشارکت عمومی همه جانبه در عرصه سازندگی ،عمران و آبادانی کشور اجتناب ناپذیر است.

حضور مهندس شاملو در بنیاد مسکن استان البرز
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،در نشس��تی مهندس شاملو-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور و هیئت همراه ،مهندس رحیمی زاده-
مدیرکل بنیاد مس��کن استان و کارکنان حوزه عمران روستایی در بنیاد مسکن استان
به بررسی و پیگیری امور در حوزه عمران روستایی پرداختند.
سپس مهندس شاملو با قدردانی از همکاران حوزه عمران روستایی از آنان خواست
تالششان را در زمینه خدمت رسانی و تسهیل امور با جدیت ادامه دهند.
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در پایان مهندس نوری با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها ،مشارکت دهیاریها و این نهاد در امر توسعه روستاها را عامل
رضایتمندی مردم دانست و ابراز امیدواری کرد که این همکاریها روز به روز بیشتر گردد.
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امکانات در روستاها تهیه و تدوین شده است.
س��پس مهندس ش��املو در بازدید از طرح هادی روس��تای مادآباد ،گفت :طرح هادی در واقع سند چشم انداز هر روستا در افق  10سال آتی آن است که بر
اساس نیازهای هر روستا و با توجه به پارامترهای مختلفی تهیه و تصویب میشود.
وی با اشاره به اینکه ،بهره گیری از مشارکت مردم در اجرای طرحهای هادی روستایی از عوامل موفقیت اجرای پروژههای عمرانی میباشد که خوشبختانه
این مشارکت در سطح روستاها افزایش یافته است ،تصریح کرد :در اجرای طرحهای هادی روستایی تمام تالش بر این بوده که با استفاده از مصالح بومی
و نیز با عنایت به وضعیت فرهنگی و معیشتی هر روستا ،چهره و نمای روستایی از بین نرود.

نشست مهندس شاملو با استاندار
مهندس ش��املو -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کشور در نشست با دکتر خادمی -اس��تاندار بر تبیین راهکار مشخص برای جلوگیری از ساخت و
سازهای غیرمجاز در روستاها تأکید نمود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان لرس��تان ،در نشس��تی که با حضور مهندس ش��املو ،دکتر خادمی ،مهندس رضایی -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،دکتر مرادپور -معاون امور هماهنگی اس��تانداری و دکتر امیری -معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،در دفتر استاندار برگزار
ش��د ،به منظور جلوگیری از س��اخت و سازهای غیرمجاز در سطح روستاها فرآیند و روش کار در این مورد تبیین و توسط استانداری به فرمانداریهای کلیه
شهرستانها به شرح زیر ابالغ گردید:
 -1به منظور هم افزایی و اس��تفاده بهینه از اعتبارهای موجود ،اس��تانی و نیز ملی بنیاد مس��کن به صورت مشترک استفاده خواهد شد و بدین منظور مبلغ
 120میلیارد ریال قیر و  30میلیارد ریال اعتبار در این مرحله از سوی بنیاد مسکن ابالغ میگردد که در پروژههای مصوب شده هزینه خواهد شد.
 -2به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بر الزام صدور پروانه ساخت برای کلیه بناهای احداثی در سطح روستاها تأکید و روش کاری مشخص
در مورد اجرای این مهم تبیین و توسط استانداری به فرمانداریهای سطح استان ابالغ شد.
 -3ب��ا توج��ه به لزوم محرومیت زدایی از مناطق مختلف اس��تان و نیز از آنجایی که مطالعات طرح منظومهای بخش ززو ماهرو شهرس��تان الیگودرز که
از جمله مناطق محروم اس��تان میباش��د و توس��ط بنیاد مسکن تهیه و تصویب گردیده براساس ش��رح خدمات و مدل کار تعریف شده برای بخش کاکاوند
شهرستان دلفان که توسط بنیاد برکت در حال پیگیری و اجرا میباشد توسط بنیاد مسکن مدیریت و اجرایی میشود .برای این منظور تفاهم نامهای تدوین
و دس��تورالعمل اجرایی آن که متعاقب ًا توس��ط بنیاد مسکن و استانداری تهیه میگردد وظیفه و نقش هر سازمان مشخص میگردد و سپس توسط استانداری
به ادارههای مربوطه ابالغ خواهد شد.
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نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان ش��رقی ،نشست
هیئت مدیره انجمن خیرین مس��کن ساز اس��تان با حضور قلیلو -مدیرعامل
انجمن خیرین مسکن ساز استان ،کارشناسان و اعضا با هدف بررسی عملکرد
و برنامههای سال جدید برگزار شد.
در ابتدا قلیلو گزارشی از اقدامهای صورت گرفته در سال گذشته را ارائه داد
و در مورد برنامههای سال جدید نیز بحث و گفتگو صورت گرفت.
وی از اعضای هیئت مدیره که در انجام س��اخت و ساز واحدهای مسکونی،
ای��ن انجمن را حمایت کردند ،قدردانی کرد .س��پس موارد صورتجلس��ه قبل
خیر و بنیاد مسکن ارائه و در ادامه دستور کار جلسه مطرح و تصمیمهای الزم در این مورد گرفته شد.
مطرح و کارهای انجام گرفته توسط ّ
در ادامه هر یک از کارشناسان ارشد و اعضای نشست در سخنانی در مورد مسائل و مشکالت کارهای اجرایی این انجمن در استان و شهرستانها ،راهکارها
و پیشنهادهای الزم را ارائه دادند.
سپس مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مسکن در سخنانی گفت :استفاده از ظرفیت خیریههای موجود در استان و استفاده از برند انجمن در ساخت واحدهای
خیرین در مورد تعمیرات،
مسکونی ،ایجاد تفاهم نامه با در نظر گرفتن نقش حمایتی انجمن در ساخت و سازها ،گرفتن زمین و تسهیالت روستایی ،شناسایی ّ
خیرین به انجمن از جمله کارهایی است که میتوان در این زمینه تالش و پیگیری نمائیم .همچنین
تکمیل ساختمان ،کمک در رهن ،اجاره و متصل کردن ّ
با ائمه جمعه و جماعت در شهر و روستا ،به عنوان یک کار گروهی برای رسیدگی به اقشار کم درآمد و نیازمند مسکن ،میتوان اهداف انجمن را دنبال نمود.

نشست اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان سمنان ،نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن س��از شهرستان شاهرود با حضور حسین هوشنگ-
مدیرعامل انجمن خیرین استان و کلیه اعضاء برگزار گردید.
خیر در روس��تای دیزج شاهرود و
س��لمانی-
رضا
حاج
توس��ط
اهدایی
زمین
در
پروژه
نمودن
عملیاتی
در این نشس��ت در مورد چگونگی عملیات اجرایی و
ّ
ساخت واحدهای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد با مشارکت کمیته امداد امام(ره) در روستای قلعه باال ،نمد مال ،علی آباد و قلعه نو خراقان بحث و
تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

کمک به حساب  100حضرت امام(ره)
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان غربی ،کارکنان بنیاد مس��کن اس��تان در یک عمل خداپس��ندانه ،در مرداد ماه سال  97برای
خانهسازی اقشار کم درآمد جامعه مبلغ دو میلیون و  950هزار ریال به حساب  100حضرت امام(ره) واریز نمودند.
16
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خراسان جنوبی ،مراسم کلنگ زنی
 20واحدی انجمن خیرین مسکن ساز استان با حضور مهندس علوی مقدم -معاون
هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،فرماندار ویژه طبس ،مهندس آس��مانی مقدم-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،سیدکاظم عمادی -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز
استان و مدیران استانی و شهرستانی در شهر دیهوک برگزار شد.
در ابتدا مهندس علوی مقدم در س��خنانی با قدردانی از خیرین مسکن ساز گفت:
بحث مس��کن دار شدن اقشار آس��یب پذیر از مهمترین برنامههای امروز دولت به
ش��مار میرود و دولت ،همه ارگانها ،نهادها و دستگاههای دولتی را موظف کرده
در مورد مسکن اهتمام داشته باشند .وی خواستار حمایت و مشارکت خیرین برای
ساخت مسکن محرومان شد و گفت :حتی اگر کسی یک خشت آجر نیز کمک کند،
در تأمین مصالح مهم است و از این رو دست نیاز به سوی خیران دراز میکنیم.
در ادامه مهندس آس��مانی مقدم گفت :س��اخت واحدهای مسکونی مناسب با مشارکت خیرین در سطح استان و واگذاری این واحدها به اقشار کم درآمد و
بدون درآمد از اهداف بنیاد مسکن در پروژههای محرومین میباشد.
در پایان س��یدکاظم عمادی با قدردانی از معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،گفت :واحدهای س��اخته شده در زمینه اهداف خداپسندانه برای اقشار
محروم و کم درآمد جامعه میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مراسم کلنگ زنی  20واحد مسکن محرومین شهر دیهوک

نشست انجمن خیرین مسکن ساز برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان خوزس��تان ،نشست انجمن
خیرین مس��کن س��از اس��تان با حضور مهندس س��لگی -مدیرعامل انجمن
خیرین مسکن ساز کشور ،مهندس انصاریان -مدیرکل بنیاد مسکن استان و
مدیر دفتر حساب  100امام(ره) و مشارکتهای مردمی بنیاد مسکن و هیئت
مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان برگزار شد.
در ابتدا فریدون جهان بین -مدیرعامل انجمن خیرین مس��کن س��از اس��تان
گزارشی از وضعیت پروژههای در دست اجرای انجمن و همچنین روند پیشرفت
فیزیکی ساخت مسکن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول ارائه داد.
در ادامه مهندس س��لگی ارائه گزارش عملکرد از س��وی انجمن خیرین خوزس��تان و پیگیری تشکیل نشست با اس��تاندار را برای بررسی و پیشبرد اهداف
انجمن در استان خواستار شد.
در پایان مقرر گردید برنامه جدید انجمن در سال  97با اولویت پروژههای نیمه تمام توسط مدیرعامل انجمن با همکاری مدیر حساب  100امام(ره) بنیاد
مسکن تدوین و ارائه شود.

نشست دفتر مشارکتهای مردمی حساب  100امام(ره)
به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان البرز ،نشس��تی با حضور مهندس حامدی-
مدیر دفتر مش��ارکتهای مردمی حس��اب  100ام��ام(ره) ،مهندس رحیم��ی زاده -مدیرکل،
معاونین بنیاد مسکن و مدیران شعب در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا راهکارهای تس��هیل در دریافت کمکهای خیرین بررس��ی ش��د ،سپس گزارشی از
تبلیغات محیطی و نصب  5دستگاه کارت خوان در شعب داده شد.
در ادامه مدیران ش��عب نیز گزارش اقدامهای صورت گرفت��ه را ارائه نمودند .همچنین در
17
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مورد راهکارهای شناسایی افراد واجد شرایط برای ساخت مسکن از حساب  100تبادل نظر شد.
در ادامه مهندس رحیمی زاده از خدمات شعب این استان در زمینه کمک به محرومین و جذب خیرین مسکن ساز قدردانی کرد.

نشست مشترک انجمن خیرین مسکن ساز و کمیته امداد امام(ره) برگزار شد

شماره  | 154شهریور 97

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان مازندران ،نشستی با حضور جمالی-
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز و مسئول دفتر مشارکتهای مردمی و توانمندسازی،
مدیر مس��کن و س��ایر مدیران کمیته امداد امام(ره) در دفتر مشارکتهای مردمی کمیته
امداد امام(ره) برگزار شد.
در ابت��دا معاون مش��ارکتهای کمیته امداد امام(ره) بر اهمیت حل مش��کل مس��کن
مددجویان و ساخت مسکن برای آنان تأکید کرد.
سپس مالدار -مسئول مسکن کمیته امداد امام(ره) گفت :ساخت تعداد  1220واحد مسکن
با مشارکت خیرین مسکن ساز در زمینه برنامههای کمیته امداد امام(ره) صورت پذیرفت.
مالدار افزود :مقرر ش��د برای ساخت تعداد  150واحد مسکونی با انعقاد تفاهم نامهای
فی مابین کمیته امداد امام(ره) و انجمن خیرین مسکن ساز برای ایتام در استان تسهیالت ساخت مسکن در نظر گرفته شود.
در ادامه جمالی نیز در زمینه ساخت مسکن و تسهیل روند آن از طریق ارائه خدمات از قبیل اخذ پروانه ساخت مسکن ،نظارت رایگان و اعطای وام ارزان
برای رفع مشکل مسکن ایتام در سطح استان اعالم آمادگی نمود.

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز برگزار شد
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اردبیل ،نشست هیئت مدیره انجمن خیرین
مس��کن ساز استان در زمینه هماهنگی هر چه بیشتر در انجام وظایف محوله با حضور دکتر
فیروز مهدی زاده -مدیرعامل انجمن خیرین مس��کن ساز استان و اعضای هیئت مدیره در
اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست دکتر فیروز مهدی زاده با بیان گزارشی از فعالیتهای انجام یافته ،ضرورت ادامه
روند پروژههای مدنظر در اقصی نقاط اس��تان را یادآور ش��د و از حمایت بی شائبه هیئت مدیره
در پشتیبانی از استمرار روند علیرغم نارسائیهایی در بازار مسکن قدردانی کرد .وی در ادامه با
اعالم گزارش تحویل پروژه  24واحدی آیت اله کاشانی ،اخذ پروانه ساخت برای پروژههای 24
واحدی ولیعصر (عج) شهرستان گرمی 36 ،واحدی سیدالشهدا(ع) شهرستان نمین و  6واحدی خوجین شهرستان خلخال را برای آغاز روند ساخت اعالم نمود.
مدیرعامل انجمن خیرین مس��کن س��از استان در ادامه از تالشهای مدیرکل راه و شهرس��ازی در مورد تحویل قطعات زمین برای پروژههای موصوف و
همکاریهای الزم برای تحویل  8550مترمربع زمین قدردانی کرد.
در پایان اعضای هیئت مدیره نقطه نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه دادند و ضرورت برگزاری همایش سراسری در تهران را یادآور شدند.

نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول برگزار شد
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان کرمانشاه ،نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول با حضور نمایندگان
ادارههای ذیربط در تفاهم نامه ،در دفتر معاونت مشارکتهای اداره کل بهزیستی استان تشکیل شد.
ابتدا مالمیر -معاون مش��ارکتهای اداره کل بهزیس��تی استان با بیان مطالبی خواستار مساعدت و کمک بیشتر ادارههای ذیربط در تفاهم نامه به خصوص
بنیاد مستضعفان شد و در مورد  59واحدی مسکن صحنه و مشکالت آن نکاتی را بیان کرد.
سپس رادین -مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان گزارشی از فعالیتهای انجام شده از نشست قبل تاکنون را اعالم و عملکرد ادارههای ذیربط را
در قالب فرمهای تهیه ش��ده تحویل اعضاء داد و در مورد س��اخت و س��از در زمینهای واگذاری در شهرستانهای سرپل ذهاب و روانسر با توجه به فرصت
18

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن استان گلس��تان ،در زمینه پیگیری امور
انجمن خیرین مس��کن ساز استان ،مهندس عس��گری -مدیرعامل انجمن خیرین
مس��کن ساز استان با دکترهاشمی -اس��تاندار و رئیس هیئت امنای انجمن خیرین
مسکن ساز استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار ضمن بیان گزارش فعالیتهای انجمن خیرین مس��کن ساز در استان،
بح��ث تأمین مس��کن خانوادهه��ای دارای دو فرد معلول و بیش��تر تحت پوش��ش
بهزیستی استان در دستور کار قرار گرفت.
س��پس دکترهاشمی از تالشهای مس��ئولین انجمن خیرین مسکن ساز استان در
زمینه فعالیتهای در دست اقدام و اجرا قدردانی نمود.
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دیدار مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز با دکترهاشمی
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پیش آمده نکاتی را بیان داشت .سپس سایر اعضاء بعد از بحث و تبادل نظر ،موارد ذیل را تصویب نمودند:
 -1مقرر شد با توجه به شروع نماسازی و نازک کاری در پروژه فدک ،بهزیستی مبلغ  830میلیون ریال و بنیاد مستضعفان مابقی  450میلیون ریال را به
حساب بنیاد مسکن واریز نمایند.
 -2چگونگی کمک بالعوض بنیاد مستضعفان به خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول با
تعداد و زمان پرداخت آن در نشست بعدی اعالم شود تا به اطالع مددجویان برسد.
 -3حذف وجایگزینی درخرید معامالت ثانویه تا سقف تعداد  44خانوار مصوب ،بالمانع میباشد.
 -4مقرر شد اداره راه و شهرسازی در انجام محوطهسازی  59واحدی صحنه تسریع نماید.
 -5مقرر ش��د چنانچه  9خانوار دارای دو فرد معلول در شهرس��تان س��رپل ذهاب دارای کد
بازس��ازی هستند و مشمول دریافت تس��هیالت میباشند ،نسبت به ساخت در زمین واگذاری
اقدام نمایند و بهزیستی در این مورد پیگیری کند.

نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز برگزار شد
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان اصفهان ،نشست اعضای هیئت امنای
انجمن خیرین مسکن س��از شهرستان نجف آباد با حضور حجتاالسالموالمسلمین
حس��ناتی -امامجمعه این شهرس��تان ،ابوترابی -نماینده مردم شهرستان در مجلس
شورای اس�لامی ،راعی -فرماندار شهرستان نجف آباد ،مس��تولی زاده -مدیرعامل
خیرین مس��کن ساز استان و دیگر اعضا با موضوع بررسی عملکرد و تصمیم گیری
در مورد پروژهها و ادامه روند فعالیت انجمن برگزار شد.

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان یزد ،نشست هیئت مدیره انجمن خیرین
مسکن ساز استان با حضور دکتر نقصان محمدی -مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان
برگزار ش��د و در مورد پیگیری واگذاری زمی��ن خانوارهای دارای دو فرزند معلول که از
طرف بهزیس��تی اس��تان معرفی ش��دهاند ( 54قطعه زمین) ،پیگیری واگذاری زمین در
طرح بافت فرسوده (خلف باغ) و پیگیری تأمین اعتبار برای تکمیل محوطه پروژه 264
واحدی علی ابن ابیطالب(ع) (رز  )3بحث و تبادل نظر شد.
19
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موفقیت فرزند همکار

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان آذربایجان ش��رقی ،ملیکا
س��رباز منور فرزند ابوالفضل س��رباز منور -همکار ماشین آالت بنیاد مسکن
اس��تان از تیم باش��گاه آبادگران تبریز ،با شرکت در مسابقههای لیگ شنای
اس��تان ،موفق به کسب مقام س��وم و دریافت مدال برنز در چهار مرحله در
رده سنی  13و  14سال شد.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی
و به خانواده اش تبریک میگوید.

برگزاری مسابقه تنیس روی میز

موفقیت فرزند همکار

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان
چهارمح��ال و بختیاری ،امیر عب��اس صانعی فرزند
ایوب صانعی از همکاران بنیاد مس��کن اس��تان ،با
ش��رکت در مسابقههای ش��نا ،موفق به کسب مقام
اول در رش��ته  100متر آزاد استان در رده سنی زیر
 8سال شد.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی
و خانواده اش تبریک میگوید.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی ،به مناسبت
گرامیداش��ت هفته دولت ،یک دوره مس��ابقه تنیس روی میز بین همکاران
بنیاد مس��کن استان و شهرستانها در سالن ورزش بنیاد مسکن استان برگزار
شد و رحیم صفری -مقام اول ،صابر جلیل پور -مقام دوم و فرزاد قهوهچی-
مقام سوم را کسب نمودند.

صعود تیم کوهنوردی به قلههای توچال و شاه البرز

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان قزوی��ن ،علی مالزینل
و داوود محم��دی -اعضای کوهنوردی بنیاد مس��کن اس��تان به همراه تیم
س��ازمان تأمین اجتماعی اس��تان در برنامهای سه روزه به قلههای توچال و
شاه البرز با ارتفاعی بیش از  4000متر صعود کردند.
20

قهرمانی کامران اسالمی در کیوکشین

به گ��زارش روابط عموم��ی بنیاد
مس��کن اس��تان الب��رز ،کام��ران
اس�لامی از کارکنان بنیاد مس��کن
استان با ش��رکت در هشتمین دوره
مسابقههای کومیته قهرمانی استان
تهران در رش��ته ورزشی کیوکشین
کان کاراته در رده سنی بزرگساالن
موفق به کس��ب مقام اول این دوره
از مسابقهها شد.
روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی
تبریک میگوید.
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راه سـعادت بشـریت

(قسمت دهم)

ای نف��س اگر به دی��ده تحقیق بنگری
ای پادش��اه ش��هر چو وقتت فرا رس��د
گر کیمیای دولت جاویدت آرزو اس��ت
ای مرغ پای بس��ته ب��دام هوای نفس
مردان به سعی و رنج بجایی رسیده اند
عم��ری که میرود بهمه حال جهد کن
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بحث درباره صبر بود که فرمودهاند انسان را به کمال میرساند و در این مورد
در بحث گذش��ته مطالبی هر چند مختصر به عرض رسید البته دایره این بحث
بسیار وسیع است و پرداختن به این واژه نه به بضاعت بنده حقیر اجازه میدهد و
نه این نوشته را جایگاه این مطلب اساسی و پرمحتوا است ولی اجازه میخواهم
در حد توانم که آن هم بسیار کم است مطالبی را به عرض برسانم.
ام��ام صادق(ع) فرموده اند :تنها صبر اس��ت که آنچ��ه در باطن بندگان از
نور و روش��نایی ایمان هس��ت ظاهر میکند و شکایت و ناله در مقابل بالها
ظاهرکننده تاریکی اس��ت که در قلب اش��خاص وجود دارد .البته همه مردم
مدعی وجود صبر در خودش��ان هستند اما صبر در نزد کسانی یافت میشود
که ایمان خالصی نس��بت به خدا دارند .ش��کایت و جزع هم صفتی است که
هم��ه مردم آن را در وجود خودش��ان انکار میکنند ن��زول بال میتواند هر
ادعایی را ثابت کند.
البته صبر حقیقی که صفت مؤمن شناخته شده صبری است که انسان به
می��ل و رغبت خود آن را در قبال بالیا و رنجها به کار برد ولی اگر بردباری
از روی ناچاری و اضطرار باشد آن کمال را در انسان به وجود نمی آورد .به
عبارت دیگر صبر مثل یک لقمه تلخ است که اول آن ناراحت کننده است یا
مثل یک داروی تلخ است که اول تمایلی به خوردنش نیست ولی در نهایت
مایه نجات او میش��ود هر چه بیش��تر آن را تحمل کند گواراتر میشود .اگر
کس��ی قدر صبر را بشناس��د دیگر از آن دست بردار نخواهد بود چنان که در
قرآن مجید در داس��تان موسی و خضر(ع) آمده خضر میگوید به موسی که
چگونه میتوانی به چیزی که به عاقبت آن آگاه نیس��تی صبر کنی «و کیف
تصبر علی مالم تحبطه خیراً».
در هر صورت اگر انسان در برابر نامالیمات معمولی صبر کند جزء کسانی
میش��ود که خداوند او را بشارت داده «و بش��ر الصابرین الذین اذا اصابتهم
مصیبه قالو انا هلل و انا الیه راجعون».
و اگ��ر از روی میل و رغب��ت صبر کند مقامش باالتر اس��ت «ا ِن اهلل مع
الصابرین».
هم��ه انس��انهای موفق آنانی هس��تند که صبر کردهاند و ب��ا پایداری به
جایی رس��یدند .اگر صبر و مقاومت نبی اکرم اس�لام(ص) در برابر مخالفین
و معاندین و بدخواهان نبود کی اس�لام به اینجا رس��یده بود که صرف نظر
از نجات عدهای از انس��انها چراغ فروزانی باش��د ب��رای آیندگان از تحریم
اقتصادی در شعب ابوطالب گرفته تا انداختن بچه دان شتر بر سرش و خاک
و خاشاک ریختن پیش پاها تا به شهادت رساندن بهترین عزیزانش همچون
حمزه سیدالشهداء و خالصه تنگ گرفتن بر او زندگی را که مأمور به هجرت
شبانه میشود تا خود را از دشمن رهانده و به سمت کوه و صحرا پناه بردن
تا به حمله در ش��هر مدینه که مجبور به خندق کندن میشود و ناچاراً سپاه
جهت مقابله تجهیز میکند و میکش��د و کش��ته میدهد ت��ا زمینه فراهم
میش��ود و کعبه و مسجد الحرام فتح میشود .آنجا هم صبرش مثال زدنی

اس��ت همه آنان که پیغمبر را اذیت کرده بودن��د منتظر مجازات بودند ولی
پیغمب��ر به آنها فرمود« :انتم الطلقاء» لحظ��های که آنان در انتظار مجازات
سختی بودند همه را مورد لطف قرار داد .پیغمبر(ص) خودش فرموده من در
بین انبیاء از همه بیشتر اذیت شدم.
در هر صورت این که گفته ش��ده (صبر و ظفر هر دو دوس��تان قدیمند) بر
اثر صبر ،نوبت ظفر آید یک امر تجربه شده است.
انوشیروان روزی به شکار رفته بود پیرمردی خارکش پشته خار در پشتش
در حالی که عرق میریخت و میرفت اس��تخوانی در پایش فرو رفت خون
جاری ش��ده بود قدری خ��اک ریخت بر روی زخم و ب��ه راه خود ادامه داد
س��لطان که این وضع را مش��اهده کرد دلش سوخت گفت احضارش کردند
گف��ت چرا خود را ب��ه زحمت میاندازی گفت مش��کل دارم مخارج زندگیم
زیاد اس��ت هر روز این پشته خار را به بازار میبرم میفروشم مقداری از آن
را خرج خانه میکنم و مبلغی از آن را برای دخترانم وس��ایل تهیه میکنم.
انوش��یروان سؤال کرد خانهات کجاس��ت گفت همین ده گفت این ده را به
تو بخش��یدم این انگش��تر را بگیر و به بزرگ ده نشان بده عالمت مالکیت
تو اس��ت در مدت کمی ثروتمند بزرگی ش��د .مدتی گذش��ت انوشیروان از
ش��کار بر میگشت مس��یرش همین روس��تا بود گفت این روستا از کیست
گفتند از خارکش��ی که س��لطان به او بخشیده اس��ت منزلش را پرسید به او
نش��ان دادند دید دارای امکانات زیادی اس��ت از نگهبانان پرسید آقای شما
کجا اس��ت گفتند مختصر کس��التی دارد خوابیده اس��ت .گفت به او بگوئید
مهمان��ی آم��ده میخواهد تو را ببیند .اجازه ورود داد وقتی وارد ش��د دید در
بستر است وقتی چش��مش به انوشیروان افتاد بلند شد عذرخواهی کرد شاه
گفت یک س��ؤال دارم و آن این که روزی خاری میکش��یدی استخوانی در
پایت فرو رفت و آن را مجروح کرد ابائی نداشتی و مسیر را ادامه دادی حاال
با مختصر مش��کلی در بستر آرمیده ای .پیرمرد در جواب شاه گفت مرد باید
در هنگام مش��کالت و سختی صبر کند تا پخته ش��ود و در صورت فراوان
شدن مشکالت از پای در نیاید تا رفاه و آسایش به سراغش بیاید .این جنبه
دنیوی و اما جنبه اخروی آن همان اس��ت که خداوند فرموده است« :اولئک
علیه��م صلوه من ابهم و رحمه و اولئک ه��م المهتدون» صلوات و رحمت
خدا بر آنها و آنها هدایت شدگانند.
درویش��ی اختی��ار کن��ی ب��ر توانگ��ری
ت��و نی��ز ب��ا گ��دای محل��ت براب��ری
بشناس قدر خویش را که گوگرد احمدی
کی ب��ر ه��وای عال��م روحانی��ان پری
توب��ی هنر کجا رس��ی از نف��س پروری
ت��ا در رض��ای خالق بیچون بس��ر بری
سعدی
محمدعلی رضائی خراسانی
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چگونه با شکستهای زندگی مقابله کنیم؟
ه��ر کس در طول زندگی خود با شکس��تهای کوچک یا بزرگی مواجه
میش��ود که بر اثر آن روح وی آزرده و خاطرش مکدر میگردد .برای آن
که در چنین موردی کمتر احس��اس رنج و آزردگی کنیم باید این واقعیت
را قبول داش��ته باش��یم که زندگی فراز و نشیبهای بسیاری دارد و انسان
گاه ش��اهد پیروزی ،موفقیت و گاهی نیز ش��اهد شکس��ت و ناکامی خود
در زمینههای مختلف خواهد بود .اما آنچه مس��لم اس��ت میتوان با راه و
روشهایی در برابر چنین شکستهایی به مقابله پرداخت یا این که مسئله
رنجش و آزردگی و تأثیرگذاری منفی آنها را در وجود خود از میان برداشت.
در زیر به روشهای مورد نظر و جزئیات آن اشاره کردهایم:
سؤالهایی را که باید از خود بپرسیم

هنگام مواجه ش��دن با یک شکست بهتر اس��ت از خودمان سؤال کنیم
که آیا واقع ًا به دلیل ناتوانی ام شکس��ت خوردم؟ و اگر این طور نیست چه
کاری را بای��د برای بهتر کردن عملکرد خود انجام دهم؟ آیا از این به بعد
باید بیشتر تالش کنم یا این که الزم است مهارتهای فردی خود را بهبود
ببخش��م؟ آیا باید در مقابل شکست تس��لیم شوم یا میتوانم با استقامت و
پایداری به موفقیت برس��م؟ آیا اهمیت شکستی که خورده ام به آن اندازه
هست که مرا آزرده و افسرده کند؟
اهداف واقع بینانهای داشته باشید

همیشه سعی کنید که برای اجتناب از شکست اهدافی واقع بینانه داشته
باش��ید و تمام جوانب را به خوبی مورد س��نجش قرار دهید .از سویی باید
ظرفی��ت و توانای��ی خود را در مقابل کاری ک��ه میخواهید انجام دهید به
درستی بشناسید تا احتمال شکست خوردن شما در آن کار کمتر شود .افراد
کمال گرا دوس��ت دارند هر کاری را به نحو احس��ن انجام دهند ،بنابراین
هرگاه به کوچکترین مش��کلی برخورد کنند آن را برای خود یک شکست
میدانن��د .مث� ً
لا اگر دانش آموزی در تمام درسهای��ش به جای نمره 20
نمره  19بگیرد ،خود را شکست خورده تلقی میکند ،در حالی که آدم واقع
بین میگوید قرار نیست در هر درسی باالترین نمره را بگیرم و یا این که
در زندگی هیچ اش��تباهی نکنم ،بلکه باید از کارها یا اشتباهات خود پند و
عبرت بگیرد و آنها را دوباره تکرار نکند.
22

استفاده از راهی جدید و متفاوت

دانس��تن این ام��ر که ما میتوانیم با اس��تفاده از ی��ک روش مطمئن و
متفاوت با صرف انرژی بیش��تر از شکس��ت خوردن جلوگیری کنیم ،بسیار
مؤثر اس��ت .ما به جای آن که خود را در کاری شکست خورده بدانیم باید
ایس��تادگی کنیم تا راه حلی به فکرمان برس��د و چه بسا که با راه و روشی
متفاوت ،مس��ئله تا اندازه زیادی قابل حل باش��د و آن شکست را تبدیل به
یک موفقیت قابل قبول کنیم.
مسئولیت شکستهایتان را به عهده بگیرید

افرادی که پشت سر هم با شکست روبرو میشوند به جای آن که دلیل
این شکستها را به گردن اطرافیان و سایرین بیندازند ،بهتر است که پیش
از همه خود را مقصر بدانند.
وقت��ی که ش��خصی اش��تباهات و ناتوانیهای خویش را بشناس��د و در
فرصته��ای بع��دی آنها را به نقاط قوت تبدیل کند ،بدیهی اس��ت که به
این ترتیب کمتر دچار شکس��ت خواهد ش��د .ولی هرگاه دیگران را مقصر
جلوه دهد هیچ وقت نمی تواند با شکستهای خود مقابله کند .مث ً
ال فردی
که در یک ش��رکت یا ادارهای کار خود را از دست میدهد بهتر است فکر
کند چه عامل یا عواملی موجب این ش��ده که شغل خود را از دست بدهد.
پس باید در هر موردی مسئولیت اشتباهات خود را در نظر بگیریم تا درس
عبرتی شود.
به موفقیتها نیز فکر کنید

برای آن که از شکستهای خود کمتر دچار رنجش و آزردگی روحی و یا
افسردگی شویم بهتر است به موفقیتهایی هم که داشته ایم توجه کنیم و
به آنها اهمیت دهیم .چون هر شخصی همراه با شکست ،موفقیت کوچک
یا بزرگی نیز در زندگی داشته است .فکر کردن به این موفقیتها میتواند
طعم و رنگ شکستهای مختلف را برای ما کم رنگ تر کند .به هر حال
نباید در مقابل هر شکستی تسلیم شویم و زانو بزنیم.
تهیه و نگارش :ایرج صامتی
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خیلیه��ا بی آن که خودش��ان بدانند به بیم��اری تیروئید (کم کاری یا
پرکاری آن) مبتال هس��تند فقط با آزمایش خون میتوانند از مشکل غده
تیروئید خود آگاه ش��وند .این غده ،هورمونهای اصلی تیروکسین ()T4
و ت��ری یدوتیرونین ( )T3را تولید کرده و به داخل خون ترش��ح میکند.
به طورکلی وظیفه این غده تولید انرژی در بدن اس��ت .از س��ویی تأمین
سوخت و ساز و حفظ دمای طبیعی بدن ،همچنین عملکرد مغز و سیستم
عصب��ی را بر عه��ده دارد .هورمونهای تیروئید در بعض��ی از اعضاء نیز
دارای اثرات ویژه اس��ت و به طور نمونه افزایش ترش��ح آن موجب تپش
قلب و تندتر شدن ضربانهای آن میگردد.
در زی��ر به هورمونهای تیروئید ،کم کاری و پر کاری آن و این که چه
نشانههایی دارد تا حد امکان اشاره میکنیم:
فرآیند ترشح هورمون تیروئید در بدن

مهمترین هورمونهای غده تیروئید همانطور که در باال گفته شد  T3و
 T4میباشند .اما یک هورمون دیگر به نام «کلسی تونین» نیز به وسیله
س��لولهایی خاص در غده تیروئید تولید میش��ود که در تنظیم س��وخت
و س��از ب��دن دخالتی ندارد بلک��ه کار آن کمک به کاهش کلس��یم خون
اس��ت .میزان تولید هورمون تیروئید را غ��دهای به نام «هیپوفیز» کنترل
میکند .هیپوفیز هم به وس��یله غده دیگری موس��وم ب��ه هیپوتاالموس
تنظیم میشود .هیپوتاالموس هورمونی را که ( TRHتی .آر .اچ) نامیده
میش��ود آزاد میکند و ای��ن هورمون نیز به نوبه خ��ود موجب میگردد
هورمون  TSHآزاد ش��ود و با این مکانیسم و هماهنگی الزم ،هورمون
تیروئید فعال شده و به داخل خون ترشح میکند.
هرگاه یکی از این س��ه غ��ده فعالیت خود را زیاد کند س��بب پر کاری
تیروئید میش��ود و در صورت کم شدن فعالیت هر یک از آنها کم کاری
تیروئید به وجود میآید که نشانههای آنها را یادآور میشویم:
پر کاری غده تیروئید چه نشانههایی دارد؟

پر کاری این غده س��بب آن میش��ود که مقدار زی��ادی از هورمون به
بافتهای بدن برس��د و از نشانههای مهم آن کاهش ناگهانی وزن است.
البته در مواردی هم فرد مبتال افزایش وزن پیدا میکند که دلیل آن زیاد
ش��دن اشتها و خوردن بیش از اندازه غذا میباشد .بنابراین نباید فکر کرد
که فعالیت زیاد این غده همیش��ه موجب کاهش وزن خواهد شد .به ویژه
افراد سالمند معمو ًال زیاد شدن وزن را تجربه میکنند.

تعریق زیاد ،تند ش��دن تپش قلب ،احساس حالت بی قراری و استرس،
ضع��ف در تمرک��ز حواس ،ک��م خوابی و گاهی فراموش��ی نیز از س��ایر
نشانههای پر کاری تیروئید است که باید به آنها توجه نمود.
مش��کالت جس��مانی پر کاری این غده نیز شامل ش��کنندگی ناخنها،
نازک ش��دن و ریزش مو ،دچار شدن به اس��هال ،تحلیل رفتن و ضعیف
ش��دن عضالت بازو یا ران ،کاهش میزان خونری��زی ماهانه در بانوان و
همچنین وجود تومور و یا عفونت ویروسی میباشد.
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تأثیر ترشح هورمون تیروئید در بدن انسان

نشانههای کم کاری تیروئید کدام است؟

بعضیها به صورت مادرزادی دچار کم کاری این غده هس��تند که باید
در س��نین پائین غربالگری ش��ده و درمان را آغاز کنند .در بزرگس��االن
خس��تگی زودرس ،بی حالی ،احس��اس س��رمای زیاد در بدن به ویژه در
کف دستها و پاها ،خشکی پوست ،یبوست ،ورم پلک چشم و پف کردن
آنها ،افزایش میزان کلس��ترول خون و کاهش ضرب��ان قلب نیز از جمله
نش��انههای کمکاری تیروئید اس��ت .معمو ًال افراد مبتال به کم کاری این
غده دارای اضافه وزن هم میش��وند .التهاب تیروئید موس��وم به «هاشی
موتو» یکی از دالیل شایع کم کاری تیروئید محسوب میشود که در آن
سیس��تم ایمنی بدن به این غده حمله کرده و موجب التهاب و کم کاری
آن میگردد.هاش��ی موتو یک بیماری ارثی اس��ت که گاه با دیابت نوع 1
همراه است.
دادن آزمایش برای نحوه کار غده تیروئید

پزش��کان سفارش میکنند که برای بررسی کار غده تیروئید الزم است
که از س��ن  35س��الگی به باال هر  5سال یک بار آزمایش بدهیم و از پر
کاری ی��ا کم کاری این غده آگاه ش��ویم .چون ماده مه��م اولیه تیروئید،
عنصر ید میباشد به ویژه زنان باردار باید در طول زمان بارداری چند بار
آزمای��ش بدهند ،زیرا جنین عنصر ید را از بدن مادر جذب میکند و نباید
مادر دچار کمبود ید شود .قرص لووتیروکسین با تجویز پزشک کم کاری
غده تیروئید را برطرف میکند و عنصر ید را به بدن میرس��اند ،بنابراین
با مصرف روزانه این قرص تا زمانی که الزم است میتوان کمبود عنصر
ید و کم کاری تیروئید را تاحدی برطرف کرد.
تهیه و نگارش :ایرج صامتی
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بام سـبز

معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی  /دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی

مقدمه
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معماری سبز را بیشتر با اصطالح «معماری پایدار» میشناسیم؛ اصطالحی
کالن که به ش��رح تکنیکهایی در طراحی معماری میپردازد که همسو با
نگرشهای زیستمحیطی بوده و با ایده احترام به طبیعت شکل گرفتهاست.
ام��روزه در پی پیامدهای منفی جهان صنعت��ی ،نظیر آلودگی روزافزون هوا
و محیط زیس��ت ،کاهش منابع طبیعی و بحران انرژی ،حفظ و پاس��داری از
مناب��ع طبیعی جه��ان به یکی از مهمترین دغدغههای انس��ان عصر حاضر
تبدیل ش��دهاس��ت .اما معماری س��بز با جس��تجوی راهی برای به حداقل
رساندن اثرات منفی س��اختمانها بر محیط زیست در حقیقت تالشی برای
همآوایی و همسویی با طبیعت میباشد.
بام سبز

بام سبز بامی است که بر روی سطح آن گیاهان رشد میکنند .تنوع گیاهی
چنین س��اختاری میتواند از بام پوش��یده از چمن مصنوعی تا باغ بامی باشد
که با گیاهان مورد اس��تفاده در طراحی منظر پوشیده شدهاست .سبز پوش
کردن بام نیازمند گیاهانی است که به دقت انتخاب شدهاند تا در برابر محیط
خشن و بیروح محیط پشت بام در شرایط کم آبی ،عوامل اقلیمی ،یخزدگی،
نس��یم دریا و خشکی و غیره مقاومت کند .نوع گیاهان انتخابی بسته به نوع
آبوهوا و شرایط اقلیمی مختلف متفاوت است .بام سبز یا باغ پشت بام اوج
تلفیق اجرا با محیط اس��ت .دتایلهای اجرائی چنین بامی تفاوت چندانی با
بامهای معمول نداشته و شامل عایق رطوبتی حرارتی پوشش ضد آب ماسه
و درز پوش میباش��ند و در کنار آن ش��امل مصالح و عناصری هس��تند که
بتوانند عمل نگهداری زهکش��ی رطوبت و اسباب نگهداری گیاهان (مطابق
استاندارد) را در ساختمانسازی فراهم آورند.
استفاده از پوشش گیاهی سبز در پشت بام یک اختراع جدید نیست .بامهای
چمنی یک تکنیک ساختمانسازی چمنی متعارف و سنتی در بسیاری از نقاط
جهان اس��ت .تفاوت بین یک بام س��بز جدید و یک بام سبز سنتی مربوط به
تفاوت اهداف و مواد به کار رفته در این دو نوع بام میباش��د .هدف اصلی در
گذشتهاستفاده از چمن به منظور عایقبندی و حذف الیه آببندی بودهاست
که اغلب با پوست درختان غان صورت گرفتهاست .ما امروزه با هدف سالمتی
زیستمحیطی اقتصادی و در رابطه با بهبود مدیریت اصالح فاضالب سطحی
در شهر و توجه به مسائل زیبایی شناسی و ...بام سبز را اجرا میکنیم.
فواید بام سبز
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بامهای سبز میتوانند پاسخگوی بخشی از نیاز همیشگی انسان به صورت
نوین باشند .این فضاهای باز مسکونی به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی
هس��تند .این فضاها ضمن فراهمآوردن موقعیتهایی برای رش��د خالقیت
زمینه معاش��رت تعام��ل و تقابل اجتماع��ی و کاربردهای��ی همچون ایجاد
آرام��ش ،ارتباط ،کاهش آلودگ��ی و بهبود محیط زندگی بس��یار مؤثرند .در
نهایت میتوان گفت که ایجاد و گس��ترش فضاهای سبز بر روی پشت بام
خانهها دارای مزایای زیر میباشد:

• ایجاد محیطی سبز ،زیبا و نیمه عمومی (مشاعی) برای ساکنین ساختمان
و باال بردن کیفیت زندگی؛ آرام بخشی گیاهان به انسان و به تبع آن کاهش
تنشهای روانی جامعه .تحقیقات روان شناسان در مورد تأثیر گل و گیاه بر
رفتار انسان نشان میدهد که ارتباط از طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای
آن راهی س��اده اما مهم جهت کس��ب آرامش و تلطیف روح و روان انسان
اس��ت و توسعه فراوان آن در مجتمعهای زیستی جمعی میتواند در کاهش
بروز خشونت ،افسردگی ،خودکشی و… مفید باشد.
• تعدیل تغییرات آبوهوائی فضای س��بز شرایط زیستبوم را تغییر داده و
تغییرات آبوهوایی را تعدیل میکند.
• فراهم آوردن زیستگاهی برای حیات وحش
• کمک به زیبایی منظره ش��هر و محیط اطراف واحد مس��کونی و فراهم
آوردن فضاهای تفریحی شاد و سالم بازی بچهها و ورزش کردن بزرگساالن.
• کاهش بار گرمایش (با افزودن توده و الیه عایق حرارتی) و س��رمایش
بنا (از طریق سرمایش تبخیری)
• افزایش طول عمر بام از طریق حفاظت ساختمان در برابر عوامل مخرب
طبیعی یا مصنوعی؛ به عنوان مثال از تشعشعات ماورای بنفش تغییرات شدید
درجه حرارت در اثر الیههای عایق بندی چمن و خاک جلوگیری شود.
• کاهش اثر جزایر حرارتی شهری؛ تبدیل بام خانهها به فضای سبز تبادل
ه��وا بین مناطق با تراکم س��اختمانی زیاد و فضاهای آزاد بین حومه آنان را
بهبود بخشیده و با تنظیم دمای هوای مرکز شهر میشود .تراکم باعث باال
رفتن درجه هوا و گرم شدن هوا در مرکز شهرهاست .به طور معمول درجه
حرارت هوا در مرکز شهر  3تا  4درجه گرمتر از حومه شهرها میباشد.
• عایق بندی در مقابل صدا و پتانس��یل ذخیره گرما و به تبع آن کاهش
مصرف انرژی.
• خنک بودن بام س��بز؛ تبخیر و تعرق صورت گرفته در س��طوح برگها
در گیاهان باعث خنکی محیط میش��ود .تابش جذب ش��ده به وسیله سطح
زیاد برگها به محیط اطراف منتشر میشود .به دلیل کم بودن جرم گیاهان
انرژی گرمایی کمتری در سطوح برگ گیاهان ذخیره میشود.
• تصفیه هوا و کاهش  CO2هوا
سطوح سبز در معماری سنتی ایران

باغچهها و درختان هماهنگ با اقلیم در هر منطقه در ایجاد آسایش بسیار
مؤثر بودهاست .بهطور مثال در مناطق کویری درختان در کنار تأمین سایه
و ایجاد زیبایی ،فقر رطوبت محیط را جبران میکند .این سطح سبز با جذب
پرتوهای تابش��ی خورش��ید مانع انعکاس دوباره پرتوها و افزایش ناخواسته
گرم��ا میگردن��د و نیز گرد و غبار اطراف س��اختمان را کاهش میدهند .به
طور مثال در خانه بروجردیها ،فضای س��بز در این بنا به صورت س��طوحی
گس��ترده میباشند که در حیاط مرکزی قرار دارد .این سطوح سبز عالوه بر
ایج��اد زیبائی بصری موجب افزایش رطوبت و جذب پرتوهای خورش��یدی
ش��ده و گرمای بادکویری را به واس��طه تبخیر گرفته و در خنک شدن هوا
نقش مؤثری را ایفا میکند.

باغ بامها را براساس سیستم اجرایی به چهار دسته اصلی تقسیم میکنند:
• سیستم گسترده ()extensive
• سیستم متمرکز ()intensive
• سیستم مدوالر یا جعبه گیاه ()planter box
• سیستم ترکیبی ()synthetic

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

انواع بام سبز:

محیط کاشت یک الیه پیوسته بر روی بام سبز میباشد .در سیستم مدوالر
این محیط ناپیوسته هست .این مدل از بام سبز برای پروژههای مسکونی و
ساختمانهای متعارف مناسب میباشد.

سیستم گسترده:

تصویر  -3سیستم مدوالر یا جعبه گیاه

اجرای بام سبز (روف گاردن):

مراحل اجرای روف گاردن ش��امل دو مرحله اصلی عمرانی (ایزوالسیون و
زهکشی) و لنداسکیپ (اجرای فضای سبز و اجرای تجهیزات فضای سبز نظیر
آالچیق ،باربیکیو ،آبنما و )...میباش��د .روف گاردن یا بام س��بز نیازمند خاک
مناسب میباشد و انتخاب دقیق خاک مناسب یکی از مهمترین مواردی است
که باید برای اجرای بام سبز ( )Roof Gardenمورد توجه قرار بگیرد .یکی
دیگر از موارد بس��یار مهم و کلیدی در اجرای بام سبز محدودیت وزن است و
باید وزن مجاز ادوات و مصالح مورد بررسی قرار گیرد.
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برای سیستم گسترده از واژه  Green Roofیا بام سبز استفاده میشود.
این سیس��تم به ن��ام مقطع کمارتفاع ی��ا اجرا با ضخامت کم نیز ش��ناخته
میش��ود .این نوع بام فقط ش��امل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاش��ت کم
عمق میباش��د .معمو ًال این سیس��تم برای زمانیکه حداقل بار وزن مدنظر
باش��د بهکار گرفته میشود .بهطور اخص ،فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به
این نوع بام دسترسی دارند .این نوع بام مثل چمن ،بر روی بامهای مسطح
و ش��یبدار احداث میش��ود .در این سیس��تم معمو ًال گیاهان به عمق  ۴۰تا
 ۱۰۰میلیمتر اس��تفاده میش��وند .حدود بار نهایی بام تقریب ًا بین  ۵۰تا ۱۰۰
کیلوگرم بر مترمربع در حالت اشباع میباشند.

تصویر  -1سیستم گسترده

سیستم متمرکز:

برای سیس��تم متمرک��ز از واژه
 Roof Gardenی��ا ب��اغ ب��ام
اس��تفاده میش��ود .این ن��وع بام
س��بز ش��امل ان��واع مختلفی از
گیاهان میباش��د و مش��ابه یک
پارک طراحی میش��ود .برخی از
بامهای سبز دارای درختان بزرگ
و آبنماهای��ی میباش��ند که این
موض��وع خود احتیاج ب��ه تقویت
اساس��ی س��ازه دارد .این سیستم
اغلب نیازهای سازهای جدیدی را
تصویر  -2سیستم متمرکز
برای ب��ام الزامی میکند ،به ویژه
برای بامهایی که دسترسی عمومی نیز داشته باشد.
سیستم مدوالر یا جعبه گیاه:

در این سیستم گیاه و محیط کاشت آن در جعبههای مخصوصی که تمام
یا بیش��تر بام سبز را میپوشاند ،نگهداری میش��ود .در سیستم غیر مدوالر

تصویر  -4دیاگرام کلی الیههای بام سبز

با توجه به الیههای نمایش داده شده در تصویر  ،4اجزا بام سبز را میتوان
به چند دسته کلی تقسیم کرد:
الیه پوشش گیاهی : Plant Layer

از آنجایی که بامهای س��بز تا حد امکان س��بک طراحی میش��وند ،اغلب
شامل گیاهانی هستند که بتوانند در خاک کمعمق و با مراقبت و نگهداری
کم رشد کنند.
محیط کشت : Growing Medium

فضایی که گیاهان در آن ش��روع به رش��د و نمو میکنند .محیط کشت به
واس��طه الزامات خاص سازهای باید وزن کمی داش��ته باشد به همین دلیل
نسبت به خاک معمولی تفاوتهایی دارد .در این حالت باید از محیطی برای
کشت استفاده کرد که حتی االمکان سبک بوده و وزنش حدود  ۹۰۰کیلوگرم
در هر متر مکعب در حالت مرطوب باشد .یک مخلوط معمولی مرکب از یک
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سوم ماس��ه ،یک سوم سنگهای متخلخل و یک سوم گیاهخاک مصنوعی
(ترکیبی از چوب پوسیده و کود نباتی) محیطی مناسب را تشکیل میدهد.
الیه زهکش:

الیه زهکش خود میتواند مجموعه پیچیدهای از الیههای دیگر به ش��رح
زیر باشد:
الیه صافی :Filter Layer
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در بی��ن محیط کش��ت و الیه زهکش فیلتری ق��رار دارد که رطوبت را از
محیط ریش��هها دور میکند و مانع از گندیدگی ریش��هها میشود .این فیلتر
میتواند ش��امل یک بافت پارچهای باشد .این فیلتر حتی میتواند الیهای از
شن و ماسه باشد.
الیه مانع ریشهها :Root Barrier

الیهای است که به خوبی از نفوذ ریشهها و آسیب زدن آنها به عایقکاری
و غشاء سقف جلوگیری میکند.
صفحه زهکش :Drain Board

یک صفحه س��ه الیه است که الیه باالیی عمل فیلتر را انجام میدهد و
آب اضافی را از قس��مت ریش��هها دور میکند .این الیه همچنین به عنوان
الیه محافظ ریش��هها عمل میکند .الیه وس��طی که به ش��کل کاسههای
مخروطی ش��کل است آب اضافی را از ریشهها دریافت کرده و در خود نگه
میدارد .الیه پایینی یک فیلتر پارچهای است که مانع از آسیب دیدن غشاء
و عایق میشود.
الیهی زهکش��ی بام س��بز ،الیه ایس��ت با حداقل ضخامت  20میلی متر
ک��ه به منظور ذخیره آب حاص��ل از باران و آبیاری و انتق��ال آب اضافه به
سیستم فاضالب ساختمان به الیه محافظ و محیط کاشت قرار میگیرد .در
س��ادهترین حالت این الیه از الیه خاک یا ش��ن و ماسه تشکیل شده است.
اما در سیس��تمهای پیچیده تر از مواد مانندی پروپیلن اس��تفاده میکنند که
خاصیتی اس��فنج مانند دارد و میتواند آب را برای مدت زیادی در خود نگه
دارد.
روش پر کاربرد دیگر اس��تفاده از ش��یتهای پالس��تیکی است که شکلی
ش��بیه ش��انه تخم مرغ دارند و آب را در حفرههای فنجان مانند خود ذخیره
و آب اضافی را زهکش��ی میکنند .همچنین از جمله موتد در دس��ترس و با
کارایی باال تکههای فوم بازیافتی از صندلی خودروهاس��ت .گرا ِول یا همان
ش��نهای نخودی هم برای اس��تفاده در الیه زهکش مناسب هستند اما به
دلیل متخلخل نبودن قابلیت نگهداری آب برای طوالنی مدت را ندارند.

تصویر  -6ژئوتکستایل

الیه محافظ:

ب��ه منظ��ور محافظت از عای��ق س��اختمان در برابر آس��یبهای وارده در
هن��گام نص��ب روف گاردن و همچنین در هنگام کودده��ی و یا در مقابل
نفوذ ریش��ههای گیاهان باید به وس��یله الیهای محافظ روی عایق رطوبتی
را پوش��اند .این الیه محافظ میتواند یک روکش از جنس بتن سبک ،ورقه
ضخیم پالس��تیک ،ورق از جنس مس یا ترکیبی از اینها باش��د اما توصیه
میشود در هر منطقه از کشور از مصالحی که هزینه پایینتری دارد و بیشتر
در دس��ترس است استفاده شود .این الیه شامل پوششهایی است که بام و
سیستم عایقکاری را از نشت کردن و نفوذ آب حفاظت میکنند .این صفحه
میتواند باریکهای از بتن س��بک ،صفح��های از عایق محکم ،ورقه ضخیم
پالس��تیکی ،ورق مسی ،یا ترکیبی از اینها ،بر حسب ویژگیهای طراحی و
کاربرد بام سبز باشد.
عایق رطوبتی : Water Proofing

ب��ه منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت از الیههای باالیی بام س��بز ،س��طح
روی س��قف باید به خوبی عایق بندی ش��ود .بامهای سبز با هر گونه عایق
رطوبت��ی قابل اجرا هس��تند و انتخاب نوع عایق برای م��ا محدودیت ایجاد
نمیکند .اما باید به مواردی از جمله هزینه اجرا ،طول عمر عایق و مس��ائل
زیست محیطی توجه داشت .در کشور ما عایق قیر و گونی و عایق ایزوگام
پر اس��تفادهترین عایقهای رطوبتی هس��تند که برای احداث بام س��بز نیز
مناسب هستند.

تصویر  -5زهکشی بام سبز

الیه فیلتر:

در بی��ن محیط کش��ت و الیه زهکش فیلتری ق��رار دارد که رطوبت را از
محیط ریش��هها دور میکند و مانع از گندیدگی ریش��هها میش��ود.در عین
حال الیه جداکننده خاک و زهکش بوده و به عنوان فیلتر این نقش را دارد
که ذرات خاک ،زهکش را مس��دود نکنند .الیهای از جنس پلی اس��تر و در
گرماژهای مختلف که به عنوان محافظ ورق ژئوممبران کاربرد دارد.
26

تصویر  -7بخشهای اصلی الیههای اجرایی بام سبز

• فلس��فه وجودی بنیاد مس��کن صدور فرمان تاریخی حض��رت امام(ره) در
قالب افتتاح حس��اب  100بوده که هدفی جز خانه دارکردن محرومین نداشته،
بنابراین تمامی همکاران باید این مهم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

 -5نقش همکاران ش�عبه شهرس�تان در کس�ب ای�ن موفقیت تا چه
میزان بوده است؟

• ه��ر کار موفقی ممکن نمی ش��ود ج��ز با هم��کاری و همفکری گروهی
ی��ک مجموعه ،که این موفقیت افتخار آمیز در قالب همین مش��ارکت مجدانه
همکاران و کارکنان در این شعبه به سرانجام رسیده است.
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براساس بررسی عملکرد استانها ،قدرتیان -مدیر بنیاد مسكن شهرستان آران و
بیدگل استان در زمینه جذب مشارکتهای مردمی حساب  100حضرت امام(ره)
بسیار فعال بوده است ،بدین مناسبت و بر اساس مصوبه هیئت امنای حساب 100
حضرت امام(ره) مقرر ش��د با سپاس از وی و سایر مدیران شهرستانهای موفق،
تجربیات ایشان به صورت مصاحبه درج گردد:

 -4توصیه ش�ما به س�ایر همکاران برای تحقق اهداف حس�اب 100
حضرت امام(ره) چه میباشد؟

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مصاحبه با قدرتیان -مدیر بنیاد مسكن شهرستان
آران و بیدگل استان اصفهان

 -6ش�یوه مشارکت خیرین برای کمک به مسکن محرومین را توضیح
دهید.
 -1چه اقدام ش�اخصی در زمینه جلب مشارکتهای مردمی و کمک به
محرومان شهرستان انجام داده اید که باعث برتر شدن شهرستان شما
در این زمینه گردیده است؟

• با عنایت به کمبود اعتبارها برای ساخت مسکن محرومین ،بهترین روش،
جلب مشارکت و حمایت خیرین میباشد .این شعبه نیز با توجه به این موضوع
با برگزاری نشس��تهای مش��ترک با بخش��داران ،اعضای شوراهای اسالمی،
دهیاران و خیرین روستایی و نیز با بیان اهداف حساب  100امام(ره) و اقدامات
تش��ویقی در مورد خیرین توانست مش��ارکت خوب خیرین روستایی را در این
بخش داشته باشد.
 -2احس�اس خود را در مورد کارهای خیر انجام ش�ده در شهرس�تان
بیان فرمایید.

• ساخت سرپناه برای هر خانواده در هر شرایطی باعث ایجاد شعف ،شادمانی
و احس��اس آرامش میگردد به ویژه کمک به ایجاد س��رپناه برای خانوادههای
محروم.
 -3بازخورد عمومی اقدام ش�ما چگونه بوده و آیا انعکاس�ی در س�طح
شهرستان داشته یا خیر؟

• در فاز اول کار ،با احداث یک واحد س��اختمان در یکی از روس��تاهای این
شهرس��تان به ش��کلی مناس��ب و افتتاح آن در هفته دولت با حضور مسئولین
شهرس��تان و روس��تاها باعث ش��د که پس از آن درخواست س��اخت  5واحد
مس��کونی دیگر در روس��تاهای مجاور روستای یاد ش��ده با مشارکت خیرین
اجرایی گردد.

• شیوه اجرای کار بدین گونه میباشد که پس از برگزاری نشست با حضور
خیر ،اعضای ش��ورای اس�لامی ،دهی��ار و متقاضی در بنیاد مس��کن ،صورت
جلس��های تنظیم میگردد که براس��اس برآورد ریالی هزینه ساخت یک واحد
مس��کونی  80مترمربعی ،میزان مش��ارکت خیر و سایر اعضا مشخص میشود
که غالب ًا سهم مشارکت خیر از  50درصد بیشتر بوده است.

 -7چ�ه اف�راد و گروههای�ی از کمک خیری�ن در شهرس�تان بهرهمند
شدهاند و چه احساسی را دارند؟

• در فاز اول طرح ،مددجویان تحت پوش��ش کمیت��ه امداد امام خمینی(ره)
مورد نظر بوده اند .احس��اس این افراد به گونهای است که حتی در امر ساخت
نی��ز کمک یار ما هس��تند و باعث دلگرمی و خوش��حالی زایدالوصفی در افراد
گردیده اس��ت به خصوص اینكه در این فعالیتها با توجه به فضای محلی ،تنها
مس��ئولین امر از رون��د كار مطلع بوده و برای اعتب��ار متقاضیان توجه ویژهای
قائل هستیم.
 -8برنامههای آینده برای افزایش اینگونه کارها را بفرمایید.

• در فاز بعدی طرح ،تصمیم به گس��ترش طرح از روس��تا به س��طح شهر را
داریم که کار زمان بر و سختی است و انشاءا ...بتوانیم از عهده آن برآییم.
 -9نظر ش�ما در مورد ش�یوه مش�ارکت خیرین محلی و بهرهمندی از
سایر منابع برای کمک به مسکن محرومان چه میباشد؟

• به نظر بنده کارهای بزرگ با گامهای کوچک ش��روع میشود .الزم نیست
برای جلب مش��ارکت خیرین درخواس��ت تأمین منابع مالی زیاد داشته باشیم ،ما
باید در ابتدا با تالشها و پیگیریهای مثمرثمر در قالب پروژههای کوچک ،اعتماد
خیرین را جلب کنیم تا خیرین نسبت به اجرای کارهای بزرگ پیش قدم شوند.
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مدیریت و مسئولیت
حدیث نبوی ذیل را بارها شنیده ایم :

« کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته »
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همه نگهبان و همه مسؤولید نسبت به مردم خویش.
حدی��ث مذکور حکایت از تالزم دو مفهوم فرماندهی و مس��ئولیت پذیری
دارد چ��را ک��ه مدیر درحاکمیت امین اس��ت نه اصیل حت��ی خداوند هم که
ب��ر همه چیز تس��لط دارد از قانون ش��کنی ابا میکند و ه��ر نتیجه را از راه
برانگیختن اسباب ویژه آن میخواهد ،امام صادق ( ع) میفرمایند.
« ابی اهلل ان یجری االمور االّ باسبابها »

مدیریت یکی از اسباب و لوازم مسئولیت است.
بنابر نظر مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان مس��ئولیت همزاد قدرت است هر جا
سخنی از دولت است اقتدار و حاکمیت نیز با آن همراه است .پیوند و اختالط
دو مفهوم را تجربه به ما آموخته اس��ت ،دولت در مفهوم حاکمیت است که
قانون و قاعده وضع میکند.
اقت��دار دول��ت به عن��وان مقام عالی مدیری��ت اجرایی جامع��ه در زندگی
خصوصی نیز آش��کار اس��ت ،نام��ی را که بر فرزندان خ��ود مینهیم باید به
تصویب دولت برس��د ،نقش��ة خانهای را که در آن زندگی میکنیم با تنفیذ
دولت طرح میکنیم و س��رانجام بر گ��وری میآرامیم که دولت تعیین کرده
اس��ت پس گزافه نیست که گفته ش��ود ما در آغوش قدرت زندگی میکنیم
همانگونه که در دامان طبیعت هستیم.
وجود این اقتدار الزمه اجرای وظیفهها و خدمتهایی اس��ت که مدیریت به
عهده دارد و خدمت در پناه حاکمیت ،صلح ،امنیت ،نظم ،عدالت و همزیستی
فراهم میآید منتها تمام سخن در این است که مدیریت میبایست به کدام
سوی این دو چهره متمایل شود.
به س��وی فرماندهی یا به س��وی خدمت گذاری ؟ مدیریت خدمتگذار به
س��ود مخدوم گام بر میدارد و منافع او را در نظر و مسئولیت میپذیرد ولی
مدیریت فرمانده ،حافظ منافع خویش است و به قدرت خود میبالد و در برابر
آثار مدیریت مسئولیتی احساس نمی کند.
دستگاه اجرایی مانند هر شخصیت حقوقی دیگر هر چه میکند به مباشرت
کارکنان و مدیران خود است و مسئولیت در صورتی تحقق مییابدکه ضمان
نیز با او باشد.
ماده  11قانون مس��ئولیت مدنی اعمال دولت را به دو دس��ته کلی تقسیم
میکند -1 :اعمال حاکمیت -2 ،اعمال تصدی.
دکتر کاتوزیان بر این نظر است که ماده  11قانون مسئولیت مدنی درباره
مس��ئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود راه حل تبعیض آمیز (نسبت
به کارکنان و کارگران بخش خصوصی) ارائه میکند تا دولت را از مسئولیت
مصون دارد.
اما به نظر میرس��د دولت در آن دس��ته از اعمالی که منافع عموم و حفظ
منافع جامعه و کش��ور را در کلیه س��طوح در نظر دارد بهتر اس��ت به جهت
رعایت منافع عامه مصون از مسئولیت باشد.
متن ماده  11قانون مسئولیت مدنی :
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« کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت

انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند
شخص ًا مس��ئول جبران خسارت وارده میباش��ند ولی هرگاه خسارت وارده
مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور
باش��د در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است
ول��ی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حس��ب ضرورت
ب��رای تأمی��ن منافع اجتماعی طب��ق قانون به عمل میآی��د و موجب ضرر
دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
بدین ترتیب شناخت مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود
منوط به حل دو مسئله مقدماتی مهم است.
الف) تمیز تقصیر ش��خصی از تقصیر اداری ،ب) -تمیز اعمال حاکمیت از
تصدی.
دکت��ر کاتوزیان عقی��ده دارد در تمیز همین مفهوم اس��ت ک��ه حقوقدان
میتواند راهی به س��وی عدالت باز کند ،در حصار الفاظ زندانی نش��ود و به
جای عامل قدرت خادم عدالت باشد.
با توجه به قانون فوق الذکر تقصیر دو نوع است و در قبال هر یک ،کارمند
و یا دستگاه مربوطه حسب مورد مسئول جبران خسارت خواهد بود.
تقصیر:

ش��خصی :ب��ر عهده کارمند -درصورت��ی که خارج ازوظای��ف اداری و در
راستای نیاز شخصی باشد
اداری :بر عهده دولت (تش��کیالت س��ازمان ) -در صورتی که در راستای
وظایف سازمانی باشد
اصل  171قانون اساس��ی نیز با اش��اره به مس��ئولیت مدنی قضات که به
بخشی از احکام مسئولیت دولت پرداخته و جبران خسارت افراد را در صورت
وجود اشتباه و تقصیر پذیرفته است.
دولت به عنوان مقام عالی مدیریت جامه طبق قانون مس��ئولیت مدنی در
اعمال تصدی موظف به جبران اس��ت لیک��ن در اعمال حاکمیتی الزامی به
جبران خس��ارت ندارد لذا به اختصار به تعریف آن دو و کارکرد آنها پرداخته
میشود.
 ) 1اعمال حاکمیت :اعمالی که موجب حاکمیت و اقتدار کشور است مثل
قانونگذاری ،برنامه ریزی و نظارت
کارکرد اعمال حاکمیت :دولت وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود را اعمال میکند.
 )2اعمال تصدی :اعمالی که متصدی از اقتدار و حاکمیت عمومی استفاده
نمی کند مثل خرید و فروش و امثال آن
کارکرد اعمال تص��دی :دولت وظیفه ارائه خدمات و کاال را حتی با هدف
سود آوری انجام میدهد.
مصون ماندن مس��ئولیت دولت از اعمال حاکمیت نیز به معنی عدم تأمین
خس��ارت و ایج��اد لطمه به حق��وق خصوصی افراد نمی باش��د بلکه اعمال
حاکمیت ضمن تأمین منافع عامه در نوعی دیگر از این اعمال خسارت وارده
بر جامعه را نیز تأمین مینمایدبه عنوان مثال در بروز خسارت ناشی ازجنگ
طرح بازسازی مناطق جنگی اجراء میگردد.
بنابراین امروزه اعتقاد عمومی بر آن است که هیچ زیانی نباید بدون جبران

مسئولیت در دو بخش کلی دارای شقوق ذیل است:
مسئولیت

مسئولیت حقوقی

مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری

مسئولیت اخالقی مؤاخذه وجدان از خطا است

مس��ئولیت حقوقی :مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد و
هنگامی متوجه فرد میشود که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد.

مسئولیت کیفری زیان به
جامعه

موجب کیفر
است

ممکن است عملی واحد موجد هر دو مسئولیت باشد:
مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری
مسئولیت
مدنی

مسئولیت قهری

ناشی از عدم اجرای تعهد در
رابطه بین متعهد و متعهدله

مسئولیت عهدی
ناشی از عقد
مسئولیت
قهری

ناشی از قانون

بر اثر نقض
وظیفه قانونی

در معنی اخص ،جرم و میتوان مسئولیت
کیفری هم نامید.
شبهجرم

قوانین مسئولیت مکمل قواعد حقوق است.
مالک تش��خیص در مس��ئولیت :برای تعیین مرز این دو مسئولیت کافی
اس��ت ببینیم در کجای مس��ئولیت عهدی وجود دارد و اگر چنین مسئولیتی
نباشد قواعد مسئولیت قهری بر آن حاکم است.
مث��ال :اگر کارفرمایی با علم و اطالع کارگری را که به موجب قرارداد کار
در خدمت بنگاه دیگری اس��ت اس��تخدام کند مشمول احکام ضمان قهری
است چون کارفرما دخالتی در قرارداد نداشته است.
نکته یک :برای آنکه مس��ئولیت عهدی باشد باید خسارت زیاندیده ،ناشی
از عدم اجرای قرارداد باش��د این مس��ئله در مورد تعهدات اصلی قرارداد که
معمو ًال در قرارداد به خوبی تصریح ش��ده است اشکالی پیش نمی آورد ولی
قرارداد معمو ًال تعهداتی فرعی و جنبی دارد که دقیق ًا توصیف نش��ده است و
محکمه در رسیدگی به دعوی ،قرارداد را تفسیر میکند.
قرارداد حمل و نقل است
مثالً بلیط هواپیما تعهد اصلی
این است که (صحیح و سالم به مقصد برسد)
تعهد فرعی
مس��افر میتواند ب��ه موجب مس��ئولیت عهدی در صورت بروز خس��ارت
شکایت کند.
ً
نکت��ه دو :طرفی��ن ق��رارداد هنگام تنظیم عق��د قرارداد کام�لا آزادند که
مسئولیت خود را در صورتی که قرارداد اجرا نشود پیش بینی و تعیین کنند.
به عنوان مثال در مس��ئولیت عهدی کارگر و کارفرما مسئولیت کارفرما در
مقابل فعل گماشته است.

مسئولیت قهری :

چنانکه گذش��ت مسئولیت مدنی به دو بخش مس��ئولیت عهدی و قهری
تقسیم گردید .مختصراً به مسئولیت عهدی پرداخته شد اما مسئولیت قهری
چنانکه اش��اره شده مس��ئولیت ناشی از قانون اس��ت قوانینی که مسئولیت
قهری از آن ناشی میشود معمو ًال به دو دسته کلی تقسیم میگردند.
 -1قوانی��ن خاص که در خص��وص حوزه مأموریت و مس��ئولیت اجرایی
دس��تگاه ،وزارت خانه یا نهادی خاص تصوی��ب میگردد که معمو ًال پس از
ص��دور مجوز در حیطه فعالیتی خاص و ی��ا ایجاد ممنوعیت اجرایی در مواد
انتهایی ضمانت اجراهایی نیز تعیین میکند که موجد بار مس��ئولیت کیفری
و یا مدنی است.این قوانین معمو ًال به طور مستقیم به دستگاه مربوطه ابالغ
میگردد مثل قوانین برنامههای توسعه کشور
 -2قوانین��ی هس��تند ک��ه مأموریت��ی خ��اص و مخاطب خاص نداش��ته
و در خص��وص عموم اش��خاص حقیقی و حقوقی و عل��ی الخصوص کلیه
دس��تگاههای اجرایی را مخاطب خود قرار داده اس��ت به عنوان مثال قانون
ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد.
قانون مذکور عالوه بر پیش بینی تمهیداتی برای کلیه پرس��نل دستگاهها
نهایت ًا توجه خاصی به مسئولیت مدیران معمول داشته و وظیفه نظارتی برای
مس��ئولین تعیین نموده اس��ت چنانکه در ماده  13و ماده  15به طور خاص
مقامات ،مدیران و سرپرس��تان مس��تقیم را خطاب قرارداده اس��ت و ضمن
رعایت اصل ش��خصی بودن قوانین مس��ئولین را موظف به ارسال گزارش
تخلفات پرس��نل به مقامات قضایی و اداری رس��یدگی کنن��ده به جرایم و
تخلفات نموده است.
ً
بنابراین در مواردی قانون صراحتا وظیفهای برای مدیر یا کارمند مشخص
و ضمانت اجرایی نیز برای تخطی از آن تعیین نموده است لذا ضرورت دارد
مس��ئولین وکارمندان تحت االمر به جهت مصون مان��دن از تبعات قانونی
نس��بت به کلیه قوانین و مقررات علی الخص��وص قوانین خاص مربوطه و
قوانین جدید التصویب اطالع کافی داشته باشند
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مسئولیت

مسئولیت مدنی زیان به
شخص خصوصی میرسد

موجب ترمیم
زیان وارده

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

باقی بماند که بهترین وجه در قاعده فقهی الضرر و الضرار فی االسالم به
آن پرداخته شده است.

غرض از کارفرما کسی است که دیگری را دایم یا موقت برای ایفای کار
استخدام میکند این کارفرما به خودی خود به نحوی مسئول فعل زیان آور
مس��تقیم خود یا گماشته خویش اس��ت .بنابراین الزم است حدود مسئولیت
کارگ��ر ،اقرار برداش��تن فن خاص و تأکید بر مأموریتی ک��ه دارد و غیره در
قرارداد مش��خص و حدود مس��ئولیت در صورت عدم انجام تعهد و ضمانت
اجرا در آن مشخص گردد.
هنگامی که شروط مس��ئولیت مدنی موجود باشد یعنی زیان دیده ،متعهد
له ،مسئول خسارت متعهد و تعهد و تدارک خسارت نظراً هیچ اشکالی نیست
که دائن و مدیون دوس��تانه درباره کیفیت و اجرای تعهد با فرض خس��ارت
تواف��ق کنند ولی در اکثر اوقات به دلیل عدم ش��فافیت متن قرارداد طرفین
مرتکب مختصر گویی ش��ده و قاضی است که بر اثر شکایت زیان دیده نوع
و مبلغ و نحوه تأدیه خسارت را معین میکند.

والسالم
امیر نوری

برگرفته از:
 -1کتاب مسئولیت مدنی دکتر حسیننژاد
 -2کتاب مسئولیت مدنی دولت -مجید غالمی با دیباچه دکتر ناصرکاتوزیان

29
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان آذربایجان شرقی
بازدید نایب رییس مجلس شورای اسالمی از روستاهای شهرستان اسکو

بنابر گزارش روابط عمومی ،دکتر پزشکیان -نائب رئیس مجلس
شورای اسالمی ،مهندس رجبی -معاون فرماندار شهرستان اسکو،
مهندس حسامی -بخشدار ایلخچی ،مهندس احمدپور -مدیر بنیاد
مسکن این شهرستان و گروهی از مسئولین ادارهها ،از اجرای طرح
هادی روس��تاهای قشالق و مسیل روس��تای بیگلو بازدید کردند.
سپس نشست مش��ورتی دهیاران و شوراهای اسالمی بخش نیز با
حضور دکتر پزشکیان برگزار شد.
در ابتدا دکتر پزشکیان با اشاره به اجرای موفق طرح هادی در روستاهای شهرستان اسکو ،از مدیر بنیاد مسکن شهرستان و کارکنان قدردانی
و ابراز امیدواری کرد مردم روستاها ازطعم شیرین خدمات صادقانه بنیاد مسکن بهرهمند گردند.
وی از تالش��های مجموعه همکاران بنیاد مس��کن در استان و شهرستان در زمینه اجرای طرح هادی و ساخت مسکن روستایی به ویژه اجرای
طرحهایهادی در سطح روستاهای استان که منجر به رفع محرومیت و افزایش امید به زندگی روستاییان گردیده ،قدردانی نمود.

مراسم افتتاح آسفالت مسکن مهر گوگان

به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت ،در مراس��می که با حضور
دکتر خدابخش -اس��تاندار و دکتر استاد رحیمی -مدیرکل سیاسی
وی ،مهندس پیراهنیان -معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان،
دکتر اللهیاری -فرماندار شهرس��تان آذرش��هر و س��ایر مس��ئولین
شهرس��تان و اهالی برگزار شد ،از پروژه زیرسازی و آسفالت مسکن
مهر گوگان بهره برداری به عمل آمد.

بهترین مردم کسی است که خلقش از همه نیکوتر است -پیامبر اکرم(ص)
30

بهره برداری نمادین اجرای طرح هادی و آسفالت  14روستا
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ب��ا حضور اعزازی-
نماین��ده مردم شهرس��تان بناب در مجلس ش��ورای اس�لامی،
مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،فرماندار ،مهندس
یگانه -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بناب و گروهی از مسئولین
شهرستان ،بهرهبرداری همزمان آسفالت  14روستا از محل قیر در
روستای آخوندقشالق این شهرستان به صورت نمادین انجام شد.
در ابتدا مهندس یگانه به اعتبار هزینه شده و حجم عملیات در
سطح  14روستا اشاره کرد و گفت :اجرای آسفالت معابر در سطح
 14روستای شهرس��تان بناب با اعتباری بیش از  18257میلیون
ریال از محل اعتبارهای ملی انجام شده است.
در ادامه مهندس باباپور از همكاران بنیاد مس��كن و دهیاران در
اجرای موفق پروژهها قدردانی کرد و یادآور شد در یك سال اخیر
در كل اس��تان به اندازه كل س��هم قیر سالهای قبل از محل قیر ،آس��فالت اجرا شده است که شهرستان بناب در این امر پیشرو در سطح استان
میباشد.
در پایان اعزازی در س�خنانی از عملكرد مؤثر و موفق بنیاد مس�كن در س�طح شهرس�تان و همکاری تنگاتنک بنیاد

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ابتدا مهندس پیراهنیان گزارشی از پروژه ارائه داد و از همکاری شورای مسکن شهرستان در زمینه اجرا و اتمام این پروژه قدردانی کرد.
در ادامه دکتر خدابخش با افتتاح پروژه از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی نمود.
گفتنی است در کل برای انجام زیرسازی ،آسفالت و جدول گذاری پروژه مبلغ  10میلیارد ریال هزینه شده است.

مس�کن و دهیاران شهرس�تان برای توس�عه و آبادانی روس�تاها قدردانی کرده و خواس�تار ادامه توجه به عمران و
آبادانی بیشتر در روستاها شد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن با فرماندار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهن��دس باباپور -مدیرکل و مهندس
یگانی -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان و مهندس
قهرمانیان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان هریس با علی محمودی-
فرمان��دار ای��ن شهرس��تان دیدار و در مورد مس��ائل و مش��کالت
طرحهای عمرانی بنیاد مس��کن بحث و گفتگو و تصمیمهای الزم
را اتخاذ نمودند.
در ابتدا مهندس باباپور گزارش��ی از موانع و مش��کالت طرحهای
عمرانی و در دس��ت اجرای بنیاد مس��کن در روستاهای شهرستان
ارائ��ه داد و افزود :برای آس��فالت 10روس��تای شهرس��تان هریس
تاکنون بیش از  15میلیارد ریال هزینه شده است.
در ادامه محمودی در سخنانی گفت :سال  ،97سال تسریع بخش
اجرای پروژههای عمرانی در س��طح روستاها و شهرهای شهرستان
خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همراهی فی مابین شاهد تحقق اهداف مجموعه بنیاد مسکن در شهرستان باشیم.
فرماندار شهرستان هریس افزود :خدمات بنیاد مسکن در روستاها باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ،تثبیت جمعیت در روستاها
و ساماندهی و رفع مشکالت روستاییان شده است.

نارضایتی پدر و مادر کمی روزی را به دنبال دارد و آدمی را
به ذلت میکشاند -امامهادی(ع)
31

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در این دیدار وضعیت پروژههای بنیاد مس��کن و همچنین اجرای طرح هادی در س��طح روستاهای شهرستان ،بازنگری طرح هادی روستایی و
نحوه هزینه کرد اعتبارهای عمرانی برای اجرای پروژهها از مسائلی بود که بررسی شد.
در پایان مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مسئولین و بخشدار مرکزی از روستاهای مقصودلو و کرمجوان از توابع شهرستان هریس بازدید کردند.

دیدار با فرماندار شهرستان ورزقان
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ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،مهندس حافظ باباپ��ور -مدیرکل و
مهندس یگانه -معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان با
یحی��وی -فرماندار شهرس��تان ورزقان دیدار و در مورد مس��ائل و
مش��کالت طرحهای عمرانی بحث و گفتگو و تصمیمهای الزم را
اتخاذ نمودند.
در این دیدار یحیوی با قدردانی از تالش��ها و مس��اعدتهای بنیاد
مس��کن در زمینه عمران روس��تایی ،از مدیرکل بنیاد مسکن استان
خواس��ت با توجه به محرومیت منطقه و قشر آسیب پذیر آن نسبت
به اختصاص اعتبارهای خاص به روستاهای شهرستان برنامهریزی
نموده و در زمینه عمران و آبادانی روستاها تالش نمایند و شهرستان
ورزقان را به لحاظ محرومیت شهرس��تان نس��بت به شهرستانهای
دیگر استان در اولویت قرار دهند.
وی با بیان اینکه شهرستان ورزقان دارای گستردگی و تعدد زیاد روستاست ،خواستار اجرای طرح هادی ،بهسازی معابر و کوچهها در روستاها
به ویژه روستاهای محروم و تأمین اعتبارهای بیشتر برای آبادانی تمامی روستاهای این شهرستان شد.
س��پس مهندس باباپور تعامل مابین دس��تگاههای اجرایی خدمات رسان را عامل توسعه روستاها دانست و قول مساعد داد تا موارد مطرح شده
از سوی فرماندار را پیگیری نماید.
در این دیدار در مورد موضوعهای مختلف از جمله اجرای طرحهای هادی روس��تایی و اختصاص اعتبارهای اس��تانی و شهرس��تانی ،آس��فالت
روستاها ،صدور پروانه ساختمانی و توسعه مسکن روستایی بحث و تبادل نظر و مقرر شد مدیر بنیاد مسكن شهرستان با هماهنگی بخشداران با
تالش مضاعف نسبت به عمران و آبادانی روستاها اقدام نماید.
در پایان مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و هیئت همراه و بخش��دار مرکزی از طرح هادی روس��تاهای دیزج ملک ،سیه کالن و اجرای آسفالت
روستای کاسین بازدید نمودند.

دیدار با فرماندار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپ��ور -مدیرکل و معاونین
بنیاد مس��کن استان با دکتر گرشاس��پی -فرماندار شهرستان مرند
دیدار کردند و در مورد مش��کالت و نیازهای شهرس��تان به بحث و
گفتگو پرداختند.
در این دیدار دکتر گرشاس��پی از مهندس باباپور خواستار افزایش
س��همیه قیر یارانه برای سال  97شد و مدیرکل بنیاد مسکن استان
نیز نس��بت به تأمین قیر مورد نیاز برای اجرای آس��فالت روستاهای
این شهرستان قول مساعد داد.
در ادام��ه مهندس باباپور و هیئ��ت همراه از پروژه در حال اجرای
 128واحدی مس��کن ش��هری گل یاس و اجرای آسفالت روستای
کندلج شهرس��تان مرن��د بازدید نمودند .س��پس وی نقطه نظرها و
راهکارهای راهبردی را برای بهبود وضعیت پروژه ارائه داد.

مؤمن به خوف و رجا نمی رسد مگر آن که در عملش تج ّلی پیدا کند -امام موسی کاظم(ع)
32

مدیر منتخب شهرستان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،دکتر مرتضی محمدزاده -فرماندار شهرس��تان اس��کو با اهدای لوح تقدیر ب��ه مهندس حامد احمدپور -مدیر بنیاد
مسکن این شهرستان ،ضمن قدردانی از تالشهای وی ،ایشان را به عنوان مدیر منتخب شهرستان معرفی نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

گفتنی است دکتر رحمتی -معاون عمرانی استاندار ،فرماندار شهرستان مرند ،مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر مسئولین از زمین  70هکتاری
طرح باغشهر از اراضی روستای پیام از توابع شهرستان مرند برای ایجاد گردشگری بازدید نمودند.

کارمند نمونه شهرستان

کارمند نمونه

بنابر گزارش روابط عمومی ،عادل اصغرپور -فرماندار شهرستان عجب شیر با اهدای لوح تقدیر به مصطفی اسدی بیرق -مسئول پشتیبانی بنیاد
مسکن این شهرستان ،ضمن قدردانی از تالشهای وی ،ایشان را به عنوان کارمند نمونه شهرستان معرفی نمود.
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بنابر گزارش روابط عمومی ،س��یدعلی موس��وی -فرماندار شهرستان بستان آباد با اهدای لوح تقدیر به مهندس محمود فارسی -کارشناس فنی
بنیاد مسکن این شهرستان ،ضمن قدردانی از تالشهای وی ،ایشان را به عنوان کارمند نمونه شهرستان معرفی نمود.

 36روستای شهرستان اهر از نعمت اجرای طرح هادی برخوردار هستند

به گ��زارش روابط عمومی ،در مراس��میهادی رحیم��ی -مدیر بنیاد
مسکن شهرستان اهر و خبرنگاران از طرحهای عمرانی این شهرستان
بازدی��د کردند .در این بازدید رحیمی با بیان توضیحهایی گفت :تاکنون
در  36روس��تای این شهرس��تان طرح هادی اجرا ،مطالعه طرح هادی
 120روس��تای ب��االی  20خانوار و بازنگری طرح هادی هفت روس��تا
انجام شده است.
وی افزود :آس��فالت راه ارتباطی  22روس��تای این شهرستان از محل
قیر رایگان انجام شده و آسفالت  16روستا نیز در حال اجرا است.

افتتاح پروژههای آسفالت مشارکتی روستاهای مجارشین ،عنصرود و گنبرف

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداشت هفته دولت،
در مراس��می ب��ا حضور مرتضی محم��دزاده -فرماندار شهرس��تان
اس��کو ،حسن سلیمی -بخش��دار مرکزی ،مهندس احمدپور -مدیر
بنیاد مسکن و مس��ئولین شهرستانی ،پروژههای آسفالت مشارکتی
روس��تاهای مجارشین ،عنصرود و گنبرف از توابع این شهرستان به
صورت نمادین در روستای مجارشین مورد بهره برداری قرار گرفت.
در این مراس��م محمدزاده با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن،
بخشداری مرکزی و دهیاری روستا ،گفت :روستاها به عنوان کانونهای تولید کشور همواره مورد توجه دولت تدبیر و امید بوده اند.
وی افزود :با وجود کمبود اعتبارها و برخی محدودیتها در حوزه اقتصاد ،سرعت توسعه روستاها چندین برابر شدهاند که این نشان دهنده توجه
دولت به این حوزه است هر چند هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
گفتنی است این پروژهها با اعتباری به مبلغ  4میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفتند.

بخشش حدی دارد اگر از آن بگذری ،اسراف است؛ احتیاط حدی دارد اگر از آن بگذری،
ترس است -امام حسن عسگری(ع)
33

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح طرحهای عمرانی روستایی بخش ایلخچی
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،طرحهای عمرانی روس��تایی بخش
ایلخچی شهرس��تان اس��کو با حضور فرماندار و مدیر بنیاد مسکن
این شهرس��تان ،بخش��دار ایلخچی و گروهی از مسئولین ادارهها و
اهالی روستاهای این بخش افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
در این مراس��م طرحهایهادی روستای سرای با اعتباری بیش از
 2/5میلیارد ریال افتتاح شد.
همچنین عملیات اجرای آسفالت روس��تاهای خاصبان ،مهدینلو،
کردل��ر ،زی��ن الحاجیل��و و کردلر به ص��ورت نمادین در روس��تای
زینالحاجیلو افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
گفتنی اس��ت پروژههای یاد شده به صورت مشارکتی توسط بنیاد
مس��کن و دهیاریها انجام ش��ده اس��ت و اعتبار هزینه شده برای
تأمین قیر مورد نیاز و آسفالت روستای خاصبان توسط بنیاد مسکن
حدود  8میلیارد ریال میباشد.
در این مراسم فرماندار شهرستان با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن و بخشداری ،به اهتمام دولت تدبیر و امید به توسعه و عمران روستایی
اشاره کرد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس حافظ باباپور -مدیرکل بنیاد
مسکن استان و هیئت همراه با مهندس رفیعی -فرماندار شهرستان
بناب دیدار نمودند و در مورد مسائل و مشکالت طرحهای عمرانی
شهرستان به بحث و گفتگو پرداختند.
در ابتدا مهندس باباپور به تشریح عملکرد بنیاد مسکن و نقش آن
در عمران و آبادانی استان ،شهرستان و به ویژه روستاها پرداخت و
قول مس��اعد داد در صورت تأمین اعتبار الزم روستاهایی که طرح
هادی آنها ش��روع شده و نیمه تمام اس��ت تا پایان سال همه آنها
به اتمام میرسد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وجود زمینهای مناسب و همکاری
بعضی از ادارهها در س��اخت مسکن مناسب برای روستاییان در امر
محرومیت زدایی ،مفید و مؤثر اس��ت ،از اعالم آمادگی این نهادها
در زمینه بهرهگیری مناسب از ظرفیت این نهادهای حمایتی و خیرین مسکن ساز برای تحقق اهداف مشترک به ویژه در چهارچوب تفاهم نامه
مورد نظر و پس از انجام مطالعات خبر داد.
سپس مهندس رفیعی از فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن در روستاها و اجرای پروژه مسکن شهری در سطح شهر قدردانی کرد و برای هرگونه
همکاری قول مساعد داد.
وی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همراهی فیمابین شاهد تحقق اهداف مجموعه بنیاد مسکن در شهرستان باشیم و بتوانیم خدمات اساسی را
برای مردم شهرستان بناب ارائه دهیم.
گفتنی است در پایان مسئولین از پروژه مجتمع مسکونی  124واحدی زیتون بازدید نمودند و در جریان پیشرفت و اجرای آن قرار گرفتند.

دیدار با امامجمعه

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس باباپور -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و هیئت همراه با حجتاالسالموالمسلمین باقری بنابی -امامجمعه

پسندیده ترین شما نزد خدا ،کسی است که آسایش خانواده خود را
بیشتر فراهم آورد -امام سجاد(ع)
34

به گ��زارش روابط عمومی،ه��ادی رحیمی -مدیر بنیاد مس��کن
شهرس��تان اهر در مراس��م افتتاح واحدهای مسکن روستایی طرح
ویژه بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی که در روستای خونیق
برگزار ش��د ،با اش��اره به اینکه تاکنون سه هزار و هفتصدمین واحد
مس��کونی روس��تایی از محل اعتباره��ای طرح ویژه بهس��ازی و
نوس��ازی واحدهای روستایی در شهرستان اهر بازسازی شده است،
گفت :شهرستان اهر در بین شهرستانهای استان از لحاظ بازسازی
و بهس��ازی واحدهای روستایی رتبه نخس��ت را کسب کرده است.
رحیمی افزود :در استان  43درصد واحدهای روستایی بازسازیشده
ولی در شهرس��تان اهر  74درصد واحدهای روس��تایی بازسازی و
مقاومسازی شده است.
وی تصریح کرد :تاکنون از مجموع  198واحد روس��تایی خونیق 75 ،واحد بهس��ازی و  117واحد بازسازیشده که درصد مقاومسازی واحدهای
روستایی در این روستا به  95درصد افزایشیافته است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح سه هزار و هفتصدمین واحد مسکونی نوسازی و مقاومسازی شده
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شهرستان بناب دیدار کردند .در ابتدا مهندس باباپور در مورد عملکرد بنیاد مسکن و پتانسیلهای شهرستان مطالبی را بیان نمود.
سپس حجتاالسالموالمس��لمین باقری بنابی از عملکرد بنیاد
مس��کن در آبادانی روستاها ،حمایت از روستاییان و محرومان و
همچنین عمل در زمینه اهداف امام(ره) قدردانی کرد.
وی همچنین بر لزوم توسعه خدمات رسانی به مناطق محروم
و کمتر توس��عه یافته تأکید کرد و گفت :وجود سرپناه برای قشر
کمدرآمد جامعه همیشه یک ضرورت بوده است ،باید برای اقشار
کمدرآم��د جامعه و برای جمعیتی که قدرت باالیی ندارند ،کاری
کرد که راحت تر صاحب خانه شوند.
در پایان مدیرکل بنیاد مسکن استان و هیئت همراه با شرکت
در نشست ش��ورای شهر بناب ،در مورد همکاری و مشارکت در
اج��رای پروژهها برای هم افزایی و بهرهمندی مش��ترک گفتگو
کردند و دکتر ممقانی -رئیس ش��ورای شهر بناب و نیز اعضای
شورای شهر برای همکاری با بنیاد مسکن در اجرای پروژههای عمرانی قول مساعد دادند.

بهره برداری ازطرح هادی روستای اسکندان

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت گرامیداش��ت هفته دولت
طرح هادی روس��تای اس��کندان با حضور معاون فرماندار شهرستان
اس��کو ،بخش��دار مرکزی ،مهندس احمدپور -مدیر بنیاد مسکن این
شهرس��تان و گروهی از مسئولین ادارهها افتتاح و مورد بهره برداری
قرار گرفت.
در ابتدا مهندس احمدپور گزارش��ی از مشخصات پروژه ارایه کرد و
گفت :پروژه طرح هادی روس��تای اس��کندان با اعتباری بیش از 2/5
میلیارد ریال از محل اعتبارهای تملک داراییهای س��رمایهای استان
انجام شده است.

در اسراف خیری نهفته نیست و در کارهای خیر اسراف نیست -پیامبر اکرم(ص)
35

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه بخشدار مرکزی با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان اسکو ،نقش بنیاد مسکن در توسعه و آبادانی روستاها را پر رنگ دانست.
س��پس معاون فرماندار شهرس��تان اسکو با قدردانی از تالشهای کارکنان بنیاد مس��کن ،بخشداری مرکزی و دهیاریها ،خدمات و توجه ویژه
دولت به روستاها را ستودنی دانست و از اهالی روستای اسکندان خواست با مشارکت بیش از پیش نسبت به اجرای معابر باقیمانده اقدام نمایند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی
بهرهمندی  1300خانوار از نعمت مسکن مقاوم
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بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراسمی
ب��ا حضور دکت��ر امیری -مع��اون پارلمانی رئیس جمه��ور و دکتر
شهریاری -اس��تاندار واحدهای مقاومسازی شده به صورت نمادین
در روستای سنگر میرعبدا ...از توابع شهرستان ارومیه افتتاح شد.
در این مراس��م مهندس محم��ود بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با ارایه گزارشی از فعالیتهای متنوع این نهاد به ویژه اجرای
طرح بهسازی (مقاومسازی ) مساکن روستایی ،خاطرنشان کرد :در
اکثر روس��تاهای استان تاکنون ساخت  81هزار واحد مسکن مقاوم
و زیبا ش��روع ش��ده و بیش از  75هزار واحد نیز مورد بهره برداری
روستاییان قرار گرفته است.
گفتنی اس��ت برای س��اخت  1300واحد افتتاح ش��ده مبلغ 250
میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحس��نه پرداخت شده ،مابقی نیز از
آورده خود روستاییان تأمین شده است.
س��پس دکتر امیری و دکتر ش�هریاری فعالیتهای عمرانی بنیاد مس�کن استان را ارزشمند و چش�مگیر برشمردند و
گفتند :به واس�طه تهیه و اجرای طرحهای عمرانی توس�ط این نهاد به ویژه در روس�تاها ،چهره روس�تاها به محیط
شاداب و قابل زندگی تغییر یافته که قابل تحسین است .آنان برای هرگونه همکاری نیز اعالم آمادگی نمودند.

نشست در دهیاری داشبند

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان در نشست مش��ترک با فرمانداری شهرستان بوکان
در مح��ل دهیاری داش��بند و بازدید از اجرای طرح در این روس��تا،
با بررس��ی مش��کالت و مس��ایل روس��تاهای تابعه ،مزایای اجرای
طرحهای عمرانی در روس��تاها ،شیوه مش��ارکت و همکاری بیش
از پیش و تعامل دهیاران با این نهاد ،تش��ویق مردم برای آش��نایی
ب��ا نوع خدماتی که س��ازمانها به ویژه این نه��اد ارائه میدهند را از
عوامل موفقیت و تسریع در تهیه و اجرای طرحهای متنوع عمرانی
در روستاها برشمرد.
س��پس دکتر خس��روی -فرماندار شهرس��تان بوکان در سخنانی
گفت :بنیاد مسکن با تمام توان خود و بی وقفه در عمران و آبادانی
روستاها تالش کرده است .دکتر خسروی از دهیاران خواست برای
ارائه خدمات عمرانی با این نهاد ،بیش از پیش تعامل داشته باشند.
در ادامه در مورد اجرای طرح هادی ،بهرهمندی از طرح قیر برای آسفالت معابر در روستاها ،بازنگری بعضی از طرحهایهادی ،و ...مطالبی ارائه
و تأکید شد با تعامل ،مشارکت و همکاری همه جانبه و رفع موانع و مشکالت میتوان طرحهای عمران روستایی را با کیفیت تر ،با کمترین هزینه

از همراهی گناهکار و کمک به ستمکار بر حذر باش -امام سجاد(ع)
36

افتتاح طرح هادی  27روستا

دیدار نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مهندس محم��ود بدلی -مدیرکل بنیاد
مس��کن استان در مراس��م بهره برداری از طرح هادی  27روستا که با
حضور دکتر امیری -معاون پارلمانی رئیس جمهور و دکتر ش��هریاری-
اس��تاندار که به صورت نمادین در روستای گلپاشین از توابع شهرستان
ارومیه برگزار شد ،گفت :یکی از مهمترین فعالیتهای عمرانی که نقش
به سزایی در آبادانی روستاها دارد ،تهیه و اجرای طرح هادی میباشد.
گفتنی اس��ت برای اجرای طرح هادی تعداد  27روس��تا ،اعتباری به
مبلغ  75میلیارد و  514میلیون ریال هزینه شده است.
در این مراس��م دکتر امیری و دکتر ش��هریاری از فعالیتهای عمرانی
بنیاد مسکن قدردانی کردند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

و در زمان کوتاه مورد بهره برداری قرارداد ،تا با ایجاد خدمات عمرانی ،رفاهی و بهداش��تی عالوه بر تش��ویق مردم برای ماندگاری در روستاها و
کاهش حاشیه نشینی شهرها ،شاهد رونق اقتصاد ،اشتغال و آبادانی روستاها ،بیش از پیش باشیم.

دکتر عین ا ...ش��ریف پور -نماینده مردم شهرس��تانهای ماكو ،چالدران،
پلدش��ت و شوط در مجلس شورای اسالمی با مهندس بدلی -مدیرکل بنیاد
مسکن استان دیدار کرد .در این دیدار دکتر عین ا ...شریف پور ،بنیاد مسکن
را از نهادهای خدمات رسان نام برد که همواره در عمران و آبادانی روستاها
تالش مینماید .س��پس مش��کالت و موانع اجرای طرحهای عمرانی مورد
بررسی قرار گرفت تا طرحهای عمرانی با هماهنگی بیشتری اجرا گردند.
در ادام��ه مهندس محمود بدلی با قدردانی از حمایتهای نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی از این نهاد در خدمات رسانی به اقشار محروم جامعه،
گفت :بیش از پیش نیازمند تداوم وافزایش این مساعدتها و حمایتها میباشیم.

بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس تقی کهوری��ان -معاون امور
هماهنگی و عمرانی اس��تانداری از روند بازس��ازی مناط��ق زلزله زده
شهرس��تان داالهو استان کرمانش��اه که توسط ستاد معین بنیاد مسکن
اس��تان آذربایجان غربی در حال بازسازی میباشد ،ابراز رضایت کرد و
گفت :باید ترتیبی اتخاذ گردد تا خسارت دیدگان در زمان کوتاه صاحب
مس��کن مقاوم و زیبا ش��وند .مهندس کهوریان برای هرگونه همکاری
نیز اعالم آمادگی نمود.
س��پس مهندس محمود بدلی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان با بیان
مطالبی در مورد ش��یوه امدادرسانی به زلزله زدگان در ساعتهای اولیه
اظهار امیدواری کرد با همکاری مس��تمر س��ایر دستگاههای اجرایی و
بانکهای عامل ،روند بازسازی واحدهای خسارت دیده با شتاب بیشتری ادامه یابد.
مهندس امیرعباس جعفری -مدیر بحران استانداری در این بازدیدها از تالشهای صورت گرفته تمامی دست اندر کاران قدردانی کرد.

به سوی خدا باز گردید (توبه کنید) که قلمروی بهشت
در دسترس است -حضرت عیسی(ع)
37
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بررسی روند و رفع موانع در بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان داالهو
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترکی با حض��ور مهندس بدلی-
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،صید محمدی -بخشدار بخش مرکزی شهرستان
داالهو ،پیمانکار و گروهی از اهالی روستاهای خسارت دیده این شهرستان در
محل روس��تای ویله بیونیچ ،در زمینه بررس��ی روند بازسازی و موانعی که در
سرعت بخشیدن به بازسازی واحدهای مسکونی وجود دارد ،برگزار شد.
در این نشست مهندس بدلی با بیان مطالبی گفت :از عواملی که بعد از این
اقدامها موجب خواهد شد بازس��ازی واحدهای خسارت دیده در کوتاهترین
زمان و با هزینههای کمتر به اتمام برس��د مشارکت مردمی میباشد .وی از
اهالی و پیمانکاران خواس��ت با مش��ارکت و تعامل ،نس��بت به ادامه و اتمام
واحدهای مسکونی خود اقدام نمایند.
سپس صید محمدی از بنیاد مسکن استان در مورد آواربرداری و شروع عملیات ساخت و ساز قدردانی کرد و از اهالی خواست با ستاد معین بنیاد
مسکن استان آذربایجان غربی و پیمانکار در زمینه ادامه عملیات ساخت و سازها ،بیش از پیش مشارکت و هماهنگیهای الزم را به عمل آورند.

بهرهمندی  70خانوار روستایی

بنابر گ��زارش روابط عمومی ،با حضور مهن��دس محمود بدلی -مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان نقده ،مراسم
بهره برداری از  70واحد مسکونی ساخته شده به صورت همزمان و نمادین
در روس��تای چیانه برگزار ش��د .در این مراسم مهندس بدلی با بیان مطالبی
گفت :طرح ویژه بهسازی مساکن روستایی از مهمترین فعالیت عمرانی این
نهاد میباش��د که با هدف ارتقا کیفیت ساخت و س��ازها ،بهبود و بهداشتی
نمودن محل زندگی و ...در اکثر روستاها اجرا میگردد.
وی تأکی��د کرد :حوادث همواره در کمین اس��ت ،بنابراین باید س��اخت و
س��ازها را به طور اصولی انجام دهیم و ناظری��ن این نهاد نیز آمادگی دارند
همکاری و راهنماییهای الزم را در زمینه ساخت خانه مقاوم به عمل آورند.
سپس فرامرزی -فرماندار شهرستان نقده از مدیر و کارکنان بنیاد مسکن برای اجرای طرحهای عمرانی در روستاها قدردانی کرد.
در ادامه مهندس رش��ید نقی زاد -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان نقده نیز با ارائه گزارشی گفت :در اکثر روستاهای این شهرستان تاکنون 4100
خانوار از مزایای ساخت مسکن مقاوم بهرهمند شدند.
گفتنی است با حضور مسئولین فوق ،طرح هادی روستای چیانه نیز افتتاح شد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان اردبیل
اجرای طرح بافت با ارزش روستاها موجب توان بخشی روستاییان شده است

ب��ه گزارش روابط عمومی ،در مراس��می معصوم��ه ابتکار -مع��اون رئیسجمهور در
ام��ور زن��ان و خانواده با بازدید از پروژه اجرایی بافت با ارزش روس��تای عنبران علیا در
شهرس��تان نمین ،عملکرد بنیاد مسکن را خوب ارزیابی کرد و گفت :اجرای طرح بافت
با ارزش روستاها موجب توان بخشی روستاییان شده است.
معصومه ابتکار رس��یدگی به محرومین را جزو برنامههای اصلی نظام مقدس جمهوری
اس�لامی بیان کرد و افزود :بنیاد مس��کن یکی از نهادهایی اس��ت که از سوی معمار کبیر
انقالب تأسیس و امروزه موظف به بهسازی و بازسازی روستاها و مناطق محروم شده است.

آشتی دادن میان مردم از هر نماز و روزهای با ارزش تر است -امام علی(ع)
38

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه مهندس بهنام جو -استاندار با تأکید بر ضرورت گسترش این نوع فعالیتها ،تالش مسئولین را برای تأمین اعتبارهای الزم خواستار شد.
مهندس بهنام جو با اش��اره به زلزله خیز بودن منطقه ،مقاومس��ازی واحدهای مس��کونی توس��ط بنیاد مسکن و همکاری بانکهای عامل را به
عنوان شاخصترین کارها ذکر کرد و گفت :استفاده از مصالح بومی و استقبال مردم برای این نوع فعالیتها موجب پیشرفت در اجرا شده است.
سپس مهندس سبحانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز با قدردانی از تالشهای به عمل آمده از سوی مسئولین ،اعتبار هزینه شده برای اجرای
طرح بافت با ارزش روس��تای عنبران علیا را مبلغ  12میلیارد ریال از محل اعتبارهای ملی بیان کرد و گفت :عملیات بهس��ازی بافت با ارزش با
اعتباری به مبلغ  2500میلیون ریال در حال اجرا میباشد و تا به حال تعداد  23نفر با استفاده از تسهیالت مقاومسازی مسکن روستایی اقدام به
ساخت مسکن نمودهاند که مجموع تسهیالت ارائه شده به مبلغ  1میلیارد و  744میلیون ریال میباشد.

پروژه آبشار مصنوعی منطقه گردشگری ازنا و خلخال افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومی ،فاز دوم پروژه منطقه گردش��گری ازنا و
خلخال با عنوان آبش��ار مصنوعی که توسط بنیاد مسکن اجرا شده
با حضور بهروز ندایی -معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری،
دکتر بش��یر خالقی -نماینده مردم شهرس��تانهای خلخال و کوثر
در مجلس ش��ورای اس�لامی ،فریدون بابایی -فرماندار شهرستان
خلخ��ال ،مهندس فرهاد س��بحانی -مدیر بنیاد مس��کن اس��تان و
گروهی از مسئولین و اهالی روستای خوجین افتتاح شد.
در ابتدا مهندس س��بحانی گفت :این پروژه از سال  1394آغاز و
در س��الهای  95و  96اجرا ش��د .فاز اول طرح در سال  1396افتتاح
گردید و فاز دوم آن را به اجرای آبشار مصنوعی اختصاص دادیم.
وی به تشریح عملیات اجرایی در این پروژه پرداخت و افزود :این
پروژهها با اعتباری نزدیک به  150میلیارد ریال اجرا ش��ده است و
تحویل دهیاری روستای خوجین میشود.
سپس بهروز ندایی از مسئولینی که در اجرای این پروژه تالش کردند به ویژه مدیرکل بنیاد مسکن استان و همکارانش قدردانی کرد.
وی در پایان افزود :هدف از اجرای این طرحها در اینجا ش��روع پروژه بود و ادامه پروژه توس��ط بخش خصوصی انجام خواهد ش��د و طرحهای
خوبی در اندبیل و ازنا داریم تا این دو منطقه ،محور گردشگری برای استان باشند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان البرز
نشست کارگروه تخصصی تأمین مسکن تشکیل شد

به گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت کارگ��روه تخصصی تأمین
مس��کن اس��تان از کارگروههای چهارده گان��ه مدیریت بحران در
بنیاد مس��کن استان تشکیل ش��د .در ابتدا نمایندگان بنیاد مسکن
توضیحهایی در مورد مصوبههای نشستهای پیشین بیان و اجرای
مصوبهه��ا را پیگیری نمودند .س��پس نماینده ش��هرداری در مورد
مطالعات ریز پهنه بندی ش��هر کرج گزارشی ارائه نمود و در زمینه
ش��یوه مواجهه با بح��ران احتمالی زلزله کالن ش��هر کرج بحث و
تبادل نظر شد.

هر که خوش دارد که دعایش مستجاب شود باید کسب خود را
حالل گرداند -امام صادق(ع)
39
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان ایالم
نشست ستاد اقامه نماز برگزار شد
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نم��از با حضور
حجتاالسالم شهرابی -دبیر ش��ورای فرهنگی و ستاد عالی اقامه
نماز بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه ،مهندس محبی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان به همراه معاونین ،حجتاالسالم احمدیان-
قائم مقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان
و اعضای س��تاد اقامه نماز در دفتر مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
برگزار شد.
در ابتدا حجتاالس�لام احمدیان در مورد ش��رکت کارکنان بنیاد
مس��کن اس��تان در نمازهای جماعت مطالبی را بیان کرد و گفت:
صمیمیت ،باعث پر رنگ ش��دن نماز جماعت در بنیاد مسکن شده
و با توجه به نگاه ویژه مهندس محبی به امر نماز ،ش��اهد پیشرفت
بیش��تر در این زمینه خواهیم بود .وی در ادامه خواس��تار تخصیص
اعتبار الزم برای برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی برای همکاران و خانواده آنان شد.
مهندس محبی نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ،از حضور و فعالیتهای حجتاالسالم احمدیان در حوزه دفتر نمایندگی ولیفقیه
قدردانی نمود.
در ادامه حجتاالس�لام ش��هرابی ضمن تبریک انتصاب مهندس محبی به عنوان مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان ،خواستار ایجاد تحول در بنیاد
مسکن استان شد .وی افزود :چون بنیاد مسکن یک نهاد است بنابراین کارکنان آن نیز نهادی و انقالبی و به اعتراف بیشتر دستگاهها ،کارکنان
بنیاد مسکن سرآمد تمامی نهادها هستند.
دبیر ش��ورای فرهنگی و س��تاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کشور ادامه داد :هر چند بنیاد مسکن یک دستگاه فنی و عمرانی است اما در جامعه
آن را به عنوان یک دستگاه فرهنگی نیز میشناسند.
حجتاالس�لام ش��هرابی در پایان گفت :تعامل با ائمه جمعه و نمایندگان استان در دیدارها ،افتتاحیهها و مجالس بسیار مهم است .وی پیشنهاد
نمود یک نفر به عنوان رابط س��تاد در شهرس��تانها انتخاب شود تا در انعکاس و ارسال اخبار فعالیتهای بنیاد مسکن همراه و همیار روابط عمومی
باشد که در این مورد نقش آفرینی روابط عمومی نیز میتواند بسیار مهم باشد.

دیدار با نماینده ولیفقیه و امامجمعه ایالم

بن��ا به گ��زارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام ش��هرابی -دبیر
شورای فرهنگی و ستاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کشور و هیئت
همراه ،حجتاالس�لام احمدیان -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان و دبیران ستاد اقامه نماز استانهای
خوزستان و کرمانشاه با آیتا ...لطفی -نماینده ولیفقیه و امامجمعه
ایالم دیدار کردند.
در ابتدا مهندس محبی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان گزارشی از
عملکرد و فعالیتهای بنیاد مسکن ارائه نمود.
سپس حجتاالسالم شهرابی از تالشها و فعالیتهای بنیاد مسکن
اس��تان ،فعالیتهای فرهنگی و اعتقادی حوزه نمایندگی ولیفقیه در
استان و تالشهای حجتاالسالم احمدیان قدردانی نمود.
در ادامه آیتا ...لطفی ،بنیاد مس��کن را یکی از نهادهای پربرکت

مرگ زینت زندگی است؛ مانند گردنبند زیبا که زینت زن است -امام حسین(ع)
40

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان بوشهر

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دانست که خدمات و برکات فراوانی برای قشرهای محروم جامعه به دنبال داشته و یکی از نهادهایی است که مستقیم ًا به فرمان امام(ره) تأسیس
شده و با همان روحیه انقالبی ،گامهای بلندی در زمینه فقر زدایی برداشته است.
وی افزود :بنیاد مس��کن اس��تان ایالم در تمام زمینهها همیش��ه پای کار بوده و حضور فعال داشته و با روحیه انقالبی خود و حضور مستقیم در
این وقایع باعث تسکین روحیه مردم شده است.
در پایان امامجمعه شهرستان ایالم از مسئولین بنیاد مسکن خواست که توجه ویژهای به مناطق محروم کشور به ویژه استان ایالم داشته باشند.

 ۶پروژه عمران روستایی در شهرستان تنگستان به بهرهبرداری رسید
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به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور احمد دش��تی-
فرماندار شهرس��تان تنگس��تان و مس��ئولین محلی  6پروژه عمران
روستایی در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
در ابتدا دش��تی گفت :در زمینه توسعه زیرساختها در روستاهای
شهرس��تان تالش گس��تردهای صورت گرفت��ه و طرحهای مهمی
اجرایی ش��ده اس��ت ،از جمله  6پروژه عمران روس��تایی به ش��کل
همزمان ش��امل اح��داث دو چمن مصنوع��ی و همچنین اجرای 4
پروژه آس��فالت در روس��تاهای شهرستان تنگس��تان افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
وی افزود :این پروژهها توس��ط بنیاد مس��کن انج��ام و دو پروژه
اجرای چمن مصنوعی در روستاهای کالت و زیراهک بخش دلوار،
همچنین  4پروژه اجرای آسفالت شامل ورودی ،معابر و کوچهها در
روستاهای خیاری و کناربابایی بخش مرکزی و روستاهای سالم آباد و گورک خورشیدی بخش دلوار اجرا شده است.
فرماندار شهرستان تنگستان مجموع اعتبار این پروژهها را بیش از  42میلیارد و  500میلیون ریال عنوان کرد.

 10پروژه بنیاد مسکن در شهرستان جم به بهرهبرداری رسید

غالمرضا بهمنی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان جم گفت :به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در مراسمی  ۱۰پروژه بنیاد مسکن در شهرستان
جم به بهرهبرداری رسید.
غالمرضا بهمنی در حاشیه افتتاح این پروژهها اظهار داشت :این پروژهها شامل اجرای هفت دیوار حفاظتی و سه طرح بهسازی معابر روستایی
بوده است.
وی اعتبار کل این طرحها را  2میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد :اعتبارهای این پروژهها به صورت ملی تأمین ش��ده و مدت
اجرای طرحها شش ماه بوده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان جم اضافه کرد :این طرحها در روستاهای بهر باغ ،علیآباد ،درهبان ،قائدی ،بهر حاج نوشاد ،فرامرزی ،قلعه کهنه،
باریکان و صیدی اجرا شده است.

سه پروژه با اعتبار  ۶میلیارد ریال در شهرستان بوشهر افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،س��ه پروژه ش��امل زمین چمن مصنوعی ،ایجاد راه دسترس��ی و محوطهس��ازی در شهرس��تان بوشهر افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
صادق صداقت -مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوشهر در مراسم افتتاح این پروژهها گفت :زمین چمن مصنوعی دانشکده امام خامنهای با 1500
مترمربع مساحت در این شهرستان اجرا شده است.
صداقت افزود :برای اجرای این پروژهها  ۶میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارهای نفت و گاز هزینه شده است.

صدقه دادن ارزشمندترین پس انداز است -امام رضا(ع)
41

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

معابر  ۱۱روستای شهرستان دیر بهسازی و آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی ،همزمان با گرامیداشت هفته دولت  ۱۱پروژه بنیاد مسکن شهرستان دیر به بهره برداری رسید.
آرمان جالیی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان در این مراسم گفت ۱۱ :پروژه شامل  ۶پروژه بهسازی معابر روستایی و  5پروژه آسفالت معابر
از محل قیر با اعتباری به مبلغ  ۳۱میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال اعتبار افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

طرح هادی روستاهای چهله و کُلُل افتتاح شد

شماره  | 154شهریور 97

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مسئوالن محلی
طرح هادی روس��تاهای چهله و ُک ُلل از توابع شهرستان دشتی مورد
افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
در روس��تای چهل��ه ،طرح ه��ادی به مس��احت  ۴ه��زار و ۴۴۴
مترمربع با اعتباری به مبلغ  ۸هزار و  ۶۲۴میلیون ریال و همچنین
خیابانسازی به مساحت  ۸هزار و  ۲۴۴مترمربع با اعتباری به مبلغ
 ۸هزار و  ۵۵۴میلیون ریال مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
گفتنی اس��ت در روس��تای چهله  ۳۸درصد مقاومس��ازی صورت
گرفت��ه ۹۴ ،درصد س��ند روس��تایی ص��ادر ش��ده و  ۶۴درصد نیز
آسفالتکشی انجام گرفته است.
در روس��تای ُک ُلل خیابانسازی فاز اول ،با اعتباری به مبلغ 1هزار
و  ۵۴۳میلیون ریال ،فاز سوم با اعتباری به مبلغ  ۸۵۰میلیون ریال
و فاز چهارم با اعتباری به مبلغ  ۲هزار میلیون ریال افتتاح ،همچنین اجرای بوستان امید در فاز چهارم با اعتباری به مبلغ  1هزار و  ۵۰۰میلیون
ریال ،فاز پنجم :با اعتباری به مبلغ  ۸۰۰میلیون ریال ،فاز ششم :اجرای آسفالت از محل قیر با اعتباری به مبلغ  ۶۰۰میلیون ریال و در فاز هفتم:
اجرای طرح هادی با مشارکت دهیاری به مساحت  ۱۰هزار و  ۵۰۰مترمربع با اعتباری به مبلغ  ۵هزار میلیون ریال مورد افتتاح قرار گرفت.
گفتنی اس��ت در روس��تای ُک ُلل  ۵۳درصد مقاومسازی صورت گرفته ۷۹ ،درصد سند روس��تایی صادر شده و  ۳۲درصد نیز آسفالتکشی انجام
گرفته است.

آغاز عملیات اجرایی  ۹پارک ساحلی و افتتاح چند پروژه ورزشی ،تفریحی در شهرستان کنگان

به گزارش روابط عمومی ،عملیات اجرایی  ۹پارک س��احلی و خیابان در روس��تای س��مهو ش��مالی آغاز و چند پروژه ورزش��ی ،تفریحی نیز در
شهرستان کنگان افتتاح شد.
حیدر کردی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان با بیان مطالبی گفت ۲ :زمین چمن مصنوعی با اعتباری به مبلغ  ۴میلیارد ریال به مساحت ۳
هزار مترمربع در روستاهای پرک و الور ُگل افتتاح و به بهره برداری رسید.
حیدر کردی همچنین افتتاح یک بوستان امید در عسلویه با اعتباری به مبلغ  ۳میلیارد ریال از محل اعتبارهای وزارت نفت و استانی و همچنین
افتتاح خیابانی در روس��تای س��مهو شمالی در عسلویه با اعتباری به مبلغ  ۳میلیارد و  500میلیون ریال از محل اعتبارهای وزارت نفت را از دیگر
پروژههای هفته دولت نامید.
وی در ادامه افزود :عملیات اجرایی  ۹پارک س��احلی با اعتباری بیش از  ۴2میلیارد ریال از محل اعتبارهای وزارت نفت در روس��تاهای تینک،
نخل غانم ،برکه چوپان ،میانلو ،شیرینو ،پرک ،الور ُگل ،الورده و چاه مجنون در هفته دولت آغاز شد.

نشست ودیعه گذاران پروژه  ۴۴واحدی شهر خورموج

به گزارش روابط عمومی ،نشست هماهنگی با ودیعه گذاران پروژه  ۴۴واحدی شهر خورموج در بنیاد مسکن شهرستان دشتی برگزار شد.
در این نشست سید علی اصغر صالحی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان با ارائه گزارشی از روند اجرای این پروژه ،در مورد وضعیت تسهیالت
واگذاری به متقاضیان گفتگو کرد.

خسیس واقعی کسی است که از سالم کردن طفره میرود -امام حسین(ع)
42

به گزارش روابط عمومی ،در مراسم جشن روز کارمند و تجلیل از کارمندان ،مدیران و دستگاههای اجرایی شهرستان دشتی که در تاالر فرهنگ
و هنر خورموج با حضور مجید خورشیدی -معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار گردید ،نادری -فرماندار شهرستان دشتی از سید
اصغر صالحی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان به عنوان مدیر نمونه شهرستان قدردانی نمود.

بهسازی و آسفالت معابر روستایی در  ۱۰روستای شهرستان دشتی

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان تهران
بازدید از روستای کاجان

به گزارش روابط عمومی ،مهندس محسن حاجی عزیزی -مدیر
بنیاد مس��کن شهرس��تان دماوند ،مهندس قاس��م میرزایی نیکو-
نماینده مردم شهرس��تانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای
اسالمی و گروهی از مسئولین اجرایی شهرستان از روستای کاجان
بازدی��د نمودند .در ای��ن بازدید مهندس محس��ن حاجی عزیزی با
ارائه گزارشی از وضعیت طرح هادی و بافت با ارزش این روستا به
استماع مشکالت اهالی روستا پرداخت و راهنمایی الزم را به مردم
روستا ارائه نمود.
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س��ید اصغر صالحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان دشتی گفت ۱۰ :پروژه شامل اجرای طرح بهس��ازی معابر روستایی و آسفالت معابر در ۱۰
روستای این شهرستان اجرا شده است.
سید اصغر صالحی در مراسم افتتاح این پروژهها گفت :در قالب اجرای این پروژهها  ۲۰هزار مترمربع خیابانسازی با  ۱۰میلیارد ریال اعتبار از
محل اعتبارهای ملی و استانی در شهرستان دشتی اجرا شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتی ،مدیر نمونه شد

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق

بن��ا به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی اطفاء حریق با
حضور تمامی کارکنان س��تادی ،رانندگان ماشینآالت سنگین
و نیمهس��نگین ،رانندگان س��بک و برخی از نیروهای حفاظت
فیزیک��ی بنیاد مس��کن اس��تان با حض��ور  70نف��ر در کارگاه
آمادهسازی معابر شهر جدید هشتگرد برگزار شد.
در ابت��دا رضا روح اف��زا -مدیر امور اجرایی و ماش��ین آالت
عمرانی استان گفت :دوره آموزشی یاد شده با توجه به آموزش
مح��ور بودن تمامی فعالیتها در این حوزه و حس��ب ضرورت،
طی هماهنگی ب��ه عمل آمده با حوزه آموزش س��ازمان آتش
نش��انی در دو قس��مت تش��ریحی و عملی برگ��زار گردید و با
استفاده از ظرفیت کارگاه تمامی شرکت کنندگان دوره را با موفقیت سپری نمودند.

بهشت زیر پای مادران است -رسول اکرم(ص)
43

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بررسی مشکالت اسناد مالکیت روستای عباس آباد لرنی

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور شیرازی -بخشدار
شریف آباد ،گلی -کارشناس فنی بنیاد مسکن شهرستان پاکدشت،
مالیری -بخش��دار مرکزی پیشوا ،مس��ئولین ادارههای ثبت اسناد
و امالک شهرس��تانهای پاکدشت و پیش��وا ،نمایندگان ادارههای
جهادکش��اورزی و ...پیرامون بررس��ی مش��کالت اس��ناد مالکیت
روستای عباس آباد لرنی شهرستان پاکدشت برگزار و در مورد رفع
موانع صدور اسناد مالکیت این روستا گامهای مهمی برداشته شد.
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نشست کارگروه تخصصی تأمین مسکن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشست کارگروه تخصصی تأمین مسکن
استان با حضور مهندس حمیدرضا روستایی -معاون بازسازی بنیاد
مس��کن استان و نمایندگان دستگاههای عضو کارگروه شامل بنیاد
مس��کن ،مرک��ز تحقیقات راه و مس��کن و شهرس��ازی ،تعدادی از
نمایندگان دستگاههای اجرایی اس��تان تهران نظیر استانداری ،راه
و شهرس��ازی ،هالل احمر ،آبفا ،سازمان نظام مهندسی ،اداره برق
و ،...با محوریت ارائه گزارش کامل از عملیات عمرانی بنیاد مسکن
اس��تان تهران در امر بازسازی شهرس��تان زلزله زده قصرشیرین و
نیز آمار عملکرد س��تاد معین بازس��ازی بنیاد مسکن این استان در
شهرس��تان قصر ش��یرین در بنیاد مسکن اس��تان برگزار و در ادامه
گزارش��ی پیرامون موضوع اس��کان موقت و نیازه��ای مرتبط با آن
توسط نماینده مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ارائه گردید.
در پایان مهندس روستایی با ارائه گزارش و استماع نکات سایر اعضای کارگروه ،به بررسی مصوبات نشستهای قبلی پرداخت.

نشست کمیته راهبری تفاهم نامه تأمین مسکن خانوارهای دارای دو فرد معلول برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ،نشست کمیته راهبری تفاهم نامه تأمین
مس��کن خانوارهای دارای دو فرد معلول تحت پوشش بهزیستی با
حضور مس��عود حس��نوند -مدیرعامل انجمن خیرین مس��کن ساز
اس��تان ،پرویز فیروز -معاون مس��کن و س��اختمان اداره کل راه و
شهرسازی ،چوبکار -معاون مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی
استان و کارشناس��ان این اداره کل و نمایندگان دفتر مرکزی بنیاد
مسکن ،در مورد مشکالت ایجاد شده در امر واگذاری  100واحد از
واحدهای احداثی انجمن خیرین مس��کن ساز استان به مددجویان
دارای حداقل دو فرد معلول در بنیاد مس��کن اس��تان برگزار شد که
در چارچ��وب تفاهم نامه تأمین مس��کن خانوارهای تحت پوش��ش
بهزیستی بحث و تبادل نظر گردید.

هیچ چیز با ارزش تر از اخالق نیکو نیست -امام رضا(ع)
44

دوره آموزشی حقوق مهندسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزشی حقوق مهندسی برای ناظرین نظام فنی روستایی شهرستانهای استان در بنیاد مسکن استان برگزار و
آموزشهای الزم در مورد حقوق مهندسی به افراد یاد شده ارائه شد.
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مهندس محس��ن حاجی عزیزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان
دماوند با اعضای ش��ورای فرهنگی بخش روده��ن دیدار و گفتگو
نمود.
به گزارش روابط عمومی ،در ابتدا امامجمعه بخش رودهن با بیان
نکاتی در مورد نیازهای بخش فرهنگی ،از تالشهای بنیاد مسکن
در امر آبادانی روستاهای بخش رودهن ،قدردانی نمود.
در ادام��ه مهندس حاجی عزی��زی در مورد اج��رای طرح هادی
روس��تاها ،عملیات انجام شده و نیز حجم عملیات عمرانی در سطح
شهرس��تان توضیحهای��ی را ارائه کرد .همچنین مس��ئله اختصاص
زمین برای س��اخت مس��جد و خانه عالم در س��طح بخش رودهن
مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با اعضای شورای فرهنگی بخش رودهن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان چهارمحال و بختیاری
بازدید از روستاهای خوی و وانان

بنابر گزارش روابط عمومی ،عبدالعلی ارژنگ -فرماندار شهرستان
ش��هرکرد و مهن��دس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از
پروژههای روس��تاهای خ��وی و وانان بازدید کردن��د و روند اجرا و
مشکالت این پروژهها را مورد بررسی قرار دادند.
در ادامه این بازدید طرحهای در دست اجرا در بخش طرح هادی،
س��اخت واحدهای مس��کونی و مقاومس��ازی واحدهای روستایی و
برخی پروژههای دیگر بررسی و مشکالت آنها مطرح شد .مهندس
رئیسی در ادامه این بازدید با شنیدن مشکالت مردم روستای خوی،
گفت :تالش بنیاد مس��کن بر این اس��ت ت��ا در اجرای طرح هادی
روس��تایی و رفع مش��کالت آنها تمام ظرفیت موجود این نهاد را به
کار گیرد .وی از اهالی خواس��ت تا در زمینه آبادانی و توسعه روستا
در س��ریعترین زمان ممکن نسبت به مقاومسازی مسکنهای خود
اقدام نمایند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با اشاره به صدور سند مالکیت در دو روس��تای خوی و وانان ،افزود :از ابتدای تأسیس بنیاد مسکن تاکنون 359
جلد س��ند در روس��تای خوی و  249جلد سند در روستای وانان با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک استان صادر و از ابتدای تأسیس تاکنون 59
زمین در روستای وانان واگذار شده است.
در ادامه عبدالعلی ارژنگ نیز خواس��تار همکاری اداره برق برای جابهجایی تیرهای برق ش��د و سپس راهکارهای اجرایی بررسی و تصمیمهای
الزم اتخاذ گردید .در این بازدید مقرر شد در روستای خوی با توجه به تخصیص اعتبار برای بهسازی معبر اصلی روستا اقدام و مانع اصلی شبکه
برق و تیرهای موجود در مسیر توسط شرکت برق استان جابهجا شوند.

اگر کسی معصیت خدا را بکند ،دوستی ما برایش نفعی نخواهد داشت -امام باقر(ع)
45

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تخصیص سهمیه  60میلیارد ریالی قیر به بنیاد مسکن
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مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :امسال 64
میلیارد ریال قیر برای بنیاد مس��کن اس��تان پیشبینی گردید که به
صورت  100درصد تخصیص داده شد.
به گزارش رواب��ط عمومی ،کمال اکبریان -فرماندار شهرس��تان
س��امان و مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان از روستای
چم خرم در این شهرس��تان بازدید کردند .در ابتدا مهندس رئیس��ی
با اش��اره به پیشبینی اعتبارها برای شهرس��تان س��امان گفت :با
توجه به پیشبینیهای انجام شده امسال حدود  10میلیارد ریال از
اعتبارهای سال  ،97تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی در این
شهرستان تأمین اعتبار میشود.
وی با اش��اره به فعالیتهای بنیاد مس��کن در شهرس��تان سامان
و آس��فالت معابر  3روستا به مس��احت  30هزار مترمربع و پرداخت
تس��هیالت مقاومس��ازی ،گفت :پرداخت این تسهیالت یکی از رسالتهای مهم بنیاد مسکن است که این تسهیالت از  180تا  250میلیون ریال
است و خوشبختانه بانکهای عامل هم با توجه به بحث ضمانتهای زنجیرهای همکاری خوبی در این زمینه دارند.
سپس کمال اکبریان تصریح کرد :شبکه فاضالب روستای چم خرم در شهرستان سامان نیازمند اصالح شبکه است که خوشبختانه سال گذشته
لوله مورد نظر خریداری شد.
وی گفت :جهت خریداری لوله برای اصالح  1800متر شبکه فاضالب این روستا اعتباری به مبلغ  550میلیون ریال از محل اعتبارهای تملک
دارایی استان و یک میلیارد ریال هم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی از اعتبارهای ملی تخصیص داد که قرار شد این کار با همکاری
دهیار انجام شود.
فرماندار افزود :بعد از اصالح ش��بکه فاضالب باید عقب نش��ینیهای الزم در س��طح معابر اصلی روستا توس��ط شورا و دهیار مطابق طرحهای
مصوب انجام شود و بنیاد مسکن پس از اقدامهای انجام شده بهسازی  7هزار مترمربع از معابر این روستا را با مشارکت دهیاری انجام میدهد.
اکبریان در پایان از بنیاد مسکن و آب و فاضالب روستایی به دلیل اتخاذ تصمیمهای خوب برای این روستا قدردانی کرد.
در ادامه از روستای مارکده و گرم دره شهرستان سامان نیز بازدید به عمل آمد.

نشست شورای اداری

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری شهرس��تان
بروجن با حضور مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان،
معاون امور عمرانی اس��تانداری ،مدیران کل ،ش��هرداران ،اعضای
ش��ورای شهر و دهیاران ،بخش��داران و گروهی از مسئولین برگزار
شد.
در این نشس��ت مهندس رئیسی گفت  :امسال معابر  19روستای
شهرس��تان بروجن به مساحت  200هزار مترمربع آسفالت میشود.
وی اف��زود  :در زمینه مقاومس��ازی مس��کن روس��تایی نیز در این
شهرس��تان فعالیتهای خوبی انجام شده به گونهای که تاکنون 80
درصد مس��کنهای روستایی این شهرس��تان مقاومسازی شده که
نس��بت به میانگین استانی رتبه خوبی است و برای سال جاری نیز
 85میلیارد ریال اعتبار در این بخش پیش بینی شده است.
وی با اشاره به کاهش جمعیت روستایی گفت :کاهش جمعیت روستایی برای ما یک زنگ خطر است چرا که اگر روستاها خالی از سکنه شوند
ضمن از بین رفتن تولیدات داخلی و اقتصاد ،برای شهرها هم آسیب ایجاد میشود.

عشق به دنیا ریشه همه پلیدیها است -پیامبر اکرم(ص)
46

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با قدردانی از همه دس��تگاههایی که بنیاد مس��کن را در اجرای وظایف حمایت کردند ،افزود :واحد امور اجرائی و
ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن ظرفیت عظیمی در حوزه اجرای پروژهها دارد که باید از این ظرفیت به نحو احسنت استفاده شود.
در ادامه هر یک از مس��ئولین حاضر در جمع ،به ایراد س��خن پرداختند و هرکدام مس��ائل و مشکالت موجود را مطرح که پس از بحث و تبادل
نظر تصمیمهایی اتخاذ گردید.
در پایان ملکی -فرماندار شهرس��تان بروجن در س��خنانی از فعالیتهای شایسته بنیاد مسکن استان و تالشهای مدیرکل و کارکنان این نهاد
قدردانی کرد.

بیش از  220میلیارد ریال پروژه به بنیاد مسکن استان واگذار شد
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مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :در حال
حاض��ر نزدیک به  220میلیارد ریال پروژه از دس��تگاههای اجرایی
به بنیاد مسکن استان واگذار شده است.
به گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیس��ی در نشس��ت ش��ورای
هماهنگی شهرستان شهرکرد که در فرمانداری برگزار شد ،با اشاره
به آسفالت معابر روستایی اظهار داشت :تاکنون یک میلیون و 300
هزار متر مربع از معابر روس��تاییان در اس��تان آسفالت و  300هزار
مترمربع دیگر نیز در دس��تور کار قرار دارد و با توجه به فعالیتی که
در روستاها شکل گرفته چهره روستاها تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه در حاضر  50درصد واحدهای مسکونی روستایی
در استان مقاومسازی شده است ،افزود :مسکن برای مردم به عنوان
یک دغدغه مهم و اصلی است که اگر این دغدغه مردم رفع شود به
دنبال آن بس��یاری از مشکالتش��ان رفع و اشتغال الزم ایجاد میشود و بسیاری از واحدهای مربوطه رونق خواهد گرفت و در صورت وجود زمین
در شهرها و روستا آمادگی داریم در بحث تولید مسکن انبوه و با قیمت مناسب و تسهیالت ارزان قیمت اقدام کنیم.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان بیان کرد :در شهرستان ش��هرکرد نیز  120واحد مسکن شهری در دست ساخت داریم که تعدادی از این واحدها
برای جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) است.
مهندس رئیس��ی با اش��اره به واگذاری تکمیل پروژه منظریه شهرکرد به بنیاد مسکن خاطرنش��ان کرد :با توجه به اینکه تاکنون عقد قراردادی
صورت نگرفته اما کارگاه ما فعال و در حال انجام کار است و بدون شک کار در این شهرک در زمان مناسب به پایان خواهد رسید به شرط آنکه
دستگاهها در کنار ما و با ما همکاری کنند.
در ادامه حیدر علیپور -عضو ش�ورای ش�هر شهرکرد با قدردانی از بنیاد مس�کن گفت :بنیاد مسکن تاکنون توانسته

پروژههای خوبی را در استان اجرا کند و عملکرد مطلوبی داشته است بنابراین ما هم باید بخواهیم و زمینه را فراهم
کنیم تا بنیاد مسکن به پروژههای شهری نیز ورود پیدا کند هر چند همیشه بنیاد مسکن از ما جلوتر بوده اما ما هم
باید در زمینه توسعه و آبادانی شهر ،بنیاد مسکن را همراهی کنیم.

در این نشست مشکالت روستاها و شهرها در بحث عمرانی مطرح و مقرر گردید اینگونه نشستها بیشتر برگزار و مصوبههای نشست تا مرحله
پایانی پیگیری شود.

اعتبارهای بنیاد مسکن استان پاسخگوی مطالبات مردم نیست

مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان در دیدار با عبدالعلی ارژنگ -فرماندار شهرستان شهرکرد ،گفت :بنیاد مسکن یک نهاد انقالبی
است با حجم کاری زیاد و منابع اعتباری محدود که این اعتبارها پاسخگوی مطالبات مردم و اجرای پروژهها نمیباشد.
مهندس رئیس��ی افزود :با توجه به اینکه  23روس��تا با  25هزار نفر جمعیت در شهرستان ش��هرکرد وجود دارد و حجم کار بسیار زیاد و منابع و
اعتبارهای ما محدود است بنابراین در زمینه اجرای پروژههای عمرانی در این شهرستان نیازمند همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی هستیم.
وی افزود :هر چند اعتبارهای بنیاد مس��کن اس��تان محدود است اما ما تنها به اعتبارهای استانی تکیه نکردیم و در زمینه جذب اعتبارهای ملی

کسب روزی ،شما را از انجام فرائض دینی وامگذارد -امام حسن عسگری(ع)
47

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

پیگیریهایی کردیم و نتایج خوبی را به دنبال داشته است به گونهای که سر جمع اعتبارهای عمرانی تخصیصی بنیاد مسکن استان در سال ۹۶
نسبت به سال  ۹۵نزدیک  ۴۹۰درصد افزایش داشته است.
س��پس عبدالعلی ارژن�گ با قدردان�ی از فعالیتهای

بنیاد مس�کن در شهرس�تان ش�هرکرد تصریح کرد:
ب�ا توج�ه ب�ه تواناییهایی که از بنیاد مس�کن اس�تان
دیدهای�م حس�اب وی�ژهای روی این نه�اد انقالبی باز
کردهایم.
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وی با اش��اره به بودجه امسال این شهرستان افزود :بودجه امسال
ش��رایط خاصی دارد و اعتبارها با س��الهای گذشته تفاوت فاحشی
دارد اما باید مزیتهای نسبی هر منطقه مدنظر باشد و نباید پراکنده
کار کنیم.
فرمان��دار ادامه داد :در زمینه اج��رای پروژهها باید کار به صورت
مشارکتی انجام و سهم دهیاران و مردم نیز مشخص شود.
ارژن��گ قول مس��اعد داد که با برگزاری نشس��تهای مختلف برنامهریزی الزم ب��رای اجرای پروژههای عمرانی این نه��اد انقالبی را انجام و
اعتبارهای متناسب با نیاز را در اختیار بنیاد مسکن استان قرار دهند.

مراسم کلنگزنی خانه جوان برگزار شد

ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،همزمان با هفته دول��ت خانه جوان
ش��هرکرد با حضور استاندار ،نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد،
س��امان و بن در مجلس شورای اس�لامی ،معاون عمرانی استاندار،
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مدیرکل ورزش و جوانان و گروهی از
مسئوالن استانی و شهرستانی و رئیس تشکلها با اعتباری بیش از
 20میلیارد ریال کلنگزنی شد.

 210میلیارد ریال تسهیالت برای مقاومسازی مسکن در شهرستان لردگان پیش بینی شده است

مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان گفت :امسال
تعداد  840فقره تس��هیالت در حوزه بازس��ازی و مسکن روستایی
ب��ا اعتباری ب��ه مبلغ  210میلی��ارد ریال برای شهرس��تان لردگان
پیشبینی شده است.
ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس رئیس��ی در دی��دار با برهان
حس��ین پور -فرماندار شهرس��تان لردگان با ارائه گزارش��ی از اهم
فعالیتهای بنیاد مس��کن ،گفت :با توجه به اینکه حدود  50درصد
روستاهای استان در شهرس��تان لردگان هستند بنابراین مردم این
شهرس��تان برای مقاومسازی مسکنهای خود باید تشویق شوند و
انگیزهای ایجاد ش��ود تا همه مردم به س��مت مقاومس��ازی حرکت

همراهی نیکان تو را به نیکی دعوت میکند -امام سجاد(ع)
48

ب��ه گزارش روابط عمومی ،امید محمدی -مدیرکل مس��کن مهر
بنیاد مس��کن کش��ور در دیدار با داریوش حس��ینی -مدیرکل راه و
شهرس��ازی اس��تان گفت :چهارمح��ال و بختی��اری از لحاظ منابع
طبیعی یک اس��تان مس��تعد اس��ت اما متأس��فانه از امکانات کمی
برخوردار اس��ت و ب��ا توجه به اینکه معیش��ت و اقتصاد مردم دچار
مش��کل شده اما در حوزه مس��کن ،بنیاد مسکن فعالیتهای خوبی
انجام داده است.
امید محمدی افزود :فعالیتهای انجام شده از سوی بنیاد مسکن
س��بب ش��د تا از حاش��یه نش��ینی در ش��هرها جلوگیری و جمعیت
روستایی حفظ شود.
وی با اشاره به پروژههای مسکن شهری گفت :یکی از رسالتهای
اصلی بنیاد مسکن تأمین مسکن اقشار کم درآمد و محروم است که
در دولت یازدهم بس��یار به این موضوع توجه ش��د اما در این دوره به این موضوع کمتر پرداخته ش��ده بنابراین موضوع مسکن شهری و روستایی
باید به صورت درون استانی پیگیری شود و ادامه یابد.
مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن کشور با اشاره به فعالیت ستاد بازآفرینی شهری افزود :در ستاد بازآفرینی شهری تعداد  1670پروژه به تصویب
رسیده بنابراین متولیان امر باید در حوزه بافت فرسوده ورود پیدا کنند و اولویت با شهرهایی است که فرسودگی بیشتر و جمعیت بیشتری دارند.
امید محمدی با اشاره به پروژههای مسکن اجتماعی تصریح کرد :تاکنون  11استان در زمینه ساخت مسکن اجتماعی زمین اختصاص دادهاند.
در ادامه مهندس رئیسی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به ساخت مسکن مهر در استان گفت :تعداد  8هزار و  600واحد مسکن مهر در
اس��تان توس��ط بنیاد مسکن اس��تان به صورت  100درصد تکمیل و اجرا شده است و در حال حاضر تعداد  2هزار متقاضی برای مسکن در استان
وجود دارد که در زمینه رفع مشکل مسکن این افراد باید دستگاههای اجرایی توجه ویژهای داشته باشند.
مهندس رئیس��ی با بیان اینکه این نهاد آمادگی پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت برای س��اخت مسکن را دارد ،گفت :در حال حاضر تعداد 870
متقاضی در شهر جونقان داریم که پرونده آنها تکمیل است اما به دلیل کمبود زمین نتوانستیم در زمینه ساخت مسکن اقدام نماییم.
س��پس داریوش حس��ینی در سخنانی گفت :با توجه به اینکه بنیاد مسکن استان اشرافیت کامل بر فعالیتهای راه و شهرسازی دارد بنابراین ما
آمادگی داریم که پروژههای مشارکتی را با این نهاد انجام دهیم.
وی با اشاره به مشکالت مسکن سامان ،گفت :در زمینه رفع این مشکل هر اقدامی که نیاز است باید انجام شود و جایی که مشکل مردم رفع
میشود راه و شهرسازی هم در پرداخت هزینهها کمک خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه در زمینه اجرای پروژههای مختلف این دو اداره باید مشارکت داشته باشند ،خاطرنشان کرد :بنیاد
مس��کن در زمینه س��اخت مس��کن ،بزرگراه و پروژه راه آهن میتواند به راه و شهرسازی کمک کند و ما هم میتوانیم از این توانایی بنیاد مسکن
بهرهمند شویم.
حسینی با اشاره به بافت فرسوده استان گفت :با توجه به اینکه در جمعیت شهری نیز بافت فرسوده و اقشار کم درآمد وجود دارد بنابراین باید
تدابیری برای بازسازی و ساخت مسکن این اقشار در شهر اندیشیده شود.
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تأمین مسکن اقشار کم درآمد رسالت اصلی بنیاد مسکن است

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کنند .وی با اشاره به میزان اعتبارهای عمرانی بنیاد مسکن استان افزود :با توجه به پیگیریهای انجام شده از سوی این نهاد اعتبارهای عمرانی
بنیاد مسکن استان  490درصد افزایش و اعتبارهای عمرانی شهرستان لردگان در سال جاری  48میلیارد ریال پیش بینی شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه  231روستا با جمعیت باالی  20خانوار در این شهرستان وجود دارد ،گفت :برای این روستاها طرح
هادی روستایی تهیه و به تصویب رسیده است همچنین در زمینه اجرای طرح هادی  180میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
سپس برهان حسینپور با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان ،بیان کرد :بنیاد مسکن شهرستان لردگان سال گذشته در جشنواره شهید
رجایی حائز رتبه برتر این جشنواره شد.
وی در ادامه به ارائه مسائل و مشکالت عمرانی شهرستان پرداخت و افزود :با توجه به اینکه نیمی از روستاهای استان در این شهرستان واقع
است باید بیش از پیش به رفع مشکالت آنها پرداخته شود.

مردن در راه اسالم شهادت است و بزرگترین افتخار -امام حسین(ع)
49

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست کمیته وصول مطالبات
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مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :سال گذشته
میزان جذب تسهیالت بنیاد مس��کن استان  450میلیارد ریال بوده
که معادل  86درصد است.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،مهندس رئیس��ی در نشس��ت کمیته
وصول مطالبات در اس��تانداری که با حضور معاون امنیتی ،سیاسی
و اجتماعی اس��تاندار برگزار شد ،گفت :تاکنون در استان بیش از 38
هزار واحد مسکونی در روستاها مقاومسازی شده که نرخ مقاومسازی
در استان  50درصد است و با این اقدام امروز شاهد هستیم که بافت
روستایی نسبت به گذشته تحول عظیمی داشته است اما نزدیک به
 41هزار واحد غیرمقاوم روستایی نیز در استان شناسایی شده که در
زمینه مقاومسازی این تعداد واحد در حال تالش و پیگیری هستیم.
وی با س��پاس از بانکها برای پرداخت تس��هیالت طرح ویژه ابراز امیدواری کرد که بانکهای عامل استان در زمینه پرداخت تسهیالت مراحل را
تسریع و تسهیل کنند تا از این روش بتوانیم سهمیه بیشتری بگیریم و در استان هزینه کنیم و اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را در استان اجرا کنیم
کمترین هزینه آن نگهداشت مردم در روستاها است که دولت هم به این مهم نگاه ویژه داشته و اعتبارهای پرداخت تسهیالت نیز افزایش یافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان از فرمانداران خواست در شهرستانها برنامه ریزی الزم به منظور جذب تسهیالت بازسازی و بهسازی داشته باشند و
بنیاد مسکن استان آمادگی کامل دارد تا برای وصول مطالبات بانکها و در صورت کمبود نیروی انسانی جهت تشکیل پرونده به بانکهای عامل
کمک کند.
س��پس جعفر مردانی -معاون سیاس��ی و امنیتی استاندار در سخنانی گفت :براساس بخشنامهای که از سوی دولت برای ضمانتهای زنجیرهای
ابالغ شده بانکها موظفند تابعیت کنند.
مردانی با قدردانی از بانکهای عامل برای پرداخت تس��هیالت طرح ویژه به نظارتهای انجام ش��ده ،اشاره کرد و گفت :بنیاد مسکن استان و
فرمانداران باید نظارتهایشان تشدید شود و بانکها هم از جزیرهای عمل کردن پرهیز کنند.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به شرایط آب و هوایی و کوتاه بودن فصل کار در استان مسئوالن باید به محض ابالغ اعتبارها کار را شروع کنند
و فاصله ایجاد نکنند چرا که استان ما در مجاورت گسلهای زیادی قرار دارد و باید مقاومسازی مسکن روستایی زودتر انجام شود.
در پایان معاون بازس��ازی و مس��کن روستایی بنیاد مسکن استان گزارشی از عملکرد بنیاد مس��کن در حوزه مسکن روستایی را تشریح نمود و
فرمانداریهای شهرستانها از عملکرد مطلوب این نهاد انقالبی قدردانی کردند.

نشست شورای اقامه نماز برگزار شد

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اقام��ه نماز بنیاد
مسكن اس��تان با حضور اعضاء در بنیاد مسكن استان تشكیل شد.
در ابتدا حجتاالس�لام دانش��فر -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی
ولی فقیه و دبیر س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��كن اس��تان ،گزارشی از
فعالیتهای انجام ش��ده ارائ��ه داد .در ادامه پ��س از تبادل نظر در
م��ورد راهبردهای تبلیغی و ترویجی برنامههای فرهنگی وهنری با
موضوع نماز تصمیمهایی اتخاذ گردید.
در پای��ان مهندس رئیس��ی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
س��خنانی با سپاس از تالش��های صورت گرفته ،گفت :توجه به امر
نماز باید سرلوحه اهداف و برنامههایمان قرار گیرد .مهندس رئیسی
از کلیه واحدهای تابعه درخواس��ت کرد در ای��ن امر مهم با ج ّدیت
فعالیت داشته باشند.

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشد ،تو را پند دهد و رازت را
آشکارا نکند -ابوعلی سینا
50

دیدار مدیرکل با معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس علوی مقدم -معاون هماهنگی
امور عمرانی اس��تانداری ،مهندس آس��مانی مق��دم -مدیرکل بنیاد
مس��کن و مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان با مهندس عظیمیان-
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دیدار و گفتگو
نمودند.
در ای��ن دیدار مهندس علوی مقدم از حمایتهای س��ازمان ملی
زمین و مس��کن در اس��تان به ویژه در مورد موضوع تحویل اراضی
در ش��هرهای خوس��ف ،ارس��ک و زیرکوه قدردانی کرد .در ادامه با
واگذاری زمین برای س��اخت مس��کن اقش��ار کم درآمد و محروم
توس��ط راه و شهرس��ازی استان به بنیاد مس��کن و واگذاری زمین
برای س��اخت هتل در دیهوک موافقت شد و موضوع اراضی آستان
قدس رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
س��پس مهندس آس��مانی مقدم به بیان مسائل موجود به ویژه مش��کالت انتقال اسناد واحدهای مس��کونی زمینهای معصومیه بیرجند به نام
متقاضیان معرفی شده توسط بنیاد مسکن پرداخت و مقرر شد موضوع بررسی و نسبت به رفع مشکالت اقدام شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان جنوبی

برگزاری نشست شورای مسکن شهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای مس��کن شهرستان
سربیشه با حضور مهندس فالحی -فرماندار این شهرستان ،معاون
برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ،مهندس حاجی زاده -مدیر
بنیاد مس��کن و سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان سربیشه،
بخش��داران و گروهی از مدیران و مس��ئولین دستگاههای اجرایی
و مدیران عامل تعاونیهای مس��کن شهرس��تان ،به منظور بررسی
وضعیت تعاونیهای مسکن سربیشه و خدمات زیربنایی و روبنایی،
جابجایی روس��تای کندرود سیاهو ،تس��هیالت مقاومسازی مسکن
روس��تایی و طرح بازآفرینی شهری در فرمانداری شهرستان برگزار
شد.
در ابت��دا مهندس حاجی زاده گزارش��ی از وضعیت مس��کن مهر
شهرس��تان ،میزان تس��هیالت اعطایی برای مقاومس��ازی مسکن
روستایی و اقدامهای صورت گرفته در مورد جابجایی روستای کندرود سیاهو ارائه نمود.
در ادامه مهندس فالحی نیز با قدردانی از اقدامهای مطلوب بنیاد مس��کن در زمینه اتمام مس��کن مهر ،اعطای تس��هیالت مقاومسازی و نیز در
مورد افزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی به  250میلیون ریال ،بر ضرورت همکاری و مساعدت کلیه دستگاههای اجرایی برای فراهم شدن
بهره برداری کامل از واحدهای مس��کن مهر و همچنین اتمام آن در شهرس��تان تأکید نمود .وی بر نوس��ازی بافت فرسوده شهری و روستایی و
اجرای کامل خدمات زیربنایی مسکن مهر اشاره داشت و با توجه به محرومیت شهرستان و وضعیت معیشت مردم ،بر همکاری کلیه دستگاههای
اجرایی به ویژه بانکها در مقاومسازی مسکن شهری و روستایی تأکید نمود و خواستار پیگیری هر چه بیشتر برای مقاومسازی مساکن روستایی
در سطح شهرستان شد.
سپس در مورد جابجایی روستای کندرود سیاهو ،تسریع در اجرای عملیات فاضالب و گاز بافت با ارزش روستای چنشت تصمیمهایی گرفته شد.

کربال پاک ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعههاست والحق که کربال از
بساطهای بهشت است -پیامبر اکرم(ص)
51

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

قرعه کشی قطعات مسکونی روستای چشمه رچ
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به گزارش روابط عمومی ،نشست قرعه کشی تعداد  7قطعه زمین
مس��کونی در روستای چش��مه رچ بخش مود شهرستان سربیشه با
حضور راس��تکار -بخش��دار بخش مود ،مهندس حاجی زاده -مدیر
بنیاد مس��کن این شهرستان ،اعضای ش��ورای اسالمی و دهیاری
روس��تا ،کارشناسان بخش��داری و بنیاد مس��کن در بخشداری مود
برگزار ش��د .در ابتدا مهن��دس حاجی زاده به وظیف��ه قانونی بنیاد
مس��کن که در ماده  4اساس��نامه قید شده و برای ساخت مسکن و
هدایت توسعه فیزیکی روستا و مقاومسازی مساکن روستایی اقدام
به واگذاری زمین مینماید ،اشاره کرد.
سپس راس��تکار از پیگیری بنیاد مسکن جهت تأمین زمین برای
واگذاری به متقاضیان از طریق منابع طبیعی قدردانی نمود و گفت:
واگذاری اراضی مس��کونی توسط بنیاد مسکن از ساخت و سازهای
پراکنده و غیرمجاز جلوگیری کرده و موجب خدمات رس��انی بهتر دس��تگاههای خدماترسان میشود .وی از اعضای شورای اسالمی و دهیاران
خواست تا با هدایت متقاضیان و ساخت واحد مسکونی مقاوم در سطح روستاها و ساخت و ساز در زمان قانونی جدیت بیشتری داشته باشند.

قرعه کشی زمینهای روستای طارق

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م قرعه کش��ی اراضی واگذاری
بنیاد مسکن در روستای طارق بخش شوسف شهرستان نهبندان با
حضور قدیمی -رئیس اداره حراس��ت بنیاد مسکن استان ،دوستی-
نماینده بخش��داری شوس��ف ،مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان و
اعضای شورای اسالمی روستا در دفتر مدیر بنیاد مسکن شهرستان
برگزار ش��د .گفتنی است در این نشست تعداد  33قطعه زمین برای
ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اختصاص یافت ،همچنین لزوم
مقاومسازی و شیوه استفاده متقاضیان از تسهیالت مسکن روستایی
برای اعضای شورای اسالمی روستا تبیین شد.
در پایان اعضای شورای اسالمی کلیه اقدامهای این نهاد را برای
جامعه روستایی امیدبخش دانستند و از تالشهای بنیاد مسکن قدردانی نمودند.

تجلیل از اهداکنندگان مستمر خون

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حض��ور دکتر عاملی-
مدیرعامل انتقال خون اس��تان و مهندس آسمانی مقدم -مدیرکل
بنیاد مس��کن استان از  4نفر از همکاران بنیاد مسکن استان که به
صورت مستمر اهدای خون داشتند ،قدردانی شد.
در ابت��دا دکتر عاملی با قدردانی از اهدای خون مس��تمر کارکنان
مجموعه بنیاد مس��کن اس��تان ،گفت :این ام��ر ،خدمتی بزرگ به
کشور در زمینه نجات بیماران به وسیله خونهای اهدایی با ضریب
سالمت مطلوب است که خراسان جنوبی در این زمینه از رتبه بسیار
خوبی برخوردار است.
در ادام��ه مهن��دس آس��مانی مقدم ب��ا تأکید و توجه وی��ژه امام

با دانشمندان همنشینی کن تا خوشبخت شوی -امام علی(ع)
52

مهندس علوی مقدم از بافت با ارزش روستای خور بازدید کرد
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به گزارش روابط عمومی ،مهندس علوی مقدم -معاون هماهنگی
ام��ور عمرانی اس��تانداری ،فرماندار شهرس��تان خوس��ف ،مهندس
آسمانی مقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان و هیئت همراه از پروژه
طرح هادی و بافت با ارزش روستای خور شهرستان خوسف بازدید
کردند.
در ابتدا مهندس آسمانی مقدم با ارائه گزارشی از روند اجرای این
پ��روژه گفت :تاکنون مبلغی بیش از  13میلیارد و  760میلیون ریال
به این امر اختصاص یافته اس��ت که امیدواریم با تزریق اعتبارهای
بیش��تر از طرف استانداری بتوانیم شاهد اتمام اجرای طرح بهسازی
در این روستا باشیم.
در ادامه مهندس علوی مقدم در سخنانی با اشاره به فعالیتهای
بنیاد مس��کن ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در روستاها منشأ
خیر ،اشتغال و بهبود وضعیت معیشت روستاییان شود.
وی با تأکید بر جلوگیری از انجام مداخالت در بافت با ارزش روستایی به هنگام ساخت و سازها ،یادآور شد :عالوه بر مردم دستگاههایی نظیر
فرمانداری ،بنیاد مس��کن ،میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری باید بر ساخت و س��ازها نظارت کنند؛ چرا که اگر ساخت و ساز غیرمجاز
انجام نشود ،بافت با ارزش حفظ شده و افزایش گردشگری و رونق اقتصادی را به همراه دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در پایان هدفمند کردن بودجه ریزی و هزینه کردها را ضروری دانست و گفت :برای آبادانی و توسعه،
ارقام قابل توجهی هزینه میشود که با هدفمند کردن این هزینهها بافت با ارزش روستایی حفظ و پایایی طرحها تضمین میشود ،به همین دلیل
باید مطالعات اولیه و امکان سنجی پیش از آغاز برنامهها انجام شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

خمین��ی(ره) ب��ه محرومان جامعه ،گفت :حضرت امام(ره) مش��اغل خدمت رس��ان به بیماران را مقدس و انجام امورهای��ی از این قبیل را عبادت
مینامید.
در پایان به رس��م یادبود به  4نفر از همکاران به نامهای مهندس صابر تنها ،داود قدیمی ،محمدرضا عرفانی و محمود نوفرس��تی که به صورت
مستمر اهدای خون داشته اند ،هدایایی اهدا گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان رضوی
بازدید از پروژههای در حال اجرای مسکن شهری

به گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام ش��هرابی -دبیر س��تاد
عالی اقامه نماز بنیاد مس��کن کشور و هیئت همراه از پروژههای در
دست اجرا و به اتمام رس��یده بنیاد مسکن استان شامل پروژههای
شمس ،نسیم ،ارمغان ،فجر  4و  ،5ارشاد و پیامبر اعظم(ص) بازدید
نمودند.
در این بازدید حجتاالس�لام ش��هرابی با تبریک به بنیاد مسکن
اس��تان مبنی بر توجه ویژه به س��اخت مسکن مناسب در شهرهای
اس��تان ،گفت :استفاده از مصالح س��اختمانی و نیروی کار بومی در
پروژههای این اس��تان در واقع تحقق ش��عار و راهبرد س��ال جاری
میباشد که توسط رهبر معظم انقالب ترسیم شده است.

از تجسس در کار مردم خودداری کن وگرنه بدون رفیق خواهی ماند -امام صادق(ع)
53

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با معاون استاندار خراسان رضوی
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ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان با نوروزیان -معاون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری
خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا نوروزیان از تالشهای بنیاد مسکن در حوزههای مختلف
عمرانی روستاها قدردانی کرد و با بیان این که مقاومسازی مسکن
روس��تایی برای کاهش آثار و خسارت ناش��ی از حوادث غیرمترقبه
ضروری است ،گفت :به منظور ارتقای شاخص مقاومسازی مسکن
استان الزم است با فرهنگسازی هر چه بیشتر ،سهمیه تسهیالت
مقاومسازی مسکن افزایش یابد.
در ادام��ه مهندس موس��وی نیا ب��ا قدردانی از تعام��ل مجموعه
استانداری با بنیاد مسکن ،گزارشی از فعالیتهای این نهاد ارایه داد
و گفت :بنیاد مس��کن به مقاومسازی مسکن روستایی نگاه ویژهای
دارد و با وجود مشکالت فراروی دستگاههای اجرایی ،در چند سال اخیر اعتبارهای خوبی به روستاها تخصیص یافته که از جمله با توزیع قیر در
تعداد زیادی از روستاها آسفالت اجرا شده است.
وی در پایان از همکاری و مس��اعدت بیش از پیش در مورد بازس��ازی مناطق زلزله زده شهرستان مشهد در زمان مسئولیت نوروزیان در سمت
فرماندار این شهرستان قدردانی نمود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار جدید شهرستان مشهد دیدار کرد

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس موس��وی نی��ا -مدیرکل بنیاد
مسکن استان با مهندس موهبتی -فرماندار شهرستان مشهد دیدار و
گفتگو نمود که در این دیدار مهندس موهبتی از عملکرد بنیاد مسکن
استان به ویژه از ساخت مسکن شهری و روستایی ابراز رضایت کرد
و خواستار تداوم همکاریها و گسترش آنها در استان شد.
وی در ادام��ه گفت :نیازمند جمعبن��دی اطالعات تمام حوزههای
روس��تاهای حاشیه شهر مشهد هس��تیم تا آنها را از وضعیت فعلی
خارج ک��رده و با بررس��ی راهکارهای مختل��ف و تأثیرگذاری آنها
براساس اولویت ،اقدام به خدمت رسانی کنیم.
فرماندار جدید شهرستان مشهد افزود :هم اکنون نیازمند همافزایی
ویژه در بین دستگاههای فرمانداری ،بنیاد مسکن ،دهیاریها و اداره
کل راه و شهرسازی برای ارائه طرح ویژه به روستاهای حاشیه شهر مشهد هستیم.
در پایان مهندس موسوی نیا نیز به منظور پرداخت تسهیالت نوسازی و اعطای وامهای مسکن روستایی اعالم آمادگی و از پیشنهاد همکاری
با فرمانداری شهرستان مشهد استقبال نمود.

نشست ستاد اقامه نماز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حضور مهندس موس��وی نیا -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،حجتاالس�لام حیدری -مسئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و حجتاالسالم سلطانی -قائم مقام وی و گروهی از معاونین و مدیران ،حجتاالسالم شهرابی -دبیر
شورای فرهنگی و ستاد عالی اقامه نماز بنیاد مسکن کشور گفت :بنیاد مسکن یکی از نهادهایی است که از سالیان گذشته اقامه نماز را به صورت
جدی در دستور کار خود قرار داده که به حول و قوه الهی این حرکت بزرگ فرهنگی بازدهی بسیار مناسبی داشته است.
حجتاالس�لام ش��هرابی در نشست ستاد اقامه نماز شهر مشهد با بیان مطالبی در مورد نماز گفت :نماز عبادت مخصوصی برای پرستش خدا و

ای مردم ! اهل بیت مرا در حال حیاتم و پس از من مورد احترام
قرار دهید -پیامبر اکرم(ص)
54

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس موس��وی نیا -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ب��ا دهیاران چهار روس��تا دی��دار کرد و
گفت :قبل از س��اخت و ساز غیرمجاز باید از وقوع این تخلف
جلوگیری کنیم.
مهن��دس موس��وی نیا در ادامه با اش��اره ب��ه معضالتی که
روس��تاهای حاش��یه ش��هرهای بزرگ با آن مواجه هس��تند،
افزود :طبع ًا روس��تاهای حاشیه شهر دارای مشکالت و مسایل
ویژهای هس��تند که نیاز به برنامه ری��زی و اقدامهای ویژهای
برای برطرف نمودن آنها است.
وی همچنی��ن گف��ت :در حال حاض��ر بزرگترین مش��کل
روس��تاهای حاشیه شهر ،ساخت و س��از غیرمجاز در خارج از
حریم این روستاها است که باعث ایجاد مشکالت بزرگی هم
برای ساکنین این سکونتگاههای غیررسمی و هم باعث تحمیل هزینههای سنگین به دولت میشود و راه حل مقابله با این مسئله تنها این است
که قبل از وقوع ساخت و ساز غیرمجاز و از طریق گزارش دهیاریها از این موارد جلوگیری کنیم.
سپس طرفین به ارائه نقطه نظرهای خود پیرامون نیازمندیها و راهکارهای رفع آنها پرداختند و مدیرکل بنیاد مسکن استان به منظور مساعدت
بیش از پیش ،دستور همکاری در رفع مشکالت پیش روی این دهیاریها را به معاونتهای زیرمجموعه خود ابالغ نمود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار مدیرکل با دهیاران چهار روستا
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راز و نیاز با اوس��ت که در آن جنبههای ارزنده و آموزنده خاصی در نظر گرفته ش��ده و به همین دلیل ش��کل مخصوصی به خود گرفته اس��ت .در
برخورد اولیه با نماز ،با شکل ظاهری آن که عبارت از مقدمات و ارکان آن است ،روبرو میشویم اما در حقیقت نماز دو شکل و نمود دارد ،یکی
شکل ظاهر و دیگری شکل باطن یا محتوای آن است.
وی یادآور ش��د :فراهم آوردن ش��رایط مناس��ب ب��رای ترویج و
گسترش نماز در جامعه ،عالوه بر ضرورت وجود برنامههای مناسب
فرهنگی -تبلیغی ،مس��تلزم بکارگیری نیروی انسانی آگاه ،خالق و
متخصص در حوزه اجرا اس��ت بنابراین اجرای دورههای آموزش��ی
برای فعاالن اجرای نم��از که در رأس هرم فعالیتهای فرهنگی و
تبلیغی مرتبط با نماز هس��تند ،با ه��دف ارتقاء دانش آنان ،در حوزه
مسایل اجرایی و بهبود عملکرد آنان ضروری است.
در پای��ان دبیر ش��ورای فرهنگی و س��تاد عالی اقام��ه نماز بنیاد
مس��کن کش��ور با حضور در جمع کارکنان بنیاد مسکن استان ،در
مورد خطره��ا و آفتهای فضای مجازی ،وجدان کاری ،خدمت به
مردم ،دستاوردهای بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه ،توجه بیشتر به خانوادهها ،انس با قرآن و توجه به نماز اول وقت سخنرانی کرد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خراسان شمالی
دیدار مدیران كل بنیاد مسكن و اوقاف و امور خیریه

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس محمدی -مدیركل و معاونین بنیاد مس��كن اس��تان با حضور در اداره كل اوقاف و امور خیریه اس��تان با
حجتاالسالم آسوده -مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان دیدار و گفتگو كردند.
در این دیدار ،حجتاالس�لام آس��وده در سخنانی گفت :این دو سازمان در حوزه عمران روستایی ارتباط نزدیكی با یكدیگر دارند .وی از دیدگاه
بنیاد مسكن در طرحهایهادی و مباحث مربوط به صدور اسناد قدردانی کرد و گفت :این دیدگاه ،دیدگاهی اعتقادیست.

رایزنی کنید تا اندیشه درست متولد شود -امام علی(ع)
55

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان افزود :مس��جد باید به تمام امكانات مجهز باش��د و صرفا نباید مكانی مذهبی باش��د بلكه مكانی فرهنگی
مذهبی كه جوان امروز در آن ماندگار شود.
حجتاالس�لام آس��وده از بنیاد مس��كن خواس��ت در س��مت
توسعهها ،عرصههای مورد نیاز مساجد در مكانهای مناسب دیده
شوند.
س��پس مهندس محمدی با اش��اره به بند هفتم منشور اجرای
طرح هادی ،گفت :بنیاد مسكن نگاه ویژهای به مساجد در سطح
روس��تاها دارد و محوری��ت اجرای طرحها در اطراف مس��اجد و
مراكز محالت میباشد.
وی افزود :س��رفصلهای مش��تركی بین بنیاد مسکن و اداره
اوقاف و امور خیریه وجود دارد و نگاه بنیاد مس��كن به مس��اجد،
مدارس و حس��ینیهها به عنوان نگینهای درخشان روستاهاست
كه محل اجتماعهای گوناگون نیز هستند و با این دیدگاه تالش
بر این اس��ت بیش��ترین توجه را داشته باشیم و بعضا مساجد و مدارس��ی بودهاند كه فاصله از روستا داشتهاند ولی نهایتا اجرای آسفالت را تا محل
این مكانها ادامه داده ایم.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ادامه داد :بنیاد مس��کن همواره با تأیید دس��تگاههای مرتبط برای مراكز آموزش��ی و مذهبی در سمت توسعهها
زمینهای رایگان به روستاها اختصاص میدهد.

دیدار مدیركل با فرمانده مرزبانی

بنابر گزارش روابط عموم��ی ،مهندس محمدی -مدیركل و
معاونین بنیاد مس��كن اس��تان با حضور در فرماندهی مرزبانی
استان با سرهنگ داوطلب -فرمانده مرزبانی استان و معاونین
ایشان دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار مهندس محمدی با اش��اره به اجرای پروژه راه
مرزی ،گفت :بنیاد مس��كن از ابتدای پروژه در س��ه محور كار
را آغ��از کرد كه در محور گلیل ،بردر و س��رانی در شهرس��تان
ش��یروان از  45كیلومتر مس��یر تعیین شده تاكنون  34كیلومتر
آن به پایان رسیده و همچنین در محور پرسه سو شهرستان راز
و جرگالن نی��ز از  15كیلومتر ،بیش از  11كیلومتر آن اجرایی
شده است.
وی با قدردانی از حمایتهای ویژه مرزبانی ،به ویژه فرماندهی
اس��تان ،اجرای این پروژه را خدمت دانس��ت و افزود :موانع و مصائب اجرای این پروژه از جمله ،ارتفاع  2800متری پروژه ،سختی و صعب العبور
بودن مسیرها در نقطه صفر مرزی ،شرایط نامساعد جوی و برف گیر بودن و ...هیچگونه تأثیری در قدرت و جدیت نیروهای جهادی بنیاد مسكن
در اجرای پروژه نداشته است.
سپس سرهنگ داوطلب با قدردانی از تالشهای بنیاد مسكن ،همت این نهاد با شرایط خاص منطقه را مقدس وصف نمود و از مجموعه بنیاد
مسكن قدردانی کرد.
وی همچنین به خدمات و كمكهای ماش��ین آالت در تس��طیح محورهای منتهی به پاسگاههای مرزی اشاره و از تالشهای مدیر ،كاركنان و
تك تك رانندگان ماشین آالت قدردانی نمود.
فرمانده مرزبانی افزود :این پروژه از لحاظ امنیت مرزبانی تأثیر به سزایی دارد و كار بسیار ارزشمندیست.

دنیا در نظر دانشمندان مانند سایه است -امام باقر(ع)
56

مراسم معارفه قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسكن استان

به گزارش روابط عمومی ،مراس��م معارفه قائم مقام مسئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان با حضور آیت ا ...یعقوبی-
نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه شهرستان بجنورد ،مدیركل،
معاونین و مدیران بنیاد مس��كن برگزار و حجتاالسالم احمدی به
عنوان قائم مقام مس��ئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسكن
استان معرفی شد.
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بناب��ر گ��زارش روابط عموم��ی ،مهندس محم��دی -مدیركل و
معاونین بنیاد مسكن استان با قربانی جم -مدیركل و معاونین صدا
و سیما دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار قربانی جم از همكاری بنیاد مس��كن در تولید محتوا
و همراهی برنامهها قدردانی کرد و افزود :واحدهای اس��تان همسو
ب��ا انتظارهای ش��ما پیش میروند تا نقطه نظرهای ش��ما در زمینه
اطالعرسانی و فرهنگ سازی را اجرایی نماید.
س��پس مهندس محم��دی در مورد اهمیت رس��انه گف��ت :تأثیر
رس��انه و نقش آن در سازندگی ،فرهنگ مردم ،عمران و آبادانی بر
هیچكس پوشیده نیست .وی افزود :این تأثیرها بسیار میتواند مؤثر
و مثبت تر باش��د آن زمانی كه در زمینه رفع مشكالت و معضالت
گام برداریم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست مدیران بنیاد مسكن و صدا و سیما

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان خوزستان
افتتاح پروژههای بهسازی  9روستای شهرستان دشت آزادگان

مهندس میاحی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان دش��ت آزادگان از افتتاح پروژه بهسازی  9روس��تا همزمان با فرا رسیدن هفته دولت خبر داد.
مهندس میامی افزود :عملیات بهسازی این  9روستا از محل اعتبارهای نفت با اعتباری بیش از  40میلیارد ریال صورت گرفته و شامل زیرسازی
و آسفالت ،پیاده روسازی ،خاکبرداری ،جوی و جدول بوده است.

آسفالت معابر روستای زراقلی

مهندس نوروزی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان رامهرمز از آغاز عملیات آس��فالت معابر روستای زراقلی خبر داد .مهندس نوروزی عنوان کرد:
بهس��ازی روس��تای زراقلی از محل اعتبارهای نفت و ش��امل  6000مترمربع زیرسازی و آسفالت 2800 ،مترمربع پیاده روسازی و  800متر جوی
و جدول بوده است.

دوستی میان پدران ،سبب خویشاوندی فرزندان است -امام علی(ع)
57

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی دفتر مرکزی
موفقیت فرزند همکار

نازنین فاطمه عسکری رابری فرزند مسعود عسکری رابری -مدیرکل دفتر فنی و امور تهیه طرح بنیاد مسکن
کشور ،با شرکت در مسابقههای منطقه ،موفق به کسب رتبه اول در رشته انشاء نماز شد.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کسب این موفقیت را به وی و خانواده اش تبریک میگوید.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان زنجان
افتتاح همزمان  25واحد مسکن شهری

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراسمی
با حضور درویش امیری -استاندار ،مهندس عزیزی -نماینده مردم
شهرستانهای ابهر ،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسالمی،
مهن��دس صنعتی منفرد -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،رحمانی
هزار رود -فرماندار شهرستان سلطانیه ،حجتاالسالم مصطفوی-
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان و گروهی از
مسئولین استانی و شهرستانی ،پروژه  25واحد مسکن شهری بنیاد
مسکن استان در شهرستان سلطانیه افتتاح شد.
این پروژه  25واحدی مس��کن ش��هری ش��امل  10واحدی سپید
شهرس��تان س��لطانیه 9 ،واحدی نگین خرمدره و  6واحدی نیایش
شهرس��تان ماهنش��ان با اعتباری بیش از  27میلی��ارد ریال افتتاح
گردید.
همچنین پروژه س��اخت همزمان  55واحد مس��کن ش��هری شامل پروژه  25واحدی شهرستان س��لطانیه 18 ،واحدی شهرستان خرمدره و 12
واحدی شهرستان ابهر با اعتباری بیش از  60میلیارد ریال در این ایام آغاز شد.

بازدید از بافت با ارزش روستای درسجین

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،دکتر طهماس��بی -رئیس س��ازمان
مدیریت و برنامه ریزی اس��تان ،مهن��دس صنعتی منفرد -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از معاونین و کارشناسان این نهاد،
از بافت با ارزش روستای درسجین شهرستان ابهر بازدید نمودند.
در ای��ن بازدید ،مهن��دس صنعتی منفرد گزارش��ی از فعالیتهای
انجام ش��ده در روس��تای درس��جین ارائه داد و گفت :احیای بافت
با ارزش روس��تای درس��جین شهرس��تان ابهر به عنوان نمونة بارز
و کام��ل اجرای ط��رح هادی با در نظر گرفت��ن فاکتورهای مهم و
اساسی مناسبس��ازی محیط روستا توسط بنیاد مسکن استان اجرا
شده است.

من برای به کمال رسانیدن مکارم اخالق به پیامبری مبعوث شدم -پیامبر اکرم(ص)
58

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��تی ب��ا حض��ور مهندس
صنعتیمنفرد -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان ،موالیی-
رئیس ش��ورای استان ،افشار -شهردار س��لطانیه و اعضای شورای
شهر این شهرستان برگزار شد.
در ابتدا مهندس صنعتی منفرد با بیان اینکه بنیاد مس��کن استان
در اجرای پروژههای عمرانی موفق عمل کرده است ،گفت :با توجه
به وجود نیروهای متخصص و فنی در بنیاد مس��کن اس��تان ،هدف
ای��ن نهاد ارائه خدمات مطلوب ب��ا بهترین کیفیت به مردم به ویژه
اقشار کم درآمد بوده است.
وی به تعامل و هم افزایی بیش��تر بین شهرداری سلطانیه و بنیاد
مس��کن اس��تان تأکید کرد و گفت :با توجه به اینکه بنیاد مس��کن
استان از طراحی تا اجرا ،توانمندیهای باالیی در اجرای پروژههای
عمرانی دارد ،آمادگی الزم را برای گسترش تعامالت و همکاریها
با شهرداری و شورای شهر سلطانیه دارد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به نقش ش��وراها در امر خدمت رسانی به مردم اش��اره کرد و گفت :با اتحاد و همدلی بین مردم ،اعضای شورای
اس�لامی ،دهیاریها و بنیاد مس��کن میتوان در زمینه توس��عه پایدار روس��تایی به ویژه اوضاع کالبدی -فیزیکی روستا گام برداشت و به اهداف
مشخص این نهاد به ویژه در سطح روستاها دست یافت.
در ادامه افشار با بیان اینکه بنیاد مسکن استان اقدامهای شایستهای برای پیشرفت و آبادانی این شهرستان انجام داده است ،گفت :با توجه به
اینکه ،این شهرستان ظرفیتهای باالیی در حوزه گردشگری دارد و به عنوان قطب گردشگری در سطح استان شناخته شده ،میتواند در مسائل
مربوط به توسعه بوم گردی نیز مطرح گردد.
وی ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعه گردشگری را امری ضروری دانست و ادامه داد :باید از توان فنی و مهندسی بنیاد مسکن در اجرای
پروژههای عمرانی مناسب و اصولی در این شهرستان استفاده کرد.
سپس موالیی آمادگی خود را برای گسترش تعامالت بین این دو مجموعه در زمینه پیشبرد اهداف و حل کردن برخی مشکالت اعالم کرد.
در پایان پس از گفتگو و رایزنی بین این دو مجموعه ،تصمیمهایی در مورد رفع موانع موجود در اجرای پروژههای عمرانی مطرح و اتخاذ گردید.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر سلطانیه با مدیرکل بنیاد مسکن استان
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وی با بیان اینکه مناسبسازی محیط روستا برای معلوالن به طور ویژه در طراحی و اجرای پروژهها مورد توجه بنیاد مسکن استان است ،ادامه
داد :در روستای درسجین که تنها روستای بدون مانع در سطح کشور شناخته شده است ،این مهم به خوبی انجام پذیرفته است.
در ادامه دکتر طهماس��بی عملکرد بنیاد مس��کن استان را در بهسازی بافت با ارزش روستای درس��جین بسیار مناسب و مطلوب ارزیابی کرد و
گفت :بنیاد مس��کن اس��تان در شناس��ایی و ارتقای فضاهای با ارزش ،حفاظت و احیای ارزش��های فرهنگی ،تاریخی و معماری آن به شیوههای
مناسب اقدامات مطلوبی انجام داده است.
وی ادامه داد :روستای درسجین با وجود داشتن بافت با ارزش روستایی ،به عنوان روستای نمونه گردشگری به شمار میآید که این امر میتواند
در توسعه اقتصادی منطقه نقش مهمی داشته باشد.
گفتن��ی اس��ت رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان در ادامه ب��ا مهندس صنعتی منفرد ،معاونین و مدیران بنیاد مس��کن اس��تان و
حجتاالسالم مصطفوی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس صنعتی منفرد گزارشی از فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن در سطح استان به ویژه روستاها ارائه داد.
در پایان دکتر طهماس��بی با ابراز رضایت از فعالیتهای بنیاد مس��کن ،گفت :این نهاد با محرومیت زدایی در روس��تاها موجب عمران و آبادانی
شده است که تداوم این رویکرد میتواند به توسعه بیشتر در روستاها منجر شود.

کسی که با وضو به رختخواب برود در حالی میخوابد که رختخواب او،
عبادتگاه اوست -امام صادق(ع)
59

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دیدار با شهردار و اعضای شورای اسالمی زرینآباد
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بناب��ر گ��زارش رواب��ط عمومی ،نشس��تی ب��ا حض��ور مهندس
صنعتیمنفرد -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن استان ،کالنتری-
ش��هردار زرینآباد و سرابی -رئیس شورای اس�لامی این شهر در
زمینه گسترش همکاریها برگزار شد.
در ابتدا مهندس صنعتی منفرد با اش��اره به توانمندیها و تجارب
فنی بنیاد مس��کن اس��تان ،گفت :با توجه به ظرفی��ت باالی بنیاد
مس��کن و وجود نیروهای متخص��ص و فنی ،این نهاد از طراحی تا
اجرا توانمندیهای باالیی در اجرای پروژههای عمرانی برای توسعه
و آبادانی دارد.
وی به صدور اس��ناد مالکیت روس��تایی به ویژه برای ش��هرهای
زیر  25هزار نفر جمعیت ،توس��ط بنیاد مس��کن و اداره ثبت اسناد و
امالک اش��اره کرد و گفت :بنیاد مسكن استان با رسمیت بخشیدن
به مالكیت ساكنین بافت روس��تاها و افزایش انگیزه برای پایداری
س��كونت در روس��تا ،اقدام به صدور اسناد مالکیت روستایی نموده است که این موضوع در توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی به ویژه در سطح
روستاها نقش مهمی داشته است.
در ادامه کالنتری با بیان اینکه ،فعالیتهای این نهاد در زمینه توسعه و آبادانی روستاها و کمک به اقشار کم درآمد جامعه کامال مشهود است،
ادامه داد :بنیاد مسکن استان در اجرای پروژههای عمرانی به ویژه در سطح روستاها و ساخت مسکن برای محرومین اقدامات چشم گیری انجام
داده است.
وی ادامه داد :با گس��ترش تعامالت و همکاریهای بیش��تر با بنیاد مس��کن میتوان در اجرای پروژههای عمرانی به صورت اصولی و توسعه و
پیشرفت روستاها ،اقدامات قابل توجهی انجام داد.
شهردار به بحث صدور سند مالکیت روستایی در سریع ترین زمان ممکن تأکید کرد و گفت :با توجه به اهمیت این موضوع باید هماهنگیهای
الزم برای سهولت و سرعت بخشیدن در زمینه صدور سند مالکیت روستایی بین دستگاههای مرتبط صورت گیرد.

برگزاری دوره بازآموزی اعضای نظام فنی روستایی

دوره بازآموزی اعضای نظام فنی روس��تایی بنیاد مسکن استان
با حضور حجتاالس�لام مصطفوی -مس��ئول دفت��ر نمایندگی
ولیفقی��ه در بنیاد مس��کن اس��تان ،مهندس موس��وی -معاون
بازسازی مس��کن روس��تایی ،مهندس محمدی -معاون عمران
روس��تایی و هاشمینژاد -رئیس حراس��ت بنیاد مسکن استان و
گروهی از کارشناس��ان و اعضای نظام فنی روس��تایی این حوزه
برگزار شد.
این دوره آموزشی در چهارچوپ قوانین و در زمینه به روزرسانی
دانش ناظرین فنی ،ارائه خدمات فنی مهندسی روستایی در مورد
ضواب��ط اجرایی و فنی ب��ه خصوص در س��اختمانهای با مصالح
بنایی ،توجه به اخالق مهندسی و آشنایی با مخاطرات برگزار شد.
دوره بازآموزی اعضای نظام فنی روس��تایی با هدف نظارت بر
ساخت و سازهای روس��تایی به صورت اصولی و ترویج فرهنگ
مقاومسازی تشکیل گردید.

اگر انسان از گناه کوچک پرهیز نکند ،کم کم گناهان بزرگتر را
مرتکب خواهد شد -حضرت عیسی(ع)
60

افتتاح پروژه اجرای طرح هادی روستای پالس
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،به مناس��بت هفته دول��ت ،پروژه
اجرای طرح هادی (بهسازی معابر ،جدول گذاری و آسفالت ریزی)
روس��تاهای امین آباد ،کناوند ،پنبه جوق و آقکند شهرستان زنجان
با مشارکت دهیاریها با حضورهادوی -معاون عمرانی فرمانداری،
مهندس رس��تمخانی -مدیر بنیاد مس��کن و گروهی از مس��ئولین
شهرستانی افتتاح شد.
گفتنی است این طرحها با هدف تأمین عادالنه امكانات از طریق
ایج��اد تس��هیالت اجتماعی ،تولی��دی و رفاه��ی ،هدایت وضعیت
فیزیكی روستا ،ایجاد تسهیالت الزم برای بهبود مسكن روستاییان
و خدمات محیط زیستی و عمومی اجرا شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

افتتاح همزمان چندین پروژه اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان زنجان

بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حض��ور مهندس
محمدی -فرماندار شهرستان خرمدره ،مهندس آهنکار -مدیر بنیاد
مس��کن این شهرس��تان و گروهی از مس��ئولین شهرستانی ،پروژه
اجرای طرح هادی روستای پالس شهرستان خرمدره افتتاح گردید.
گفتنی است برای اجرای این پروژه با مشارکت دهیاری ،اعتباری
بیش از  500میلیون ریال هزینه شده است .همچنین واحد مسکونی
مقاومس��ازی شده روستایی با اعتباری بیش از  210میلیون ریال با
حضور مسئولین شهرستانی افتتاح شد.

کلنگ زنی اجرای فاز دوم طرح هادی روستای ولیدر

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می ف��از دوم طرح هادی
روس��تای ولیدر شهرس��تان طارم با حضورهاش��می نژاد -فرماندار،
مهندس ابراهیمی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان و گروهی از
مسئولین شهرستانی کلنگ زنی شد.
همچنین فاز اول طرح هادی روستای تازه کند با اعتباری بیش از
 2میلیارد و  500میلیون ریال نیز در زمینه تأمین عادالنه امكانات از
طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی ،تولیدی و رفاهی ،هدایت وضعیت
فیزیكی روستا ،ایجاد تسهیالت الزم برای بهبود مسكن روستاییان
و خدمات محیط زیستی و عمومی افتتاح گردید.

کسی که راضی به قسمت و قدر الهی باشد ،اندوه روزی نخورد -امام صادق(ع)
61

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اجرای طرح هادی روستای گوگرچینگ
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در مراس��می طرح ه��ادی روس��تای گوگرچینگ بخش افش��ار
شهرس��تان خدابن��ده با حضور میرزای��ی فرد -فرمان��دار ،مهندس
بابایی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان و گروهی از مس��ئولین
شهرستانی افتتاح شد.
گفتنی اس��ت ،بنیاد مس��کن در اجرای طرح هادی روستا به حفظ
س��اختار س��نتی در ابعاد گوناکون فرهنگی و اجتماعی و استفاده از
مناب��ع و مصال��ح بومی ،توجه ویژهای داش��ته اس��ت به طوری که
ب��ا تأمی��ن عادالنه امكانات ،تس��هیالت الزم برای بهبود مس��كن
روستاییان را فراهم کرده است.

افتتاح پروژه طرح هادی روستای مادآباد

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی روس��تای
مادآباد شهرس��تان ماهنشان با مشارکت دهیاری و با حضور نوری-
فرماندار ،خدایی -مدیر بنیاد مس��کن این شهرس��تان و گروهی از
مدیران دستگاههای اجرایی افتتاح شد.
بهس��ازی معابر روس��تای مادآباد با اعتباری بیش از  650میلیون
ریال ،دیوار س��نگی با اعتباری بیش از  780میلیون ریال ،زیرسازی
ب��ا اعتباری بیش از  960میلیون ریال و آس��فالت ریزی با اعتباری
بیش از  1میلیارد و  870میلیون ریال با مش��ارکت بنیاد مس��کن و
دهیاری انجام شده است.
همچنین میزان اعتبار هزینه شده در اجرای طرح هادی روستای
مادآباد با مشارکت دهیاری به میزان  6میلیارد و  280میلیون ریال
و طرح هادی روستای چتز با اعتباری بیش از  700میلیون ریال از
محل اعتبارهای استانی و طرح هادی روستای قره باطالق شهرستان ماهنشان نیز افتتاح شد.

طرح هادی روستای قلعه افتتاح شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،پروژه اجرای طرح هادی روستای قلعه
با حضور رحمانی هزار رود -فرماندار شهرس��تان سلطانیه ،مهندس
نبی لو -مدیر بنیاد مسکن و گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی
این شهرس��تان ،با اعتباری بی��ش از  3میلیارد و  820میلیون ریال
افتتاح گردید.
همچنین ،دو هزار و پانصد و یازدهمین واحد مسکونی مقاومسازی
شده روستایی نیز در این شهرستان افتتاح شد.

به کوچکی گناه نگاه مکن بلکه ببین چه کسی را نافرمانی کرده ای -پیامبر اکرم(ص)
62

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سمنان
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بنابر گ��زارش روابط عمومی ،مهندس صنعتی منفرد -مدیرکل و
معاونین بنیاد مسکن اس��تان و حجتاالسالم مصطفوی -مسئول
دفت��ر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ب��ا علمدارپور-
مدیرعام��ل بان��ک تجارت اس��تان در زمینه گس��ترش تعامالت و
همکاریهای فی مابین دیدار و گفتگو کردند .در این دیدار مهندس
صنعتی منفرد در مورد وظایف و فعالیتهای بنیاد مس��کن اس��تان
توضیحهایی ارائه نمود.
وی تعامل بنیاد مس��کن استان را با بانکهای عامل بسیار مطلوب
ارزیاب��ی و ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همکاری بیش��تر با بانک
تجارت استان نیز شاهد خدمت رسانی ارزنده تر و بیشتر به مردم باشیم.
در ادامه علمدارپور آمادگی خود را برای همکاری با بنیاد مس��کن
در زمینه پرداخت تسهیالت اعالم و بر مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی تأکید نمود و گفت :بانک تجارت استان نیز در کنار بنیاد مسکن
همواره در زمینه توسعه استان و حل مشکالت مردم تالش خواهد کرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست با مدیرعامل بانک تجارت

نشست پرسش و پاسخ مردمی

بناب��ر گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،با حض��ور دکتر همت��ی -نماین��ده مردم
شهرستانهای سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی ،مهندس
فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و گروهی از مدیران کل دستگاههای
اجرایی اس��تان ،بخشداران ،اعضای ش��وراهای اسالمی و دهیاران و گروهی از
مردم ،نشست پرسش و پاسخ مستقیم مردم با مسئولین برگزار شد.
در ابتدا مهندس فالحی با بیان گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن استان برای
حاضرین ،با توجه به سیاس��تهای کلی بنیاد مسکن در زمینه خدمت به مردم
اس��تان به ویژه محرومین جامعه با پاس��خ به سؤاالت مردم ،آمادگی این نهاد
در ارائه هرگونه خدمات به مردم اس��تان را در دس��تور کار بنیاد مسکن استان
اعالم کرد.

نشست مشترک مدیران کل بنیاد مسکن و اداره کل پست
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترکی با حضور مهندس
فالح��ی -مدیرکل و مهندس حس��ینی -معاون عمران روس��تایی
بنیاد مس��کن اس��تان با مدیرکل و معاونین اداره کل پس��ت استان
برگزار و در مورد موضوعهای مش��ترک فی مابین و راههای تعامل
و همکاریهای بیشتر اداری به گفتگو و تبادل نظر پرداخته شد.

ای گروه شیعه ! مایه زینت ما باشید ،نه سبب ننگ و سرزنش ما -امام صادق(ع)
63
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نشست مشترک مدیران کل بنیاد مسکن و شرکت مخابرات استان
بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت مشترکی با حضور مهندس
فالح��ی -مدی��رکل ،مهندس حس��ینی -معاون عمران روس��تایی
و دکتر ش��فیقی -معاون پشتیبانی بنیاد مس��کن استان با مهندس
دارایی -مدیرعامل و معاونین ش��رکت مخابرات استان برگزار و در
مورد موضوعهای مشترک فی مابین به گفتگو و تبادل نظر پرداخته
شد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان سیستان و بلوچستان
آزمون عضویت در نظام فنی روستایی بنیاد مسکن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،آزمون عضویت در نظام فنی روستایی بنیاد مسکن شهرستان سراوان با شرکت بیش از  50داوطلب در دانشگاه آزاد
اسالمی این شهرستان برگزار شد.
گفتنی است براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن به منظور نظارت بر ساخت و ساز ساختمانهای
روس��تایی ،از طریق آزمون از بین افراد واجد ش��رایط در یکی از رش��تههای عمران و معماری و یا رش��تههای مرتبط با ساختمان برای نظارت بر
س��اخت و س��از واحدهای واقع در مناطق روستایی در قالب طرح نظام فنی روستایی گزینش و پروانه نظارت برای آنها صادر مینماید .متقاضیان
پس از کس��ب حد نصاب نمره در آزمون و بعد از گذراندن دورههای آموزش��ی و کالسهای توجیهی ،پروانه کارآموزی که اعتبار آن یک س��ال
میباشد را برای نظارت بر ساخت و سازهای روستایی دریافت مینمایند.

برگزاری دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد بیمههای مکسوره صورت وضعیتها

به گزارش روابط عمومی ،دوره آموزش��ی مالی��ات بر ارزش افزوده و
عملکرد بیمههای مکس��وره ص��ورت وضعیتها و تنظی��م قراردادهای
منعقده با حضور کارشناسان واحد مالی و ذیحسابی برگزار شد.
نوری صادق با اش��اره به اهمیت آش��نایی کامل کارکن��ان با مفاهیم
مرتب��ط با مالیات ب��ر ارزش افزوده ،گفت :این دوره آموزش��ی جزیی از
برنامه آموزشی س��االنه بنیاد مسکن میباشد که با هدف ارتقای دانش
مالی کارکنان و آشنایی بیشتر با شیوه تنظیم پیمان نامهها ،قراردادها و
تأثیر آنها بر نحوه کس��ورات قانونی مالیات بر ارزش افزوده ،به مدت 4
ساعت و در بنیاد مسکن استان برگزار گردیده است.

تعامل بنیاد مسکن با فرمانداری

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان زاهدان ،مهندس ساالری -مدیرکل و معاون عمران روستایی بنیاد
مسکن استان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

اگر غذای سالم برای انسان الزم است ،نماز هم برای سالمتی انسان
الزم است -استاد شهید مرتضی مطهری
64

همکاری دوجانبه بنیاد مسکن استان و کمیته امداد امام خمینی(ره)

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان خاش

به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور فرماندار شهرس��تان
خاش و معاون وی ،مدیرکل و معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
استان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در ابت��دا فرمان��دار ب��ا اع�لام اینک��ه ای��ن شهرس��تان در مورد
ش��اخصهای تهیه و اجرای طرحهایهادی روس��تایی از میانگین
اس��تانی باالتر میباش��د ،از عملکرد بنیاد مسکن اس��تان در مورد
تعامل با دهیاریها برای آس��فالت معابر روس��تایی ،تهیه و اجرای
طرحهایهادی روستایی قدردانی نمود.
در ادامه مقرر گردید تا بنیاد مس��کن اس��تان حداکثر همکاری و
تعامل در مورد جذب اعتبار برای موارد یاد شده را برای روستاهای فاقد دهیاری لحاظ نماید.
در پایان مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان از اهتمام هرچه بیشتر این نهاد برای تسریع در به خاتمه رساندن طرحهای نیمه تمام و در حال ساخت
این شهرستان خبر داد.
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به گزارش روابط عمومی ،نشس��تی با حضور مدیرکل و رئیس دفتر مش��ارکتهای مردمی بنیاد مس��کن استان و مدیرکل کمیته امداد امام(ره)
استان در بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در این نشس��ت عالوه بر بررس��ی چالشهای پیش رو در مورد تأمین مس��کن اقش��ار محروم و کم درآمد ،راهکارهای تأمین مس��کن ایمن و
ارزانقیمت برای محرومان مورد بررس��ی قرار گرفت .در پایان مقرر ش��د تا بدین منظور تفاهم نامه دوجانبهای میان بنیاد مسکن استان و کمیته
امداد امام(ره) توسط کارشناسان و مدیران تهیه و تنظیم شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ابتدا ،مهندس س��االری با ارائه گزارش��ی از عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان در شهرس��تان زاهدان ،ب��ه اثرات این اقدامه��ا در مورد کاهش
حاشیهنشینی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به حاشیههای شهر زاهدان پرداخت .در ادامه اثرات عوامل پیشگیری کننده از حاشیه نشینی مانند
تهیه و اجرای طرحهایهادی روستایی ،تصرف ،تملک زمین ،صدور اسناد برای زمینهای روستایی و الحاق به محدوده ،مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان ،سرپرس��ت فرمانداری شهرس��تان زاهدان با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن اس��تان در زمینههای یاد شده برای جلوگیری از تشکیل
بافت نابسامان شهری ،خواستار همکاری همه جانبه این نهاد با فرمانداری شهرستان گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان فارس
مهندس تبادار :روستاییان شریف ترین قشرهای جامعه و شایسته دریافت بهترین خدمات هستند
مهندس اس��ماعیل تب��ادار -اس��تاندار به همراه مع��اون عمرانی
و گروه��ی از مدیران مجموعه اس��تانداری از غرفه دس��تاوردهای
عمرانی بنیاد مس��کن در نمایشگاه دس��تاوردهای دولت بازدید کرد
و گفت :روس��تاییان ش��ریف ترین اقش��ار جامعه و شایسته دریافت
بهترین خدمات هستند.
مهندس تبادار در این بازدید دس��تاوردهای توس��عه روستایی در
استان را ستود و بر لزوم توسعه خدمات به قشر محروم و روستاییان
جامع��ه تأکی��د کرد و افزود :روس��تاها کانون کار ،ت�لاش و تأمین
معیش��ت و شریف ترین اقش��ار جامعه هس��تند که نیاز به دریافت
خدمات بیشتر دارند.

پسر جان ! اگر روزی قدرتت تو را به جانب ستم کشید ،قدرت خداوند را
به یاد آور -لقمان حکیم
65

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در حوزه مسکن شهری و روستایی ،گفت :در بخش عمران شهری و روستایی تعداد  519پروژه با اعتباری
بیش از  2051میلیارد ریال و در حوزه مس��کن ش��هری و روس��تایی نیز تعداد  156پروژه با اعتباری بیش از  2877میلیارد ریال به بهرهبرداری
میرسد.
گفتنی اس��ت در این برنامه بازدید معاونین پش��تیبانی و بهس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اس��تان گزارشی از اجرای طرحهای توسعه و
محرومیت زدایی در مناطق مختلف استان ارائه دادند.

دکتر انصاری :تداوم عمران روستایی خواست عمومی جامعه است
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،دکتر رضا انص��اری -نماینده مردم
شهرس��تانهای زرین دش��ت و داراب در مجلس شورای اسالمی،
فرماندار ،مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مسکن و سایر مسئولین
شهرستان زرین دشت از پروژههای در حال ساخت بنیاد مسکن این
شهرستان بازدید کردند.
دکتر انصاری در دیدار با مدیر و کارکنان بنیاد مس��کن شهرستان
زری��ن دش��ت از تالشهای بنیاد مس��کن قدردان��ی و اظهار کرد:
محرومیت زدایی از آرمانهای اصلی بنیاد مس��کن و حس��اب 100
امام(ره) است و باید از ظرفیتهای قانونی در این زمینه بهرهگیری
ش��ود و با توس��عه روس��تایی و محرومیت زدایی چهره روس��تاها و
مناطق محروم این شهرستان متحول گردد.
وی با بیان اینکه توس��عه و عمران روس��تایی مطالبه جدی مردم
اس��ت ،گفت :هر چند در س��الهای گذش��ته فعالیتهای قابل توجهی برای عمران و آبادانی روستاهای شهرستان زرین دشت انجام شده است اما
حجم محرومیتها در این شهرس��تان همچنان باال اس��ت .شهرس��تان زرین دشت قابلیتهای زیادی در توسعه روس��تایی دارد ،اکنون به لحاظ
خشکس��الی تأمین درآمد و معیش��ت مردم در روستاهای این شهرستان دستخوش تغییر شده است ،بنیاد مسکن و ارگانهای مسئول باید در این
زمینه ضمن توسعه روستایی به کارآفرینی و تأمین معیشت روستاییان برای کاهش مهاجرتها نیز کمک کنند.
سپس مهندس برومند با ارائه گزارشی از اجرای طرحهای توسعه روستایی در این شهرستان ،کسب مقام اول بنیاد مسکن طی پنج سال متوالی
در استان را از افتخارات این نهاد در این شهرستان دانست که در سال گذشته نیز تداوم داشت.
وی از بهسازی  ۱۰۰درصد روستاها در سال  ۹۶با اعتباری بیش از  ۴۰میلیارد ریال خبر داد و گفت :روستای پنج چاه ،فرج بیگی ،قلعه کدویه،
حیدرآباد ،چاه انجیر ،چهارزبر و بن دشت نیز در سال گذشته دارای کد پروژه شده اند.

دکتر اسماعیلی :اقدامات توسعه روستایی فراگیر و قابل توجه است

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،دکتر داریوش اس��ماعیلی -نماینده
مردم شهرس��تانهای کوار ،سروس��تان و خرامه در مجلس شورای
اس�لامی در دیدار با مهندس زمانی -مدیرکل بنیاد مس��کن استان
بر لزوم اس��تفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای رسیدن به توسعه
منطقهای در شهرس��تان کوار و شهرستانهای حوزه انتخابیه تأکید
ک��رد و گفت :اقداماتی که در س��الهای گذش��ته در زمینه توس��عه
روستایی انجام گرفته فراگیر و قابل توجه است و باید این اقدامات
تداوم داشته باشد.
دکتر اس��ماعیلی با بیان اینکه شهرستان کوار قابلیتهای فراوان
در زمینه توس��عه و عمران دارد ،گفت :بهرهگیری از این ظرفیتها
ش��رایط را برای ماندگاری بیشتر روس��تاییان در مناطق روستایی و

هر کس که عبدالعظیم حسنی را در ری زیارت کند ،مانند کسی است که امام حسین را در
کربال زیارت کرده است -امام رضا(ع)
66

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

کاهش مهاجرتها فراهم میکند.
مهندس زمانی نیز با بیان اینکه اس��تان فارس در زمینه عمران و توس��عه روس��تایی در کشور پیشتاز است ،گفت :بسیاری از طرحهای توسعه و
عمران روستایی که زمینه تأمین معیشت و افزایش درآمد بوده است در مناطق روستایی شهرستان کوار اجرایی شده است.
وی افزود :شهرس��تان کوار از جمله مناطق اولویت دار در اس��تان برای اجرای طرحهای عمرانی اس��ت ،هر چند در س��الهای گذش��ته در این
شهرستان فعالیتهای عمرانی خوبی انجام شده اما همچنان حجم محرومیتها باال است.
سپس سرپرست فرمانداری شهرستان کوار نیز در سخنانی با بیان برخی از نیازمندیهای عمرانی و اقتصادی شهرستان کوار ،خواستار مشارکت
بنیاد مسکن در تأمین نیازهای روستاییان شد.

مهندس میزان :مسکن اجتماعی میتواند زمینه خانه دار شدن محرومان را شتاب بخشد

شماره  | 154شهریور 97

نشس��ت کارشناس��ی تصمی��م گیری درباره س��اخت مس��کن اجتماعی در
شهرستان داراب با حضور مهندس میزان -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان،
مدی��ران راه و شهرس��ازی ،تع��اون کار و رف��اه اجتماعی ،کمیت��ه امداد امام
خمینی(ره) و بهزیستی در بنیاد مسکن شهرستان داراب و گروهی از مسئولین
برگزار شد .در ابتدا مهندس میزان در سخنانی گفت :مسکن اجتماعی میتواند
زمینه خانه دار ش��دن محرومان را شتاب بخش��د و شهرستان داراب از جمله
مناطقی از اس��تان فارس اس��ت که اولویت توس��عه مسکن ش��هری را دارد،
مس��کن اجتماعی نیز که رویکردی آینده محور اس��ت میتواند در این زمینه
گشایش فراوانی در زندگی اقشار نیازمند به وجود آورد.
وی با اشاره به اینکه ما برای دهکهای باال و متوسط جامعه که ناتوان در
تأمین مسکن نیستند ،تسهیالتی در نظر گرفته ایم گفت :اما برای تأمین نیاز دهکهای پائین جامعه دولت زمین رایگان و تسهیالت ارزان قیمت
و سایر خدمات را در نظر خواهد گرفت که بخشی از آن در قالب مسکن اجتماعی مدیریت میشود.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان داراب اضافه کرد :از طریق نهادهای تحت پوششی مانند کمیته امداد امام(ره) ،بهزیستی و وزارت رفاه اجتماعی
افراد واجد شرایط برای دریافت مسکن شناسایی و به بنیاد مسکن معرفی میشوند گام اول این است که منابع مالی مسکن اجتماعی را در اختیار
بگیریم و در مرحله بعدی اعالم عمومی انجام دهیم.

نشست در مورد میز خدمت

نشست در مورد میز خدمت با حضور مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان زرین دشت و فرماندار این شهرستان برگزار و برخی
از مسایل و مشکالت روستاییان نیز بررسی شد.
در این نشس��ت ،فرماندار شهرس��تان زرین دش��ت با بیان اینکه همه
تالشها برای تسهیل گری در کار مردم ،کاهش مراجعات به مرکز استان
و روانسازی فعالیتها است ،گفت :ایجاد میز خدمت نیز در همین زمینه
اس��ت ،مردم باید بتوانند در میز خدمت بدون نیاز به انجام بروکراس��ی
اداری طوالنی مدت و فرسایشی خدمات الزم را دریافت کنند.
مهندس برومند نیز با بیان اینکه بنیاد مس��کن از نخس��تین ادارههایی
ب��وده که میز خدمت را راه اندازی کرده اس��ت ،گف��ت :راه اندازی میز
خدمت در زمینه تس��هیل گری در کار مردم ،رعایت حقوق شهروندی و
کاهش مراجعات بوده است.
وی با بیان اینکه مردم در حقوق ش��هروندی مطالباتی دارند که پیش درآمد آن ش��ناخت و آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود است ،گفت:
رویکرد دولت در رونمایی از منشور حقوق شهروندی مثبت ارزیابی شده است و میز خدمت نیز در همین زمینه ایجاد میگردد.

همه آدمیان خطا میکنند و بهترین خطاکاران توبه گرانند -پیامبر اکرم(ص)
67

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان زرین دشت در ادامه با بیان اینکه الزمه مطالبه حقوق شهروندی شناخت کافی است ،گفت :کارگزاران نظام باید
نسبت به نیازها و حقوق شهروندان آگاهی داشته باشند و توجه به آموزش حقوق شهروندی بر این اساس ضرورت دارد.

مهندس زمانی :طرحهای مسکن شهری با فضای رویداد مدار موجودیت مییابد
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت نقد و بررسی و ارائه راهکار
در مورد طراحی فضای رویداد مدار سایت شهرک نشاط سلطانآباد
شهرس��تان ش��یراز با حضور مهندس زمانی -مدی��رکل و مهندس
پروری -معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن استان ،استاد اطهاری
از اس��اتید اقتصاد دان کش��ور ،دکتر حاجی پور از اس��اتید شهرساز
و مهندس حس��ینی نژاد -مش��اور طرح برگزار شد .در این نشست
مهندس زمانی با بیان مطالبی گفت :طرحهای مس��کن ش��هری با
فض��ای رویداد مدار موجودیت مییابد ،ما باید به س��متی برویم که
طرحهای مسکن شهری به ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ کانون
اجتماع ،همزیستی ،تفاهم و مراودات فرهنگی مردم باشد.
وی افزود :در مجموعه نش��اط س��لطان آباد کلی��د ایجاد فضای
رویداد مدار زده شد و برگزاری شبهای تعزیه دراین سایت مسکونی
که با استقبال کم نظیر مردم همراه بود در همین راستا بوده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان اضافه کرد :بخش عمدهای از مشکالت و ناهنجاریهای ش��هری که اکنون بین خانوادهها وجود دارد ،بیگانگی
که بین همس��ایگان در یک مجموعه مس��کونی مشاهده میشود ناشی از این است که مسکن شهری به عنوان یک سرپناه نتوانسته است نقش
الفتآفرینی بین خانوادهها را ایفا کند.
مهندس زمانی گفت :دوری و بی خبری خانوادهها از هم در یک مجتمع مسکونی سبب میشود که بر دامنه مشکالت افزوده شود ،چه بسا اگر
ما بتوانیم در یک فضای مس��کن ش��هری الفت و ارتباط س��الم و بهینه برقرار کنیم بسیاری از مشکالت کاسته شود ،در اجرای طرحهای مسکن
شهری باید مجموعههای فرهنگی ،مسجد ،فضای فرهنگی به گونهای طراحی و اجرا شود که دیدارهای چهره به چهره بین خانوادهها را افزایش
دهد ،قلبها را به هم نزدیک سازد و از افتراق بپرهیزد.
در این نشست راهکارهای کارشناسی و فنی برای رسیدن به فضای رویداد محور و اجرای آن در مجموعه فرهنگی نشاط شیراز ارائه گردید.

بازدید امامجمعه شهرستان زرین دشت از بنیاد مسکن

حجتاالسالموالمسلمین عبدالمحمد رستاد -امامجمعه شهرستان
زرین دش��ت در بازدیدی از بنیاد مس��کن این شهرستان ،با مدیر و
کارکنان بنیاد مس��کن شهرستان دیدار و بر لزوم توسعه خدمات به
محرومان و نیازمندان تأکید کرد و گفت :محرومیت زدایی و کمک
به محرومان از آرمانهای اصلی انقالب است.
حجتاالسالموالمس��لمین رس��تاد افزود :عملکرد بنیاد مسکن به
عن��وان یک نهاد انقالب��ی و یادگار امام(ره) ب��رای خانه دار کردن
محرومین جامعه باعث افتخار میباشد.
وی ب��ا بیان اینکه هر جا مردم نیاز به همراهی داش��ته باش��ند و
هر جا محرومیتی وجود داش��ته باش��د بنیاد مسکن ورود کرده و به
خدمت رسانی پرداخته است ،گفت :در عین حال حجم محرومیتها
در شهرستان زرین دشت و در روستاهای این شهرستان باال است و
میطلبد با تداوم کار عمرانی و توسعه روستایی از مشکالت مردم و روستاییان کاسته شود.

هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به وعدهای که میدهد وفا کند -امام صادق(ع)
68

نشست مدیر بنیاد مسکن با پیمانکاران و تسریع در اتمام پروژههای عمرانی
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مهندس محمدهادی میزان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب
در نشس��ت کارشناسی و مشورتی با برخی از پیمانکاران و مجریان
طرحهای عمران روس��تایی دراین شهرستان بر لزوم رعایت کامل
موازین فنی و مهندسی تأکید کرد.
مهندس میزان با بیان اینکه عمران و توس��عه روس��تایی فعالیتی
اس��ت که محرومیت از چهره مناطق روستایی میزداید ،گفت :این
فعالیتها باید همراه با دقت و س��رعت عمل باشد اما در عین حال
رعایت موازین فنی و استحکام طرحها نباید فدای سرعت شود.
وی خاطر نش��ان کرد :بنیاد مس��کن در این حوزه تاکنون کارنامه
درخشانی داشته است ،ما میبینیم که در همه زمین لرزههای باالی
 5ریش��تر که خرابی و زیان مالی و جانی بر جای گذاش��ته اس��ت،
طرحهای احداثی بنیاد مسکن از قوی ترین و محکم ترین طرحها
بوده اس��ت .مدیر بنیاد مس��کن شهرستان داراب تأکید کرد :رعایت الزامات مهندسی برای ما یک اصل است .در هر جامعهای به منظور ساخت و
تولید کاالها ،تجهیزات و ماش��ین آالت ،تأسیس��ات ،کارخانجات ،ابنیه و س��اختمانها ،یک سلسله قوانین و مقررات تدوین شدة خاص آن جامعه
معیار ارزیابی و تعیین کیفیت در عملکرد محسوب میشود و این قوانین ضامن تأمین کیفیت ،ایمنی ،اصول فنی و اقتصادی و حفاظت از محیط
زیست خواهند بود و رعایت این ضوابط و مقررات الزامی است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

س��پس مهندس امیر برومند -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان زرین دشت نیز با اش��اره به کارکردهای این نهاد برای محرومیت زدایی و توسعه
روستایی ،گفت :بنیاد مسکن در سالهای مختلف با تداوم توسعه و کار عمرانی و محرومیت زدایی در روستاها سعی کرده است روند مهاجرتهای
نا خواسته به شهرهای بزرگ را کاهش دهد.
مهندس برومند افزود :فعالیتهای توسعه روستایی در این شهرستان تعطیل بردار نیست و ما از هر ظرفیتی برای خدمت به قشر روستایی که
از شریف ترین اقشار جامعه به شمار میآیند استفاده کرده ایم.

انتخاب روابط عمومی بنیاد مسکن شهرستان داراب به عنوان روابط عمومی برتر

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور داود میاندهی-
مدیرکل خبرگزاری ایرنا در استان تهران ،مسئولین شهرستان ،اصحاب
رس��انه و مردم ،محمد ناصری -روابط عمومی بنیاد مس��کن ،خسرو
روس��تا -روابط عمومی فرمانداری ،صم��د پورمحمد -روابط عمومی
شرکت سیمان و الهام آگاه -روابط عمومی شهرداری شهرستان داراب
به عنوان روابط عمومیهای برتر شهرس��تان داراب در سال 96-97
معرفی و از آنها با هداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
براس��اس اعالم نظر شورای تحریریه هفته نامه منشور شهرستان
داراب ،ش��اخصهای مدنظ��ر ب��رای انتخاب رواب��ط عمومیهای
برت��ر عبارتند از -1 :ارتباط شایس��ته و مؤثر ای��ن روابط عمومیها
با اصحاب رس��انه؛  -2اطالع رس��انی س��ریع و صحیح برنامهها و
تصمیمه��ای اداره ب��ه مردم و اصحاب رس��انه؛  -3برنامه ریزی و
ایجاد هماهنگی برای پاسخگو بودن مسئول اداره به خبرنگاران و برگزاری نشست خبری بوده است.
گفتنی اس��ت ،در حاشیه برگزاری این مراس��م ،کارگاه تخصصی شیوه خبر و گزارش نویسی توسط مدیرکل خبرگزاری ایرنا برای خبرنگاران و
روابط عمومیها برگزار شد.

از همنشینی با فاسق دوری کن ،چرا که او تو را به یک لقمه و
کمتر از آن بفروشد -امام سجاد(ع)
69

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

دکتر ایوبی :عمران و توسعه روستایی کاهش مهاجرتهای ناخواسته را به دنبال دارد
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،دکتر ایوبی -فرماندار شهرس��تان
ممس��نی به همراه حیدری -بخش��دار مرکزی ،محمدی -بخشدار
دش��من زیاری ،مهندس حس��ینی -مدیر بنیاد مسکن و گروهی از
دهیاران و مس��ئوالن ش��وراها از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن در
روس��تاهای جنجان ،هجرت و دشت تیرتاج بازدید و بر لزوم تداوم
توسعه روستایی تأکید کرد و گفت :بسیاری از مهاجرتها ناخواسته
و از اثرهای تداوم خشکس��الی اس��ت ،عمران و توس��عه روستایی
کاهش مهاجرتهای نا خواسته را به دنبال دارد.
دکت��ر ایوبی با بیان اینکه باید از هم��ه ظرفیتهای قانونی برای
توس��عه این شهرستان بهرهگیری کرد ،گفت :بسیاری از روستاهای
شهرس��تان ممسنی قابلیتهای توسعه گردش��گری روستایی دارد،
گردشگری روستایی میتواند منش��اء درآمد و تأمین معیشت برای
روس��تاییان باشد ،روستاهای شهرستان ممسنی کانون کار و تالش
بوده اس��ت و اکنون بر اثر تداوم کم آبی و خشکس��الی و تأثیری که بر حوزه کش��اورزی داشته است ،معیشت روستاییان دستخوش تأثیر و تغییر
شده است.
س��پس مهندس حس��ینی با ارائه گزارشی از اجرای طرحهای توس��عه در مناطق روستایی این شهرستان ،گفت :بنیاد مسکن با مدیریت جهادی
برای محرومیت زدایی از روستاهای شهرستان تالش مضاعف دارد ،ما همواره در شرایط سخت و در مواردی که نیاز به امداد بوده در کنار مردم
بوده ایم.
در این بازدید بخشداران و دهیاران نیز با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مسکن ،خواستار تداوم خدمات توسعه روستایی در این مناطق شدند.

تقدیر ستاد اقامه نماز استان از بنیاد مسکن

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس حسین ذواالنوار -مدیر ستاد
اقامه نماز استان با تقدیر ویژه از بنیاد مسکن استان ،ترویج فرهنگ
نورانی نماز در بنیاد مس��کن را س��تود و آن را ه��م زمینه تثبیت و
تحکیم مبانی دینی و آیین روحبخش اسالم دانست.

حجتاالسلام مرادی -دبیر س�تاد اقامه نماز بنیاد
مس�کن اس�تان نیز در این مورد گفت :بنیاد مس�کن
از جمل�ه دس�تگاههای اجرای�ی اس�ت ک�ه در کن�ار
فعالیته�ای عمرانی به مس�ایل فرهنگ�ی ،مذهبی و
اقامه نماز نیز توجه ویژه داشته است.

حجتاالسالم مرادی با بیان اینکه زمینهسازی برای برپایی نماز
جماع��ت در ادارهها موضوعی ظریف و مهم اس��ت ،افزود :نباید به
علت ناهماهنگی اخالقی با سایر نمازگزاران افرادی به نماز جماعت
بی رغبت ش��وند ،نباید به خاطر هم فکر نبودن امام جماعت با دیدگاههای سیاس��ی نمازگزاران ،کارمندان و کارکنان از ش��رکت در نماز جماعت
دوری کنند ،نباید از روی غرور در نماز جماعت حاضر نش��وند ،بلکه باید ش��رایطی ایجاد ش��ود که همه کارکنان یک دس��تگاه دلبستگی شان به
کارهای معنوی و نماز اول وقت افزایش یابد.

زمانی که انسان هنگام نماز ،خواب و ...مسواک میزند ،شیطان را
به غضب میآورد -امام صادق(ع)
70

مهندس صف شکن :صدور اسناد مالکیت رویکردی برای توسعه روستایی است
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مهندس متین کیا -مدیر بنیاد مسکن شهرستان آباده در نشستی
با اعضای شورای اسالمی شهر سورمق و رئیس بانک مسکن شعبه
امام(ره) آباده ،بر لزوم اتخاذ تدابیری برای اتمام طرحهای مس��کن
مهر در این شهرستان و در منطقه سورمق تأکید کرد.
مهندس متین کیا مش��کالت مس��کن مهر سورمق از جمله عدم
تقسیط تسهیالت مسکن مهر در بانک توسط تعدادی از متقاضیان
و تکمیل نش��دن تعداد  12واحد باقیمانده را تش��ریح نمود و گفت:
همه طرحهای مس��کن مهر در این شهرس��تان به سرانجام رسیده
است و تالشها برای اتمام عملیات  12واحد باقیمانده نیز ادامه دارد.
وی تأکید کرد :بنیاد مس��کن با همکاری بانک مسکن نسبت به
تهیه و تحویل اخطاریه به متقاضیانی که تاکنون تسهیالت خود را تقسیط ننموده اند ،اقدام خواهد کرد.
براس��اس آمارهای موجود از مجموع  347هزار واحد مس��کن مهر در سطح کشور که بر عهده بنیاد مسکن بوده ،حدود  310هزار واحد تحویل
متقاضیان شده است.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس متین کیا :برای اتمام طرحهای مسکن مهر در شهرستان آباده تالش میشود

مهندس مس��عود صف ش��کن -مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز بر
لزوم تداوم تعامل و مش��ارکت همه دس��تگاهها و ثبت اسناد و امالک با
بنیاد مسکن برای صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی تأکید کرد و
گفت :صدور اسناد مالکیت رویکردی برای توسعه روستایی است.
مهندس صف ش��کن در نشس��ت مش��ترک ب��ا رییس ثبت اس��ناد و
امالک ناحیه س��ه شیراز با هدف بررسی مسایل و مشکالت صدور سند
مالکیت روستایی ،گفت :صدور اسناد مالکیت موجب ایجاد انگیزه برای
روستاییان و همچنین کاهش مهاجرتها خواهد بود.
وی ب��ا ارائه آم��اری از اجرای طرحهای توس��عه در این شهرس��تان،
گفت :فعالیتهای انجام ش��ده درواحد صدور س��ند شهرس��تان شیراز از
جمله فعالیتهای ش��اخص است ،صدور تعداد  50هزار و  973جلد سند
مالکیت درس��طح شهرس��تان شیراز با همکاری ادارههای ثبت اس��ناد وامالک نواحی مختلف شهرستان در سالهای مختلف پیگیری شده و تعداد
 530جلد سند مالکیت در سال  1396صادر شده است .همچنین تهیه نقشه ثبتی  85روستای شهرستان شیراز نیز انجام شده است.

بررسی مسائل و مشکالت روستای براک

مهندس ناصر زائری -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان الرس��تان
با بیان اینکه توس��عه روس��تایی اقدامی همگانی و مشارکتی است،
گفت :همه مس��ئوالن محلی و مردم باید در این زمینه تالش کنند
تا غبار محرومیت از چهره روستاها برداشته شود.
به گزارش روابط عمومی ،مهندس زائری در نشستی که با حضور
عقیل باقری -رئیس ش��ورای اسالمی ،احمدعلی سرانجام و فاروق
کاظم -اعضای شورای اس�لامی و جواد رمضانی -دهیار روستای
براک از بخش مرکزی الرس��تان انجام ش��د ،گفت :روستای براک
از جمله مناطق مس��تعد برای توس��عه در شهرستان الرستان است،

خاموشی راهی از راههای حکمت است -امام رضا(ع)
71

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

تقویت زیرساختهای توسعه در این روستا قطع ًا منجر به کاهش مهاجرتها و افزایش رضایت مندی مردم میشود.
وی در مورد تعیین تکلیف زمینهای شهرک اسالم آباد براک و همچنین طرح هادی و افزایش محدوده این روستا مطالبی را بیان کرد و گفت:
اجرای طرحهای توس��عه با همدلی ،همکاری و مش��ارکت شتاب میگیرد ،باید شرایطی فراهم گردد که بنیاد مسکن بتواند در طرحهای بازنگری
اراضی مورد نیاز را دراختیار داشته باشد و همراهی شوراها و دهیاران دراین زمینه بسیار مؤثر است.

فرماندار شهرستان داراب :خدمت به محرومین از برکات و آرمانهای نظام اسالمی است
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،علی مظفری -فرماندار شهرس��تان
داراب از میز خدمت بنیاد مسکن این شهرستان در محل نماز جمعه
بازدید کرد و با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن در محرومیتزدایی
و توسعه روستایی ،گفت :خدمت به محرومین از برکات و آرمانهای
نظام اس�لامی است که بخشی از آن با عملکرد در روستاها تحقق
یافته است.
مظفری با بیان اینکه واقعیت این است که هیچ انقالبی نمیتواند
در م�� ّدت کوتاهی به همه اه��داف و آرمانهای خود دس��ت یابد،
گف��ت :گذری در روس��تاها و مناطق محروم نش��ان میدهد که در
نظام اس�لامی شجره طیبه خدمت به بار نشسته است و بسیاری از
روستاها از خدمات توسعه بهرهمند شده اند.
س��پس مدیر بنیاد مس��کن شهرستان داراب گزارشی از عملکرد بنیاد مس��کن در این شهرستان ارائه داد و گفت :تخصیص مبلغ  ۳۰5میلیارد و
 ۱۷0میلیون ریال بابت تس��هیالت مقاومس��ازی ،حوادث ،بالعوض ،منابع بنیاد مسکن ،قیر مشارکتی ،مسکن شهری و بهسازی روستاها از جمله
کارکرد بنیاد مسکن در یک سال اخیر است.

نشست ساماندهی و اسکان عشایر منطقه کشت مهکی برگزار شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ساماندهی و اسکان عشایر
منطقه کشت مهکی شهرس��تان خرم بید با حضور مهندس محمد
جواد آرایش -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان و مدیر و کارشناسان
امور عشایر شهرستان خرم بید برگزار شد.
در ابتدا آرایش با بیان اینکه عشایر از پشتوانههای اصلی و ذخایر
انقالب به ش��مار میآیند ،گفت :در همه عرصهها تأکید شده است
که روس��تاییان و عشایر همواره در عرصه انقالب آماده جانفشانی و
خدمت بودهاند و ما نیز باید از همه ظرفیتها برای خدمت به قش��ر
عشایر استفاده کنیم.
وی افزود :عش��ایر میه��ن ما الیق بهترین و ش��یواترین عبارتها
برای توصیف هس��تند زیرا این اف��راد در تاریخ پیش از انقالب ،در
ش��کل گیری انقالب اس�لامی و پس از پیروزی آن در مشکالت،
سراشیبیها و گذرگاههای بسیار خطرناکی که برای انقالب اسالمی
به وجود آمده بود بدون هیچ منتی با اقتدار ،اخالص و شجاعت کامل در صحنه حضور یافتند و از کیان نظام مقدس اسالمی همواره صیانت به
عمل آوردند و مردانه در برابر هر زور و استبدادی ایستادند.
مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان خرم بید در باره طرح اس��کان عشایر نیز گفت :اسکان عشایر قطعا طرح مطالعه شده و کارشناسی شده است که
در مناطق مختلف استان اجرا شده و در منطقه کشت مهکی این شهرستان نیز در حال اجرا است.

پسر جان ! آن را که طاعت حق کند تحقیر مکن و معصیت کاران را
محترم مشمار -لقمان حکیم
72

حجتاالسالموالمس��لمین مجیدی :برای رفع محرومیت در بخش مس��کن محرومین و به ویژه طالب
اقدام فوری الزم است
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بناب��ر گزارش رواب��ط عمومی ،مهندس همتی��ان -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان ،حجتاالس�لام رمضانی -قائم مقام مسئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در این نهاد به همراه معاونین مس��کن ش��هری
و عمران روس��تایی با حجتاالسالموالمسلمین مجیدی -مدیرکل
جدید اداره اوقاف و امور خیریه استان دیدار و گفتگو کردند.
در ای��ن دی��دار حجتاالسالموالمس��لمین مجیدی با اش��اره به
ضرورت رس��یدگی ب��ه وضعیت محرومین در بخش مس��کن و به
ویژه طالب ابراز امیدواری کرد که با توجه به اقبال عمومی نسبت
ب��ه بنیاد مس��کن که در اف��کار عمومی موجود اس��ت ،زمینه برای
تسهیلگری در بخش مس��کن محرومین و رفع بخش عمدهای از
مشکالت مردم و طالب فراهم گردد.
وی با اش��اره به انعقاد تفاهم نامه بین دو دس��تگاه و بررس��ی آن
گفت :تصمیمهای مناسبی برای شیوه همکاری دو دستگاه در حوزه مسکن اتخاذ شده که به استمرار و اجرایی شدن آنها پایبند و متعهد هستیم.
مهندس همتیان نیز با اعالم آمادگی برای انجام اقدامهای مؤثر در حوزه مسکن محرومین و صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی روستاهای
اوقافی محرومین اعالم آمادگی کرد که با فراهم نمودن ش��رایط مناس��ب در مناطق روستایی و ش��هرهای زیر  25هزار نفر با اعطای تسهیالت
بانکی و خدمات نظارتی بر استمرار اقدامات مطلوب گذشته این روند را تقویت نمائیم.
وی تأکید کرد این نهاد آماده است توان خود را برای رفع محرومیت در حوزههای محرومتر استان به کار گیرد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان قزوین

افتتاح سه طرح هادی روستایی در بخش بشاریات

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت در مراسمی
طرح هادی روستاهای زعفران ،مامجین و محمودیان زاغه بشاریات
شهرس��تان آبیک ب��ا حضور احمدپ��ور -فرماندار این شهرس��تان،
رجبی -بخش��دار و مهندس نس��ایی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان
آبیک افتتاح شد.
در ابت��دا احمدپور در س��خنانی گفت :با وج��ود تنگناهای موجود،
توسعه و رفاه روستاها و توجه به افزایش امکانات مورد توجه دولت
است و تالش میشود این اهداف با سرعت بیشتر ادامه یابد.
وی ادامه داد :روس��تاهای امروز کش��ور با  30یا  40سال گذشته
از نظر بهس��ازی معابر ،گازرسانی ،برق رس��انی و زمینههای دیگر
قابل مقایس��ه نیست و در مدت  5سال اخیر خدمت دولت در حوزه
روس��تایی ،اتفاقهای خوبی رقم خورده اس��ت ک��ه باید گفت نمره
قبولی از مردم گرفته است.
سپس مهندس نسایی با تشریح حجم عملیات طرحهای یاد شده ،گفت :این پروژهها با اعتباری بیش از  10میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
وی خاطر نشان کرد :در شهرستان آبیک اقدامات عمرانی مناسبی در حوزه بهسازی محیط روستاها انجام شده است .مدیر بنیاد مسکن شهرستان
آبیک آمادگی بنیاد مسکن را برای همکاری و ارائه تجربیات به دهیاران اعالم کرد.

شكست باید انرژی خفته ما را بیدار كند -رومن
73
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فرماندار :حل مش��کالت قانونی ساخت وساز روند مهاجرت را معکوس و موجب انگیزه و امید برای
روستاییان خواهد شد
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،مراس��م تودیع و معارفه مدیر قبل و
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آوج با حضور علی اکبر سلیمانی-
فرماندار این شهرس��تان ،مهندس همتیان -مدیرکل بنیاد مس��کن
استان و گروهی از معاونین این نهاد برگزار شد.
در ابتدا علی اکبر س��لیمانی در سخنانی با قدردانی از فعالیتهای
بنیاد مسکن در زمینه توسعه و عمران روستایی که موجب دلگرمی
روس��تاییان ش��ده اس��ت ،گفت :هفتاد درصد بافت شهرستان آوج
روس��تایی است و روستاییان چش��م امید به مسئولین وخدمتگزاران
خود دارند که در این جهت باید با تالش وخدمت بیشتر رضایتمندی
روستاییان را فراهم نمائیم.
وی با اشاره به مشکالت روستاها در زمینه طرحهای هادی افزود:
ارائ��ه راهکار قانونی در مرتفع نمودن مش��کالت قانونی س��اخت و
س��از و طرحهای هادی روستایی قطع ًا روند مهاجرت را معکوس و
موجب انگیزه و امید برای روس��تاییان خواهد شد .س��لیمانی با قدردانی از مهندس قاسمپور -مدیر پیشین بنیاد مسکن شهرستان ،برای مهندس
طاهرخانی -سرپرست جدید آرزوی توفیق نمود.
در ادامه مهندس همتیان با ارائه گزارش و بیان راهکارهای الزم برای کاهش مش��کالت روس��تاییان در امر س��اخت و س��ازها ،بر مقاومسازی
مسکن روستایی با استفاده از تسهیالت بنیاد مسکن تأکید کرد.
در پایان با اهدای لوح از تالشهای مهندس قاسمپور قدردانی و طاهرخانی به عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان آوج معرفی گردید.

نادری :دولت هیچگاه از عمران و آبادانی روستاها غافل نبوده است

بنابر گ��زارش روابط عموم��ی ،نادری -بخش��دار بخش مرکزی
بوئین زهرا با مهندس همتیان -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان به
منظور بررس��ی روند امور عمرانی در روستاهای بخش مرکزی این
شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا نادری با یادآوری سیاستهای دولت در زمینه فراهمنمودن
ش��رایط بهتر برای مردم روس��تا ،گفت :بنابر تأکی��د رئیسجمهور،
مسئولین موظف هستند که رفع مشکالت و کمبودهای روستاها را
در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند.
وی با توجه به افزایش جمعیت در برخی روس��تاها ،گفت :باید با
تمرکز بر بررسی دقیق تر شرایط موجود ،برنامه ریزیها را با توجه
به اولویتها به اجرا گذاش��ت .بخشدار ادامه داد :دولت تدبیر و امید
با همه مشکالتی که در حوزه درآمدی و اعتبارها داشته است ،هرگز
از توجه به مردم و عمرانی و آبادانی روس��تاها غافل نبوده اس��ت و
بنیاد مسکن در این زمینه دارای کارنامه درخشانی است.
در ادامه مهندس همتیان با تأکید بر تداوم ارائه خدمات در تمامی روستاهای شهرستان بوئین زهرا ،گفت :ساخت بیش از  6000واحد مسکونی
در قالب طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و صدور بیش از  7000سند مالکیت روستایی با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک استان از خدمات
بنیاد مسکن در این منطقه است.

هنگامیكه میخواهی وظیفه خویش را انجام دهی از كسی فرمان نگیر -اردبزرگ
74
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بنابر گزارش روابط عمومی ،نشست طرح منظومه روستایی رامند
شهرس��تان بوئین زهرا با حضور مهن��دس فرخزاد -معاون عمرانی
اس��تاندار ،مهندس همتیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس
مجیدی -مدی��رکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرحهای حوزه
معاونت عمران روس��تایی بنیاد مسکن کش��ور ،مهندس گونجی-
معاون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن اس��تان ،مس��ئولین محلی،
معاونین و کارشناسان مرتبط با این طرح برگزار شد.
در ابتدا مهندس فرخزاد تأکید کرد :توس��عه روس��تاها در سالهای
اخیر همواره مورد توجه دولت و دس��تگاهها بوده اس��ت ،در س��طح
استان نیز سعی شده تا از حداکثر اختیارها برای توزیع ارزش افزوده
برای روس��تاها اس��تفاده گردد تا جایی که امروز ش��اهد فعالیتهای
عمرانی گس��ترده تردر روستاها در مقایس��ه با بسیاری از شهرهای
کوچک و متوسط میباشیم.
وی اعضای شوراهای اسالمی روستا و دهیاران را بدنه اجرایی طرحهای توسعه روستایی خواند و افزود :این افراد و نیز مدیران شهرستان باید
در نشس��تهای مربوط به توس��عه روستایی ش��رکت نمایند تا با تبیین طرح از نظراتش��ان نیز بهره برد ،چرا که ایشان با آشنایی و اشراف کافی،
نیازهای منطقه خود را شناخته و از سویی دیگر اجرا کننده این طرحها میباشند.
معاون عمرانی اس��تاندار تأکید کرد :با بررس��ی میزان موفقیت و بازدید از روستاهایی که به صورت پایلوت ،سند توسعه روستایی و برنامه توسعه
اقتصادی و اشتغالزایی (ماده  27قانون برنامه ششم توسعه) در آنها اجرا شده است ،این آمادگی در استان وجود دارد که رامند شهرستان بوئینزهرا
به عنوان پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب ش��ده و با توجه به ظرفیت باالی اس��تان در مورد متخصصین و مش��اورین بومی در اجرای طرح
منظومه روستایی رامند حتم ًا از این نیروها استفاده شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

مهندس فرخزاد :توسعه روستاها همواره مورد توجه دولت و دستگاهها بوده است

معارفه سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان تاکستان

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی که ب��ه منظور معارفه
سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان تاکستان و تکریم مدیر قبلی
این نهاد در فرمانداری شهرس��تان تاکستان انجام شد ،فعالیتهای
عمرانی در روستاهای این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در این مراس��م که با حض��ور مهندس همتی��ان -مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان و مبین -فرماندار جدید شهرستان تاکستان انجام
ش��د ،از فعالیتهای مهن��دس خدایاری -مدیر قبل��ی این نهاد در
شهرس��تان تکری��م به عمل آم��د و مهندس طاهرخانی به س��مت
سرپرستی معرفی گردید.
س��پس مهندس همتیان با اشاره به  4721واحد مسکونی ساخته
ش��ده از محل طرح ویژه بهسازی مس��کن روستایی ،گفت :در 66
روس��تای شهرس��تان تاکس��تان طرح هادی اجرا ش��ده که تمامی
روس��تاهای باالی  100خانوار این شهرستان نیز دارای طرح هادی
و آماده ورود به مرحله اجرا هستند.
سپس مبین نیز با اشاره به سابقه درخشان بنیاد مسکن در کشور ،این نهاد را دارای ُحسن تجربه و عملکرد در عمران روستایی دانست و آمادگی
خود و فرمانداری را برای هرگونه همکاری اعالم کرد.

همیشه جنبه مثبت حوادث را در نظر بگیر ،در این صورت هیچگاه
با شكست مواجه نمیشوی -امرسون
75
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فرماندار :بازنگری در طرحهایهادی روستایی زمینه ی مهاجرت معکوس را فراهم میکند
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مهندس همتیان -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و هیئ��ت همراه با
احمدپ��ور -فرماندار شهرس��تان آبیک دیدار نمودن��د و روند اقدامهای
عمرانی در سطح روستاهای این شهرستان را بررسی کردند.
در این دیدار احمدپور با اش��اره به این که بازنگری در طرحهایهادی
روس��تایی زمینه مهاجرت معکوس را فراهم میکند ،گفت :باید با ایجاد
تعامل و همکاری ،مشکالت مردم را در اولویت گذاشته و درخواستهای
آنان را به منظورتوس��عه منطقی و مطلوب روستا اجابت کنیم تا بتوانیم
شاهد مهاجرت معکوس به روستاهای این منطقه باشیم.
وی همکاری دهیاران در امر بهسازی محیط روستاها و قیر رایگان را
با بنیاد مس��کن استان دارای برکتهای عمرانی زیادی دانست و خواستار
مشارکت بیشتر این نهاد در حوزههای مشترک کاری و عمرانی گردید.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كردستان
مراسم تودیع و معارفه

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مهندس قادری-
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،فرماندار شهرستان دهگالن ،معاون
عمران روستایی و رییس حراست بنیاد مسکن استان ،مراسم تودیع
و معارفه مدیر بنیاد مسکن این شهرستان برگزار شد .در این مراسم
مهندس قادری با سپاس از تالش و زحمات مدیر قبلی بنیاد مسکن
شهرس��تان دهگالن ،طی حکمی ،مهندس رحمان س��لیمانی را به
عنوان سرپرست بنیاد مسکن این شهرستان منصوب نمود.

نشست ستاد اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ستاد اقامه نماز ،امر به معروف
و نه��ی از منکر و حجاب و عفاف در بنیاد مس��کن اس��تان برگزار
گردید .در ابتدا مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با
توج��ه به اهمیت نم��از و کارهای فرهنگی در کن��ار کار مطالبی را
بیان کرد.
سپس حجتاالسالم فرهادی -قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان با اش��اره به اهمیت نماز در بین
دس��تورات اسالم ،گفت :نماز روح انس��انها را به مبدا هستی بخش
مرتب��ط و متصل میکند و با این ارتباط روح و جان آدمی را زنده و
با نشاط و او را برای سایر تکالیف الهی و وظایف فردی و اجتماعی
آماده میکند.

زینت انسان سه چیز است :علم ،محبت ،آزادی -افالطون
76

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ،نشس��ت مش��ترک بنیاد مس��کن و
اداره اوقاف شهرس��تان س��نندج با هدف همکاری در زمینه اجرای
تفاهمنامه و بررس��ی وضعیت صدور اس��ناد مالکیت مساجد و بقاع
متبرکه در روس��تاهای س��طح این شهرس��تان برگزار ش��د .در این
نشس��ت مهندس رسولی -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان سنندج با
اشاره به جایگاه وقف در اسالم و اهمیت آن مطالبی را بیان کرد.

دیدار با نماینده ولیفقیه در استان
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كرمان

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست بنیاد مسکن و اداره اوقاف

بناب��ر گزارش روابط عمومی ،حجتاالس�لام انجم ش��عاع -مس��ئول دفتر
نمایندگ��ی ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ب��ا حجتاالسالموالمس��لمین
علی��دادی -نماین��ده ولیفقیه و امامجمعه کرمان دی��دار و گفتگو کرد .در این
دیدار حجتاالس�لام انجم شعاع گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن استان و
روند بازس��ازی مناطق آسیب دیده از زلزله در شهرس��تانهای کوهبنان و راور
ارائه داد و از امامجمعه برای حضور در جمع مسئوالن و کارکنان بنیاد مسکن
استان دعوت کرد.

مهندس سلطانینژاد با حجتاالسالموالمسلمین تدین دیدار کرد

بنابر گزارش روابط عمومی ،مهندس سلطانی نژاد -مدیرکل بنیاد
مسکن اس��تان با حجتاالسالموالمس��لمین تدین -مدیرکل اداره
اوقاف و امور خیریه اس��تان دیدار و گفتگو کرد .همچنین نشس��ت
هم اندیش��ی با حضور مهندس رضامند -معاون عمران روس��تایی
بنیاد مس��کن استان و معاونین اداره اوقاف استان برگزار و در مورد
تفاهم نامه همکاری و هماهنگی مش��ترک ای��ن دو اداره در زمینه
صدور اس��ناد مالکیت ام�لاک وقفی و اماکن دینی در روس��تاها و
ش��هرهای زی��ر  25هزار نفر جمعیت و نیز در م��ورد تهیه و اجرای
طرحهایه��ادی روس��تاهای دارای اماک��ن وقف��ی و س��ایر مفاد
تفاهمنامه گفتگو و تبادل نظر شد.
مهندس س��لطانینژاد با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مسکن
گف��ت :این نهاد تاکن��ون بیش از  130هزار جلد س��ند مالکیت در
روستاها و شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک صادر و به متقاضیان اهداء نموده است.

ارزش انسان به اهمیتی است كه برای وقت خود قائل است -آلبرت
77
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افتتاح  4طرح هادی روستایی در شهرستان قلع گنج
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بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور ناوکی -فرماندار
و مهندس جمش��یدی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان قلع گنج،
کامرانی -بخشدار مرکزی ،دهیاران ،اعضاء شورای اسالمی روستاها
و گروهی از مدیران ادارههای شهرس��تان ،طرح هادی روس��تاهای
گنج آباد یک ،گنج آباد دو ،سرخ قلعه و روستای زردوکی افتتاح شد.
در ابت��دا مهندس جمش��یدی با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد
مس��کن شهرس��تان ،گفت :طرح هادی این چهار روستا با اعتباری
بی��ش از  7میلی��ارد ریال از مح��ل اعتبارهای قیر مش��ارکتی و با
همکاری دهیاری این روستاها اجرا شده است.
در ادامه ناوک��ی از همراهی مردم ،تالشهای دهیاران و اعضای
ش��ورای اس�لامی همچنین مدیریت جه��ادی و انقالب��ی مدیر و
کارکنان بنیاد مسکن شهرستان قدردانی نمود.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان كهگیلویه و بویراحمد
کلنگ پروژه محور راه روستایی دلی رچ به زمین زده شد

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر احمدی-
اس��تاندار ،زارعی -نماینده مردم شهرس��تانهای بویراحمد و دنا در
مجلس شورای اس�لامی ،مهندس فیلی -معاون عمرانی استاندار،
دکتر فرزانه -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،حجتاالسالموالمسلمین
خواجه پ��ور -امامجمعه ش��هر مارگ��ون ،دکتر کن��اری -فرماندار
شهرستان بویراحمد و س��ایر مسئولین استانی و شهرستانی ،کلنگ
پروژه محور راه روستایی دلی رچ از توابع بخش مارگون شهرستان
بویراحمد به پیمانکاری بنیاد مس��کن اس��تان (واحد امور اجرایی و
ماشین آالت عمرانی استان) به طول  10کیلومتر به زمین زده شد.
در ابتدا حجتاالسالموالمسلمین خواجه پور با سپاس از مسئولین
و ب��ا بیان ارائ��ه خدمات دولت به م��ردم ،گفت :مس��ئولین نیز در
خدمترس��انی به این مردم باید بیش از پی��ش تالش نمایند .وی
خواستار سرعت بخشیدن به پروژههای در دست اجرا به ویژه پروژه محور راه روستایی دلی رچ با پشتیبانی مسئولین شد.
سپس دکتر احمدی با بیان مطالبی گفت :هر چه داریم از برکت خون شهدا میباشد و این مردم سرمایه اصلی نظام هستند و افتخار میکنیم
که خدمت گذار این مردم هستیم.
در ادامه زارعی با قدردانی از حضور مردم و مسئولین ابراز امیدواری کرد که با کمک مسئولین و نظر مساعد استاندار بتوانیم با سرعت در اجرا
و تجربه خوب بنیاد مسکن به عنوان پیمانکار در پروژههای راهسازی تأخیرهای انجام گرفته را جبران نماییم.

بررسی مشکالت بخش کبگیان

بنابر گزارش روابط عمومی ،نشس��ت ش��ورای اداری با حضور دکتر فرزانه -مدیرکل و معاون بنیاد مس��کن استان ،مهندس رسولی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان بویراحمد ،دکتر احمدی -استاندار و دکتر کناری -فرماندار این شهرستان برگزار شد و مشکالت بخش کبگیان مورد بررسی
قرار گرفت.
در ابتدا حجتاالسالموالمسلمین وحدانی فر -امامجمعه بخش کبگیان با سپاس از خدمات انجام شده توسط این نهاد ،خواستار همکاری بیشتر

خوی نیكو ،نصف دین است -حضرت محمد(ص)
78

بنابر گزارش روابط عمومی ،افتخاری -مدیرعامل و معاونین منطقه
مخابرات اس��تان با دکتر فرزانه -مدیرکل ،معاون عمران روستایی و
مهندس رمضان -کارش��ناس مسئول امور زمین بنیاد مسکن استان
دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که با موضوع صیانت از اموال عمومی و سنددار نمودن
دفاتر مخابرات در روستاها برگزار شد ،پس از بحث و تبادلنظر مقرر
گردید ش��رکت مخابرات مدارک و مس��تندات مورد نی��از را به بنیاد
مسکن تحویل دهد و این نهاد با هماهنگی اداره ثبت اسناد و امالک
استان نسبت به صدور سند با شرکت مخابرات همکاری نماید.
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صیانت از اموال عمومی و سنددار نمودن دفاتر مخابرات
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بنیاد مسکن برای آسفالت بخشی از معابر در روستاهای این بخش شد.
س��پس دکتر فرزانه با ارائه گزارش��ی از عملکرد این نهاد گفت :از
مجموع  82روس��تای دارای س��کنه در بخش کبگیان ،تاکنون در
حدود  40روستا طرح هادی تهیه و از  23روستای باالی  20خانوار،
در  11روس��تای آن طرح هادی اجرایی شده که اعتباری حدود 22
میلیارد ریال نیز در این روستاها هزینه شده است.
در ادامه مس��ئولین با حضور در مس��جد این بخش با مردم دیدار
نمودند .در این دیدار دکتر احمدی در س��خنانی با سپاس از خدمات
انجام ش��ده ،خواستار تس��ریع و پیگیری پروژههای عمرانی توسط
مدیران کل ش��د .وی در پایان از تع��دادی از پروژههای این بخش
بازدید و راهکارهای الزم را ارائه نمود.

بررسی مشکالت پروندههای قضایی

بنابر گزارش روابط عمومی ،رئیس مرکز کارشناس��ان رسمی قوه
قضائیه در اس��تان با دکتر فرزانه -مدیرکل و نجفی -مش��اور امور
حقوقی بنیاد مسکن استان دیدار کرد.
در ای��ن دی��دار در مورد مش��کالت و موان��ع پروندههای قضایی
این نهاد که در اختیار کارشناس��ان دادگس��تری و قوه قضائیه قرار
دارد ،بحث و تبادل نظر گردید و مقرر ش��د کارشناسان قوه قضائیه
حساس��یت الزم را در مورد پروندههای این بنیاد به عنوان کارگزار
دولت در بیت المال در نظر بگیرند.

دیدار با فرماندار

دکتر فرزانه -مدیرکل بنیاد مسکن استان و مهندس متقی پور -مدیر بنیاد مسکن شهرستان کهگیلویه با دکتر کریمی نژاد -فرماندار شهرستان

اگر قلم نبود بشر به مرحله تكامل امروز نمی رسید -راسل
79
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لنده دیدار و سپس به اتفاق بخشداران شهرستان از ساختمان اداری دفتر نمایندگی بنیاد مسکن این شهرستان بازدید کردند .سپس طی حکمی
از طرف دکتر فرزانه ،مهندس شمش ا ...ربانی صفت به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن شهرستان لنده معرفی شد.
در این بازدید دکتر فرزانه با س��پاس از فرماندار ،بخش��داران و ارائه گزارش از عملکرد این نهاد در شهرس��تان لنده ،ابراز امیدواری کرد که با
توجه به تجربه و تخصصی که در امور عمرانی ،بازسازی ،بهسازی مسکن روستایی و سایر خدمات داریم بتوانیم برای حل مشکل نیازمندان این
شهرستان گامهای مثبتی را برداریم.
در ادامه کریمینژاد با قدردانی از خدمات بنیاد مس��کن ابراز امیدواری کرد بنیاد مس��کن به عنوان پیش��رو در خدمت رسانی به مردم ،با اجرای
طرح هادی و سایر خدمات بتواند مایه رضایت و دلگرمی مردم روستایی این شهرستان را فراهم نماید.
وی در پایان قول داد برای تسریع و پیشبرد اهداف این نهاد مقدس ،همکاری الزم را مبذول نماید.
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مراسم معارفه

بنابر گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور دکتر فرزانه-
مدیرکل و باقری -معاون پش��تیبانی بنیاد مس��کن اس��تان و آرام-
مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی اس��تان ،طی حکمی از طرف
س��ید رحمت ا ...اکرامی -معاون نظارت مالی و خزانه داری کشور،
شیر محمد روائی -مدیر امور مالی به عنوان ذیحساب بنیاد مسکن
استان معرفی گردید.

دیدار با امامجمعه

بن��ا ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ،حجتاالسالموالمس��لمین
مصباحنژاد -امامجمعه شهرس��تان دنا با دکت��ر فرزانه -مدیرکل و
باقری -معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان در دفتر مدیرکل دیدار
و گفتگو نمود.
در ابتدا دکتر فرزانه با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای بنیاد مس��کن
در خدمت رسانی به روس��تاییان به ویژه محرومان ،از حمایتهای
حجتاالسالموالمس��لمین مصباحنژاد و سایر مسئولین از مجموعه
بنیاد مسکن ،قدردانی نمود .وی همچنین خواستار ترویج کمک به
حساب  100امام(ره) برای خدمت رسانی بیشتر به محرومان شد.
در ادام��ه حجتاالسالموالمس��لمین مصباحنژاد نی��ز از عملکرد
خوب بنیاد مس��کن در حمایت از روستاییان و محرومان و همچنین
عم��ل در زمینه اهداف امام(ره) قدردانی کرد .وی بنیاد مس��کن را
دس��تگاهی ش��ناخته شده نزد مردم دانست و گفت :بنیاد مسکن یکی از دستگاههای مؤثر در خدمت رسانی به مردم است که با زندگی مردم سر
و کار دارد و نقش مؤثری در تأمین رفاه و آسایش مردم ایفا میکند.

توانگری به قناعت است نه بضاعت -سعدی
80
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بن��ا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیش��ی طرح ارتقاء
سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با حضور دکتر فرزانه-
مدیرکل ،باقری -معاون پش��تیبانی و جنتی -رئیس اداره حراس��ت
بنیاد مسکن استان و مظهری -جانشین بازرس کل استان در دفتر
مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
در ابتدا دکتر فرزانه با ارائه مطالبی در مورد دغدغهها و چالشهای
این نهاد ابراز امیدواری کرد که با همکاری و نظارت دس��تگاههای
نظارتی به ویژه اداره کل بازرس��ی بتوانیم برای سالمس��ازی محیط
کار اقدامها و فعالیتهای الزم را انجام دهیم.
در ادامه مظهری با قدردانی از خدمات بنیاد مس��کن اس��تان و با
اش��اره به اهداف و سیاستهای این نهاد در ارائه خدمات به مردم،
گفت :عوامل پیش��گیرانه ،نقش مؤثری در کاهش تخلفات و ایجاد
زمینه حفظ حقوق مردم دارد .وی ،ایجاد زیرساختهای الزم در شفافسازی ،اطالع رسانی به مردم و ارائه خدمات مناسب را موجب جلب اعتماد
عمومی شهروندان به عملکرد خوب این نهاد دانست.
در پایان در مورد راهکارهای ارتقای سالمت اداری بحث و تبادل نظر شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

نشست هم اندیشی طرح ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی برگزار شد

بازدید از روستای میان تنگان

به گزارش روابط عمومی ،حس��ینیان -مدیر حساب  100امام(ره)
در بنیاد مس��کن اس��تان به همراه مهندس فیل��ی -معاون عمرانی
استاندار ،س��رهنگ جهانگیر انصاری -جانشین س��پاه فتح استان،
دکت��ر کن��اری -فرمان��دار شهرس��تان بویراحمد ،بخش��دار بخش
مرکزی ،گروهی از نیروهای جهادی بس��یج دانش��جویی اس��تان و
سایر دس��تگاههای مختلف اجرایی و خدماتی در استان از روستای
میان تنگان از توابع بخش لوداب این شهرستان بازدید نمودند.
در این بازدید حوزه معاونت عمرانی استانداری و سایر دستگاههای
مختل��ف اجرایی و خدماتی در اس��تان ،خ��ود را متعهد و موظف به
حمایت ،اس��تقبال و مش��ارکت مس��تقیم در کارهای عام المنفعه و
خیر برای حل مشکالت و چالشهای
همراهی با مؤسس��هها و افراد ّ
موجود در بخشهای گوناگون نمودند.
سپس دکتر کناری مشکل آب آشامیدنی ،اجرای طرحهای نوین آبیاری ،بهسازی جاده دسترسی ،تکمیل و تأمین مصالح مورد نیاز مسجد روستا
و ...را از عمده مشکالت این روستا خواند که با دستور مهندس فیلی در دستور کار مدیر اجرایی این شهرستان قرار خواهد گرفت.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان گیالن
گردهمایی شوراهای اسالمی شهرستان رشت

بنابر گزارش روابط عمومی ،گردهمایی شوراهای اسالمی شهرستان رشت با حضور آیتا ...فالحتی -مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مس��کن اس��تان و امامجمعه رشت ،دکتر ساالری -اس��تاندار ،آیتا ...پروایی -نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری ،فرماندار ،مهندس
میرزایی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان رشت و سایر مسئولین ادارهها و شوراهای اس�لامی شهرستان با محوریت مدیریت شهری و روستایی،
عمران ،گردشگری ،بوم گردی ،اشتغالزایی و سرمایه گذاری در سالن اجتماعات تاالر گلستان برگزار شد.

شرم و حیا كلید همه خوبیهاست -حضرت علی(ع)
81
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ابتدا دکتر س��االری با اش��اره به اینکه شوراها در مسیر توسعه استان نقش اساسی و تأثیرگذار دارند ،گفت :ایدهسازی ،طراحی و برنامهریزی در
زمینه خدمات مطلوب ش��هری و روس��تایی و نیز نظارت بر اجرای صحیح آن جزء وظایف اصلی ش��وراها اس��ت .وی با اشاره به اینکه شوراها در
بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و توس��عه زیرساختهای
روبنای��ی و زیربنای��ی میتوانند نقش آفرینی کنند ،افزود :ش��وراها
اختیاره��ای خود را به صورت مس��تقیم از اراده مل��ت گرفتهاند که
فرصت خوبی برای خدمترس��انی به آنان است .استاندار ادامه داد:
مردم با انتخاب ش��وراها انتظار برطرف کردن مطالبات به حق خود
را دارند و در این مسیر همه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری
با آنان هستند.
س��پس فرماندار در س��خنانی شوراها را تش��کلی جوان که رو به
تکام��ل میرون��د معرفی کرد و گفت :هنوز بس��یاری از ظرفیتهای
شورا شناخته نشده و الزمه سرعت در مسیر تکامل شوراها مستلزم پشتکار و تعامل همه مدیران است .وی افزود :با توجه به شرایط کشور اعضای
شوراهای شهر و روستا باید بیش از گذشته همدلی داشته باشند و در زمینه گرفتن مطالبات به حق مردم گام بردارند .همچنین مهندس میرزایی
با ارایه گزارشی از اجرای طرحهایهادی در روستاها و عملکرد بنیاد مسکن در طرح اقامتگاههای بوم گردی ،الزمه اجرای صحیح هر برنامه در
مسیر توسعه و آبادانی روستاها را تسلط اصولی و درست شوراها از نیازهای محیط روستا و شناسایی اولویتهای آن منطقه دانست و تأکید کرد
با نیازسنجی درست و همدلی بین شورا و ادارههای مسئول در این امر میتوان مشکالت را از پیش رو برداشت.
در پایان وی پاسخگوی سؤالهای شوراها و عوامل ذیربط پیرامون حوزههای مربوط به فعالیتهای بنیاد مسکن و راههای چگونگی ارتباطات
بهتر فی مابین بود.

بازدید از پروژههای طرح هادی بنیاد مسکن

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ،حجتاالس�لام افتخ��اری -نماین��ده مردم
شهرس��تانهای فومن و شفت در مجلس شورای اس�لامی ،دکتر قاسم نژاد-
فرماندار و مهندس عفتی -مدیر بنیاد مسکن شهرستان فومن از روند اجرایی
پروژه طرح هادی آسفالت شبکه معابر روستای سید آباد بازدید کردند.
در ادامه از پروژه در حال ساخت طرح توسعه اقامتگاه بوم گردی این روستا
نیز بازدید به عمل آمد.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان مازندران
بازدید بخشدار رامسر از اجرای طرح هادی روستاهای بخش اشکورات

غنمی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تان رامسر گفت :نشست بررسی مسائل و مش��كالت اجرای پروژههای عمرانی دهستان اشکورات در مورد
اجرای طرح هادی روستاها با حضور نعمتی واجاری -بخشدار بخش مرکزی ،صیادنیا -معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان ،رئیس شورای
اس�لامی بخش مرکزی ،دهیاران و اهالی ،در روس��تای سپارده برگزار شد و پیگیری این مشکالت با همکاری دهیاران و شوراها از موضوعهای
مورد تأکید در این نشست بود که مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه نعمتی واجاری به فعالیتهای انجام ش�ده در روس�تاها اش�اره کرد و گفت :فعالیتهای خوبی در بخش عمرانی

روس�تا صورت گرفت اما همچنان در بخشهای مختلف احساس نیاز توجه بیشتر دولتمردان و مسئولین وجود دارد

زیاده روی در تفریط باعث دردسر خواهد شد -سقراط
82

که دراین مسیر مشارکت و همیاری مردم نیز در عمران و آبادانی مهم و از ضروریات میباشد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از پروژههای اجرای طرح هادی روستایی
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در ادامه مس��ئولین از اجرای طرح هادی روس��تاهای س��پارده ،تمل و یازن در
بخش دهس��تان اشکورات رامسر که ش��امل سنگ فرش و دیوار سنگی از محل
اعتباره��ای س��ه درصد نفت مناطق محروم با مش��ارکت دهی��اری در حال اجرا
میباش��د ،بازدید و از مشارکت و نقش مردم در عمران و آبادانی روستاها به ویژه
اجرای طرح هادی روستایی قدردانی کردند.
گفتنی اس��ت در پایان مس��ئولین به همراه رئیس بنیاد شهید و سایر مسئولین
شهرستان با خانوادههای معظم شهدا و جانبازان نیز دیدار نمودند.

امید حق پناه -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان محمودآباد گفت :دکتر اسماعیلی-
نماینده مردم شهرستانهای نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی به همراه
برخ��ی از دهیاران و نماینده بنیاد مس��کن شهرس��تان با حض��ور در محل اجرای
پروژههای طرح هادی روس��تاهای شهرس��تان محمودآباد ،از وضعیت روند اجرای
این طرحها بازدید نمود.
حق پناه در ادامه افزود :پروژه زیرس��ازی و آس��فالت روستای بونده به طول 280
مت��ر و با اعتباری به مبل��غ  500میلیون ریال و اختصاص قیر ،پروژه زیرس��ازی و
آس��فالت روستای ش��ومیا به طول  680متر با اعتباری به مبلغ  1200میلیون ریال
و اختصاص قیر ،زیرس��ازی آس��فالت و پیاده روسازی روستای حربده به طول 850
متر و با اعتباری به مبلغ  1800میلیون ریال و قیر ،همچنین زیرس��ازی و آس��فالت
روستای خوردونکال به طول  500متر و با اعتباری به مبلغ  800میلیون ریال و اختصاص قیر در حال اجرا و برخی نیز به پایان رسید.
در پایان دکتر اسماعیلی از روند اجرای طرحها و روحیه جهادی همکاران بنیاد مسکن در پیگیری امور قدردانی کرد.

بررسی مسائل و مشكالت روستاهای شهرستان چالوس

مهدی ردائی -مدیر بنیاد مس��كن شهرس��تانهای چالوس و كالردشت گفت:
نشس��ت بررسی مس��ائل و مش��كالت روس��تاهای فش��کور ،بیجده نو و ناتر
شهرستان چالوس با حضور دکتر احمدی -نماینده مردم شهرستانهای چالوس،
نوشهر و كالردشت در مجلس شورای اسالمی ،ردائی -بخشدار بخش مرکزی،
دهیاران ،اعضای شورای اس�لامی و سایرمسئولین شهرستانی برگزار شد و در
آن عالوه بر بررسی عملكرد و فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح شهرستان و به
ویژه روس��تاهای یاد شده ،سایر مس��ئولین دستگاههای اجرایی نیز هر یک ،در
حوزه فعالیت کاری خود نس��بت به پاس��خگویی موانع و مشکالت مطرح شده
اقدام نمودند و موارد مورد بررسی قرار گرفت.
س��پس نشس��تی دیگر با حضور زندی -فرماندار شهرستان چالوس ،ردائی و
ربیع پور -مدیر شهرک توریستی نمک آبرو برگزار شد که در آن مهدی ردائی
در مورد فعالیتها و روند کار بنیاد مسکن مبنی بر بهسازی طرحهای روستاها (اجرای طرح هادی) توضیحهایی ارائه نمود و هدف از تشکیل این
نشس��ت را مش��ارکت مجموعه نمک آبرود در اجرای طرح هادی روستاهای حریم ش��هر (میانکی -آهنگرکال) عنوان کرد که نکاتی هم در این
مورد مطرح شد.

خوشبختی به سراغ كسی میرود كه فرصت اندیشه دوباره
به بدبختی را ندارد -حضرت علی(ع)
83
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بازدید از اجرای طرح هادی روستای دنگسرک

به گزارش روابط عمومی ،غالمعلی لقمانپور -مدیر بنیاد مس��كن شهرستان نکا از
بازدید معاون فرماندار ،بخشدار بخش مرکزی و سایر مسئولین از اجرای طرح هادی
روستای دنگسرک این شهرستان خبر داد.
در این بازدید لقمانپور با ارائه گزارشی از فعالیتها و عملکرد این نهاد در مورد پروژه
یاد ش��ده ،گفت :پروژه اجرای طرح هادی روستای دنگسرک با مشارکت مردمی به
پایان رسید.
وی افزود :از سال  96تاکنون در تعداد  15روستای بخش مرکزی شهرستان نکا
اجرای طرح هادی در یک فاز انجام و به پایان رسیده است.
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فرماندار از پروژه اجرای طرح هادی روستایی بازدید کرد
بیژنی -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان نوشهر به همراه صفرنژاد -فرماندار
این شهرس��تان و آزادیان -بخش��دار بخش مرکزی از پروژه اجرای طرح هادی
روس��تای کوشکسرا از توابع بخش مرکزی شهرس��تان نوشهر (منطقه جوالده)
بازدید و موارد مربوط به این طرح را بررسی نمودند.
در این بازدید بیژنی با ارائه گزارشی از عملیات پروژه گفت :این پروژه با اعتباری
بیش از  1میلیارد و  380میلیون ریال از اعتبارهای استانی به پایان رسید.
در پای��ان صفرنژاد با اش��اره به اقدامهای خوب بنیاد مس��کن در روس��تاها ،از
فعالیتهای انجام شده قدردانی نمود.

نشست طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت طرح توسعه پایدار منظومههای روستایی
اس��تان با حضور مدیركل اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعی ،مدیركل دفتر فنی،
حم��ل و نقل و ترافیك اس��تانداری ،مدیركل دفتر برنام��ه ریزی و هماهنگی
طرحهای بنیاد مسكن كش��ور ،دكتر عزیزپور و دكتر صدیقه حسینی حاصل-
كارشناس��ان دفتر مركزی ،معاون عمران روس��تایی ،كارشناسان اداره صنعت،
معدن ،تجارت ،منابع طبیعی و امور روس��تایی اس��تانداری ،س��ازمان مدیریت
و برنامه ریزی اس��تانداری ،جهاد كش��اورزی و راه و شهرسازی در استانداری
مازندران برگزار شد.
در این نشس��ت عنوان ش��د :با توجه به ماهیت و چش��م ان��داز این طرح و
ساماندهی روس��تاها در قالب مجموعههای روستایی به منظور خدمات رسانی
بهتر و مؤثرتر ،ضرورت همكاری دس��تگاهها با بنیاد مس��كن اس��تان در رابطه با ارائه طرحها و برنامههای مصوب و در دست تهیه ،چشم انداز و
اهداف هر دستگاه ،مورد تأكید میباشد.
از اهداف این طرح میتوان به نظم بخش��ی و آرایش (فضایی) مراكز س��كونتگاهی در زمینه دس��تیابی به شبكه كارآمد روستا -شهری ،كاهش
شكاف و تعادل بخشی روستایی -شهری و منطقه ای ،توسعه فعالیتهای اجتماعی -اقتصادی و كالبدی منظومه روستایی در چارچوب پیوندهای
روستایی -شهری ،جلب و تثبیت جمعیت در منظومه روستایی و .. .با تأكید بر اصول و روشهای حكمروایی محلی و مشاركت مردمی اشاره نمود.
گفتنی است طرح توسعه پایدار منظومه بابلكنار از توابع شهرستان بابل از سوی بنیاد مسكن كشور به عنوان پایلوت كشوری انتخاب شد.
در پایان مقرر شد بازدیدی از این منطقه برای هرچه بهتر اجرایی نمودن طرح یاد شده صورت پذیرد.

همین كه فرصتی به دست افتاد آن را غنیمت بشمار كه اگر از دست رفت دیگر آن را به
دست نیاوری -حضرت علی(ع)
84

دیدار شهردار با مدیرکل

ب��ه گزارش روابط عمومی ،مهندس امینی زاده -ش��هردار و معاونین با
مهن��دس حامد ذاکری -مدیرکل و معاونین بنیاد مس��کن اس��تان دیدار
کردن��د .این دیدار به منظور اجرای تفاهم نامههای اجرایی دو دس��تگاه و
بهبود در روند پیشرفت پروژههای اجرایی انجام شد.
در پایان مس��ئولین از پروژه مس��کونی وحدت شهرستان بندرعباس که
توسط بنیاد مسکن ساخته شده است ،بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی ،نوری زاده -معاون پش��تیبانی و مدنی-
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان با دکتر میرزاد -فرماندار
شهرستان پارسیان دیدار نمودند.
در ادامه نشستی با دکتر میرزاد و گروهی از دهیاران در فرمانداری
برگزار و مشكالت حوزه روستایی بررسی و تصمیم گیری شد.
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دیدار معاونین بنیاد مسکن با فرماندار

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان هرمزگان

نظارت بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی روستایی

به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت هم اندیش��ی دهیاران بخش
مرک��زی با حضور ترکی -مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان قش��م،
جهین -بخش��دار مرک��زی و دهیاران در مورد ش��یوه صدور پروانه
ساختمانی و رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در فرمانداری برگزار
شد.

بردباری زیور مرد است -امام حسین(ع)
85

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

همایش دهیاران بخش شیبکوه

به گزارش روابط عمومی ،همایش دهیاران بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه
با حضور ابراهیم زاده -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان و دیگر کارکنان برای
تأکید بر همکاری و مش��ارکت دهیاران با بنیاد مسکن در دو مقوله مقاومسازی
مسکن روستایی و عمران روستایی برگزار شد.
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اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان همدان
فاز اول طرح هادی روستاهای افسریه و حسن آباد قشبالق افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی ،در مراس��می با حضور مهندس سوری -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان مالیر ،محمد کاظمی -نماینده مردم این شهرستان و نایب
رئیس کمیس��یون حقوقی مجلس شورای اسالمی ،پور مجاهد -مدیرکل دفتر
امور روس��تایی و شوراهای اس��تانداری و سایر مسئولین شهرس��تان ،فاز اول
طرح هادی روس��تاهای افسریه و حسن آباد قشبالق با مشارکت بنیاد مسکن،
دهیاری و سایر دستگاهها افتتاح شد.
در ابت��دا کاظمی با اش��اره ب��ه روحیه تعامل و هم افزای��ی خوبی که به ویژه
در بین مدیران جوان شهرس��تان ش��کل گرفته ،افتتاح این دو روستا را حاصل
همافزایی بین دس��تگاهها با اس��تفاده از ظرفیت مش��ارکت مردم و خیرین در
بهسازی روستاها دانست.
در ادامه مهندس س��وری با ارائه آمار عملکرد بنیاد مس��کن شهرس��تان در روس��تاها گفت :در شهرس��تان مالیر با وجود تنگناهای اعتباری و
تخصیصهای کم اعتبارهای بهس��ازی تاکنون طرح هادی  100روس��تا شروع ش��ده که فاز اول  67روستا به بهره برداری رسیده است و در 20
روستا فاز دوم نیز اجرا شده است .وی با اشاره به اینکه سهم عمدهای از اعتبارهای در اختیار بنیاد مسکن را اسناد خزانه تشکیل میدهد به وجود
مش��کالتی در انتخاب پیمانکار بر اس��اس ساز و کار این س��امانه اشاره کرد و افزود :علیرغم تمامی مسائل و مشکالت خوشبختانه در امر خدمت
رسانی هیچگونه خللی ایجاد نشده است و با مساعدت و پیگیری مسئوالن امر ،روستاها از نعمت بهسازی برخوردار شده اند.
در پایان پورمجاهد نیز از تالشهای بنیاد مسکن در امر بهسازی روستاها تقدیر نمود.

بازدید از روستاهای شهرستان نهاوند

به گزارش روابط عمومی ،بهرام نیا -نماینده مردم شهرس��تان نهاوند در مجلس ش��ورای
اس�لامی و نثاری -سرپرست بنیاد مس��كن این شهرستان از روس��تاهای دهنو علیا ،گنبد
كبود ،ش��عبان ،گیوكی ،گوشه بدیع الزمان و لیلی یادگار بازدید نمودند .بهرام نیا با قدردانی
از حضور بنیاد مس��كن در موضوع بهسازی روس��تا ،خواستار شروع فاز اول و دوم بهسازی
روستاهای یاد شده گردید.
س��پس نث��اری نیز با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای این بنیاد ،ش��روع ف��از دوم را منوط به
تخصیص اعتبار دانس��ت و گفت :در س��ال جاری بنیاد مس��کن در  41روستای شهرستان
موضوع بهسازی را در دستور كار خود قرار داده است .وی در ادامه خواستار پیگیری نماینده
مجلس در مورد جذب اعتبارهای ملی شد.

سعادتمند كسی است كه به مشكالت و مصائب زندگی لبخند بزند -شكسپیر
86
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به گزارش روابط عمومی ،همایش ش��وراهای اسالمی و دهیاران
بخش گل تپه شهرس��تان کبودرآهنگ با حضور مهدوی -فرماندار
شهرس��تان ،دهقان��ی خواه -بخش��دار بخش گل تپ��ه ،گروهی از
مدیران و مس��ئولین ادارهها ،رؤس��ای شورای اس�لامی و دهیاران
بخش برگزار شد.
در ابتدا دهقانی خواه گزارش��ی از فعالیتهای بخشداری در طی 4
س��ال گذشته ارائه داد .سپس دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی
بخ��ش در مورد مش��کالت ،فعالیتها و توانمندیهای خود گزارش��ی
ارائه نموده و بیش��تر آنها با قدردانی از فعالیتهای بنیاد مس��کن در
روس��تاهای بخش ،درخواست بهسازی روس��تاها در اولویت برنامه
آنها قرار داشته و خواهان اتمام آن بودند .سپس رؤسای ادارهها در مورد فعالیتهای خود در بخش سخنرانی نمودند.
در ادامه مهندس فاضل -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرستان کبودرآهنگ از همکاری و تعامل خوب بین بخشداری ،دهیاران و اعضای شورای
اسالمی با بنیاد مسکن قدردانی نمود و با ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن ،گفت :از ابتدای سال  97زیرسازی در  13روستای شهرستان
که  7روس��تای آن در بخش گل تپه قرار دارد به اتمام رس��یده و آس��فالت ریزی از محل اعتبارهای اس��تانی و قیر رایگان با مشارکت دهیاران و
اعضای شورای اسالمی آغاز شده است که در صورت تخصیص اعتبارهای سال  97به فعالیتهای فوق اضافه میشود.
مهندس فاضل از دهیاران و اعضای شورای اسالمی خواست نسبت به معرفی اهالی روستا برای استفاده از تسهیالت و ساخت مسکن روستایی
اقدام نمایند.
در پایان مهدوی نیز با قدردانی از فعالیتهای انجام شده در بخش و شهرستان کبودرآهنگ ،گفت :با همدلی و هماهنگی بیشتر باید هر قدر که
میتوانیم برای کم کردن محرومیتهای بخش بکوشیم تا تحول جدیدی در این بخش ایجاد شود.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

همایش شوراهای اسالمی و دهیاران بخش گل تپه

برگزاری نشست با امامجمعه و بخشدار

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور حجتاالسالموالمسلمین
منصوری -امامجمعه ش��هر شیرین س��و ،موسوی -بخشدار بخش
ش��یرین سو و مدیر بنیاد مسکن شهرس��تان کبودرآهنگ در محل
بخشداری شیرین سو برگزار گردید.
در ابتدا موس��وی -بخش��دار با سپاس از سرپرس��ت بنیاد مسکن
شهرستان کبودرآهنگ گزارش��ی در مورد کارهای انجام شده ارائه
داد.
در ادامه فاضل -سرپرس��ت بنیاد مسکن شهرستان کبودرآهنگ
نیز خالصهای از کارهای انجام ش��ده به ویژه در بخش شیرین سو
را ارائه کرد و در مورد کارهای عمرانی و به ویژه شیوه پرداخت تسهیالت طرح ویژه توضیحهایی را بیان کرد.
س��پس حجتاالسلام منصوری از فعالیتهای انجامش�ده بهویژه بهسازی روس�تای بخش که اکثر روستاها از نعمت

بهس�ازی برخوردار ش�دهاند از بنیاد مس�کن قدردانی نمود و گفت :یکی از بهترین و پر ثواب ترین کارها خانه دار
کردن افراد جامعه خصوص ًا قشر زحمتکش روستایی است که این امر توسط بنیاد مسکن صورت میگیرد که بسیار
ماندگار ،عالی و پر اجر نزد پروردگار میباشد.

کارمند نمونه

به گزارش روابط عمومی ،محمد کرم معصومی اخوان -مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسدآباد ،با اهدای لوح تقدیر به مهندس ابراهیم عطایی-
کارمند بنیاد مسکن این شهرستان ،ضمن قدردانی از تالشهای وی ،ایشان را به عنوان کارمند نمونه انتخاب نمود.

ارزش انسان به اهمیتی است كه برای وقت خود قائل است -آلبرت
87

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

همایش شورای اسالمی و دهیاران بخش شیرین سو برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی ،همایش ش��ورای اس�لامی و دهیاران
بخش ش��یرین س��و شهرس��تان کبودرآهن��گ با حض��ور فرماندار
شهرستان ،بخشدار و مسئولین ادارههای شهرستان ،اعضای شورای
اسالمی و دهیاران بخش شیرین سو در بخشداری تشکیل شد.
در ابتدا موس��وی -بخشدار شیرین س��و گزارشی در مورد بخش
ارائه داد .سپس اعضای شورای اسالمی و دهیاران بخش مشکالت
و مس��ائل بخش و روس��تا را بیان کردند و درخواس��ت بیشتر آنها
اجرای بهسازی به ویژه آسفالت ریزی بود.
در ادام��ه مهندس فاضل -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان
کبودرآهن��گ با بی��ان مطالبی گف��ت :در تمام روس��تاهای بخش
شیرینس��و عملیات بهس��ازی آغاز شده اس��ت و عملیات فاز اول شامل تخریب و آواربرداری ،زیرس��ازی جدول گذاری و آسفالت و در برخی از
روستاها اجرای دیوارهسازی ،پل و حتی ساماندهی مراکز محله در  10روستا به اتمام رسیده است.
در پایان مهدوی -فرماندار شهرستان کبودرآهنگ با قدردانی از مسئولین ابراز امیدواری کرد که با همدلی ،کمک و تخصیص اعتبارهای بیشتر
شاهد آبادانی و شکوفایی هر چه بهتر بخش باشیم.

بازدید از روستاهای كنگاور كهنه ،گیوكی ،لیالس و رزینی

به گزارش روابط عمومی ،در بازدید میدانی که توسط ناصری -فرماندار
و نثاری -سرپرس��ت بنیاد مس��كن شهرس��تان نهاوند و سلگی -بخشدار
خزل از روستاهای كنگاور كهنه ،گیوکی ،لیالس و رزینی صورت پذیرفت،
مسائل و مشكالت این روستاها مورد بررسی قرار گرفت.
در ابت��دا نث��اری با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای این بنی��اد در حوزههای
مختل��ف بخ��ش خزل ،بر موض��وع تخصیص اعتبار به منظ��ور تكمیل و
یا ش��روع پروژههای اجرایی در س��طح بخش تأكید و خواستار تخصیص
اعتبارها به منظور افزایش شاخص بهسازی در روستاهای شهرستان شد.
در ادام��ه ناصری با قدردانی از تالشهای ارزنده صورت گرفته توس��ط
بنیاد مسكن ،ابراز امیدواری کرد كه موضوع تخصیص اعتبار برای بهسازی روستاهای این شهرستان با نگاهی ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین پس از بحث و تبادل نظر در مورد موضوع اجرای آسفالت ،مقرر شد دهیار و شورای روستا پیگیر امضاء تفاهم نامه یا کارخانه آسفالت
واجد ش��رایط بوده و پس از جابجایی ش��بکه برق موجود در مسیر توس��ط اداره برق ،بنیاد مسکن نیز از محل سهمیه قیر یارانهای سال  97اقدام
الزم را معمول دارد.

نشست رفع مشکالت صدور اسناد مالکیت روستاهای دارای وقف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ،نشستی با حضور بخشدار بخش مرکزی،
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان ،رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک و مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان بهار به منظور رفع مشکالت
صدور اس��ناد مالکیت روس��تاهای ساری قمیش و حس��ین آباد لتگاه
که دارای وقف هس��تند ،تشکیل ش��د .ابتدا در این نشست مدیر بنیاد
مس��کن شهرس��تان با اشاره به تعداد اس��ناد صادره از ابتدا تاکنون در
س��طح روستاها و عنوان اسامی روس��تاهایی که دارای مشکل اوقافی
میباشند ،نسبت به بیان مشکالت موجود اقدام نمود که پس از بحث

بردباری در زمان خشم مشكل ترین ولی باارزش ترین كارها میباشد -سقراط
88

مراسم تودیع و معارفه
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بنابر گزارش روابط عمومی ،مراس��می با حضور مهندس ظفری-
مدیرکل بنیاد مسکن استان و گروهی از خبرنگاران از خبرگزاریها
و روزنامههای اس��تان به منظور تودیع مهدی عبدالملکی و معارفه
علیرض��ا عین القضاتی -مس��ئول روابط عمومی در بنیاد مس��کن
اس��تان برگزار ش��د .در این مراس��م مهندس ظفری با قدردانی از
تالش��های مهدی عبدالملکی ،علیرضا عی��ن القضاتی را به عنوان
مسئول روابط عمومی معرفی کرد.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه روابط عمومی حلقه واس��طه بین
دس��تگاههای اجرایی و مردم اس��ت ،گفت :نقش رسانهها و روابط
عمومی نقشی بی بدیل است و این دو ،پل ارتباطی مردم و دستگاهها هستند.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان افزود :امروز جامعه به علت شرایط اجتماعی ملتهب ش��ده و خبرنگاران باید قلم خود را در کاهش زهر این فضا
بهکار گیرند و نقد منصفانه کارس��از اس��ت اما حواسمان باشد آب به آسیاب دش��من نریزیم چرا که دشمن میخواهد زحمات و خدمات نظام را از
بین ببرد بنابراین باید از اصل نظام پاسداری کنیم.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

و بررس��یهای الزم ،همچنین ش��نیدن صحبتهای اعضاء حاضر مقرر شد :رئیس اداره اوقاف شخص ًا به اتفاق دهیار روستای ساری قمیش برای
بیان مزایای اخذ سند مالکیت به مساجد این روستا مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف وضعیت اوقافی روستا با مردم صحبت نماید.

بهره برداری از سه پروژه عمرانی

بنابر گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت فرا رس��یدن هفته دولت مراسم
بهره برداری از سه پروژه اجرای طرح هادی روستاهای میهمله علیا ،دربند
و قیدلی بالغ و همچنین بهره برداری از یکصد و سی و دومین واحد ساخته
شده با حضور فرماندار ،امامجمعه ،مسئول دفتر نماینده مردم شهرستانهای
بهار و کبودرآهنگ در مجلس ش��ورای اس�لامی و بخشدار بخش مرکزی
شهرس��تان برگزار ش��د .در این مراسم مدیر بنیاد مس��کن شهرستان بهار
گزارشی از آمار و عملکرد تسهیالت ارائه شده به متقاضیان ارائه داد.
در پایان مس��ئولین با حضور در س��اختمان ساخته شده ،از شیوه ساخت و
ساز صورت گرفته بازدید نمودند.

افتتاحیه بهسازی روستای شاوه

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ،در مراس��می با حض��ور ذیغمی -معاون
فرمانداری شهرستان کبودرآهنگ ،سرپرست بخشداری بخش مرکزی،
گروهی از رؤس��ای ادارههای عضو شورای اسالمی بخش و شهرستان،
دهیاران بخش و اهالی روس��تای ش��اوه ،بهسازی فاز دوم این روستا به
بهره برداری رسید.
در ای��ن مراس��م مهن��دس وجدی فاضل -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
شهرس��تان کبودرآهنگ ب��ا بیان توضیحهایی گفت :بهس��ازی فاز دوم
روستای شاوه به طول یک کیلومتر با هزینهای بیش از  3میلیارد و 500
میلیون ریال توس��ط بنیاد مسکن با مشارکت دهیاری و قیر اعتباری به
اتمام رسیده است.

عالم زنده است ،گرچه مرده باشد ،نادان مرده است ،اگرچه زنده باشد .حضرت غلی(ع)
89

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه ذیغمی با سپاس از فعالیتهای خوب و مشارکت دهیاران ،اعضای شورای اسالمی و اهالی روستا خدمت رسانی را وظیفه دولت دانست
و خدمت هر چه بیشتر به اهالی روستا را از مطالبات روستاییان برشمرد.

بهسازی روستاهای قادرآباد ،کهریز باباحسین و باغچه افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومی ،به مناس��بت هفته دولت ،مراسم افتتاح بهسازی
روس��تاهای قادرآباد ،کهریز باباحس��ین و باغچه با حض��ور دکتر مهدوی-
فرماندار شهرس��تان کبودرآهنگ ،بخشداران ،گروهی از مسئولین ادارههای
شهرستان ،اعضای شورای اسالمی ،دهیاران بخش شیرین سو و اهالی این
روستاها برگزار شد.
در ابت��دا مهن��دس وجدی فاضل -سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان
کبودرآهنگ با اش��اره به کارهای انجام شده در این روستاها گفت :فاز اول
بهس��ازی روس��تای کهریز باباحس��ین با اعتباری بیش از  3میلیارد و 700
میلیون ریال افتتاح شد.
سپس دکتر مهدوی در سخنانی خدمت رسانی به مردم به ویژه روستاییان
را از وظایف دولت خدمتگزار برشمرد و با سپاس از مسئولین ادارهها از آنها خواست برای خدمت بیشتر به مردم تالش نمایند.

اخبار بنیاد مسكن انقالب اسالمیاستان یزد
نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد راهب��ری و مدیریت اقتصاد
مقاومتی اس��تان در شهرستان میبد با حضور آیتا ...اعرافی -امامجمعه این
شهرس��تان ،محمود زمانی قمی -اس��تاندار ،کمال دهقان��ی -نماینده مردم
شهرس��تانهای میبد و تفت در مجلس شورای اس�لامی ،علی زینی وند-
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع استانداری ،فالح -فرماندار
شهرس��تان میبد و گروهی از مسئولین و مدیران کل استان و شهرستان در
فرمانداری برگزار ش��د .در این نشس��ت نیازها و اولویتهای این شهرستان
در عرصهه��ای صنعت��ی ،تعیی��ن تکلی��ف بافتهای فرس��وده و حمایت از
گردشگری ،تغییر کاربری و مسکن و اشتغال در اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی تصمیمگیری شد.
سپس دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مسکن استان در مورد تعیین تکلیف زمینهای واگذاری ،اجرای طرح هادی و اراضی روستایی توضیحهای
الزم را ارائه نمود.

حل مشکل سند دار شدن زمینهای اراضی ملی ندوشن

بنا به گزارش روابط عمومی ،در نشس��تی با حضور مدیر امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرس��ازی استان ،موسوی -بخشدار ندوشن ،شورای
اس�لامی ش��هر ،شهردار ندوشن ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان میبد و رییس راه و شهرسازی شهرستان ،مسایل و مشکالت متقاضیان صدور سند
زمینهای تصرفی اراضی ملی ندوشن بررسی شد.
در ابتدا موس��وی گفت :بیش از  500قطعه زمین و واحد مس��کونی تصرفی اراضی ملی در ش��هر ندوش��ن فاقد س��ند میباشد .وی با تأکید بر
هماهنگی بین بخش��ی و تس��ریع در روند صدور س��ند متقاضیان افزود :با رفع موانع و بهرهمندی از قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مسکن ،مشکل چندین ساله متقاضیان دریافت سند زمینهای اراضی ملی این شهر برطرف خواهد شد.
بخش��دار ندوش��ن همچنین اظهار امیدواری کرد :تعامل و همکاری بنیاد مس��کن ،راه و شهرسازی و شهرداری ندوشن ،باعث تسریع در فرآیند

بدانید آنچه برای حفظ دین از دست میدهید ،زیانی به شما نمیرساند -امام علی(ع)
90

بازدید از بنیاد مسکن شهرستان تفت
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بناب��ر گزارش روابط عمومی ،فرماندار شهرس��تان تف��ت در بازدید از بنیاد
مسکن این شهرستان با قدردانی از اقدامهای صورت گرفته توسط این نهاد،
گفت :یکی از مشکالت شهرتفت عدم واگذاری زمین برای ساخت واحدهای
مس��کونی میباشد و امید اس��ت با اخذ مجوزهای الزم این مسئله حل شود.
وی با اشاره به نشستی با نقصان محمدی -مدیرکل راه و شهرسازی استان
گف��ت :در این نشس��ت بحث بازنگری طرح هادی ش��هر نی��ز مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد بازنگریهای الزم صورت گیرد.
س��پس دکتر دهقانی -نماینده مردم شهرس��تانهای تفت و میبد در مجلس
شورای اسالمی نیز از اقدامهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن قدردانی کرد.
در پایان مهندس فرح بخش -مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیز در گزارشی
به خدمات ارائه شده توسط این نهاد پرداخت و خواهان تخصیص اعتبار برای زیرسازی ،آسفالت ،جدول گذاری ،محوطهسازی و .. .در روستاهای
شهرستان و همچنین تأمین اعتبار برای اصالح و اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

صدور سند متقاضیان شود.
گفتنی است در این نشست مقرر شد متقاضیان دریافت سند با مراجعه به شهرداری ندوشن و سپس ادارههای راه و شهرسازی و بنیاد مسکن،
نسبت به درخواست فرایند صدور سند اقدام نمایند.

بررسی مسائل و مشکالت روستای چاهوک

بنا به گزارش روابط عمومی ،در مراسمی با حضور مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان تفت ،کارشناس بخشداری نیر ،دهیار
و اعضای ش��ورای روس��تای چاهوک ،مسائل و مش��کالت این روستا و
طرحهای پیش��نهادی دهیاری این روستا ازجمله تعریض و آسفالت جاده
اصلی روس��تا ،زمین ورزشگاه و پارک و نیز ساخت خانه برای متقاضیان
در قالب ش��رکت مسکن بررس��ی ش��د .همچنین مدیرکل بنیاد مسکن
استان از مجموعه ورزشی فرهنگی شهدای روستا ،بافت قدیمی روستا و
زمین مورد درخواست برای کارگاه قالیبافی بازدید کرد.

تأمین زیرساخت الزم در روستاها زمینه ساز مهاجرت معکوس

بنا ب��ه گزارش روابط عمومی ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان با حجتاالسالموالمسلمین س��لیمانی -امامجمعه و محمدزاده
رحمان��ی -فرمان��دار شهرس��تان بافق دی��دار و گفتگو نم��ود .در ابتدا
محمدزاده رحمانی با اش��اره به مش��کالت برخی روستاهای شهرستان
بافق از جمله روس��تاهای باغ در ،قطرم و شادکام در بحث تأمین زمین
مسکونی ،خواستار رفع این مشکل و دغدغه روستاییان شد.
وی افزود :دولت تالش دارد با تأمین زیرس��اختهای الزم و امکانات
مورد نیاز روستاییان ،از مهاجرت به شهرها جلوگیری و زمینه مهاجرت معکوس فراهم شود.
س��پس حجتاالسالموالمس�لمین سلیمانی بر لزوم رفع مشکل مسکن روس�تاییان تأکید کرد و گفت :با رفع مشکل

کمبود زمین برای س�اخت و س�از روس�تاییان فش�ار از روی ش�هر برداش�ته و در این موقعیت گرانی و بیکاری در
روستاها اشتغال ایجاد میشود.

زهد در دنیا مایه آسایش قلب و بدن است -رسول اكرم(ص)
91

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

در ادامه این نشس��ت دکتر قربانیان در مورد واگذاری زمین به روس��تاییان گفت :بنیاد مس��کن در طرح هادی با هماهنگی منابع طبیعی ،زمین
تملک میکند و ضمن ارائه تسهیالت ،به ساکنان روستا واگذار مینماید .وی به مشکالت برخی روستاها در واگذاری زمین اشاره و افزود :برخی
زمینها چون در حریم مناطق حفاظت ش��ده یا مراتع و ...هس��تند مش��کل واگذاری دارند که مقرر شد نشست کارشناسی با دستگاههای مربوطه
برگزار و به مشکالت موجود رسیدگی شود.

نشست ستاد اقامه نماز برگزار شد
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بنا به گزارش روابط عمومی ،نشس��ت س��تاد اقامه نماز بنیاد مس��کن
اس��تان با حضور حجتاالس�لام موس��وی -مس��ئول دفت��ر نمایندگی
ولیفقیه در بنیاد مس��کن استان و اعضای ستاد در مورد برگزاری جشن
تکلی��ف و تجلی��ل از دانش آموزان ممتاز برگزار ش��د .در این نشس��ت
حجتاالسالم موسوی با ابراز رضایت از برنامههای فرهنگی ستاد برای
ترویج و توس��عه فرهنگ نماز ،نکات��ی را در مورد برگزاری هر چه بهتر
مراسم جشن تکلیف و دانش آموزی بیان نمود.
س��پس در مورد تمهیدات و ش��یوه برگزاری مراس��م ،ن��وع جوایز و...
تصمیمگیری شد.

با خبر شدیم تعدادی از همکارانمان در استانهای کشور

پس از چندین سال تالشهای صادقانه و خدمترسانی

ب�ه م�ردم در ش�هرها و روس�تاهای کش�ور ب�ه افتخار
بازنشستگی نائل آمدند.

بنیاد مسکن انقالب اسالمی با قدردانی از

روابط عمومی

اسامی همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمدند:
مسعود حاجتی (فارس)
علیرضا غوثی (کردستان)
شیرعلی قربانی (مازندران)

این عزیزان ،برای آنان آرزوی سالمتی و توفیق مینماید.

تجلیل از همکار بازنشسته

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان کرمان ،در مراسمی با حضور دکتر
زاهدی و دکتر پور ابراهیمی -نمایندههای مردم شهرستانهای کرمان و راور در مجلس
شورای اسالمی ،مهندس سلطانینژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،مهندس بابایی-
فرماندار شهرس��تان کرمان و اعضای شورای اداری شهرستان ،از تالشهای سی ساله
محمود ایالقی -مدیر پیش��ین بنیاد مس��کن این شهرستان تجلیل و مهندس احسان
صابرزاده به عنوان سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کرمان معرفی شد.

تجلیل از بازنشستگان

92

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان البرز ،نشس��تی با حضور مهندس
فراق��ی -رئی��س هیئت مدیره کانون بازنشس��تگان بنیاد مس��کن کش��ور ،مهندس
رحیمیزاده -مدیرکل و بازنشستگان بنیاد مسکن استان برگزار گردید.
در ابتدا مهندس رحیمی زاده در مورد اهمیت توجه به بازنشستگان مطالبی را بیان
ک��رد و از تالشهای این همکاران در طول دوران خدمت قدردانی نمود .س��پس به
بررس��ی مسائل و مشکالت بازنشستگان پرداخته و در مورد راهکارهای موجود برای
مرتفع نمودن مشکالت تبادل نظر شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

استان آذربایجان شرقی

• دکت��ر محمدزاده -فرماندار شهرس��تان اس��کو با اهدای ل��وح تقدیر به
مهندس حامد احمدپور -مدیر بنیاد مس��کن این شهرستان ،از حضور وی در
دورههای آموزشی مدیریت بحران قدردانی نمود.

استان اردبیل

• س��ید حمایت میرزاده -نماینده مردم شهرستان مغان در مجلس شورای
اس�لامی با اهدای لوح تقدی��ر به مهندس محمدعلی رحیم��ی -مدیر بنیاد
مس��کن شهرستان گرمی ،از تالشهای وی و همکارانش در برپایی مراسم
هفته گرمی در قالب نمایش��گاه تولیدات و معرفی توانمندیها و .. .قدردانی
نمود.

استان خراسان جنوبی

• دکتر کاظم قائمی -رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرستان بیرجند با
ارس��ال لوحهای تقدیر جداگانه به مهندس ابراهیم ش��یری -مدیر ،مجتبی
آذی��ن مهر -معاون ،راحله دروازبان -حس��ابدار ،وحید میر مصعبی و محمد
بهادرانی -کارشناسان بنیاد مس��کن شهرستان قاین ،از تالشهای آنان در
صدور اسناد مالکیت دانشگاه در سال  ،96قدردانی نمود.

استان کردستان

• دادور س��هرابی -مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان س��نندج با اهدای
لوح تقدیر به مهندس س��عید رس��ولی -مدیر بنیاد مسکن این شهرستان ،از
تالشهای وی در صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی قدردانی
نمود.
• سید جمیل احمدی -مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفهای استان با ارسال
نامه و لوح تقدیر به مهندس قادری -مدیرکل و فاروق احمدی -همکار بنیاد
مسکن اس��تان ،از تالشهای آنان در ارسال کانکسهای تولیدی توسط این
اداره کل و حمل آن به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ،قدردانی نمود.
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قدردانی و سپاسگزاری
استان لرستان

• مهندس فردی بیرانوند -فرماندار شهرستان کوهدشت با اهدای لوحهای
تقدی��ر جداگانه به مهندس مس��عود رضای��ی -مدی��رکل و مهندسهادی
جعفری -معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن استان ،از تالشهای آنان در
آسفالت معابر روستای ده کرمعلی زیرتنگ سیاب قدردانی نمود.
کیومرث سلگی -مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب  100حضرت
امام(ره) با اهدای لوحهای تقدیر جداگانه به الفتی ،ریاضتی و قربانی -مدیران
بنیاد مسکن شهرستانهای دلفان ،بروجرد و کوهدشت ،از تالشهای آنان و
همکارانشان در تأمین مسکن محرومین قدردانی نمود.

استان همدان

• رحمان س��جادی -مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان اسدآباد با اهدای
لوحه��ای تقدیر جداگانه به علی احمد توحیدی ،مصطفی بهادری و حس��ن
آریانف��ر -همکاران بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،از تالشه��ای آنان در
مستندسازی اموال غیرمنقول آموزش و پرورش قدردانی نمود.
• امیر خجسته -نماینده مردم شهرستانهای همدان ،فامنین و قهاوند در
مجلس ش��ورای اس�لامی با اهدای لوح تقدیر به مهندس ظفری -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،از تالشهای وی در امر کارشناسی و ارزیابی منازل
تخریبی و تعمیری مردم زلزله زده بخش قلعه ش��اهین ،دهس��تان بش��یوه،
پاطالق و حومه شهرستان سرپل ذهاب قدردانی نمود.
• حمید اس��دی -ش��هردار آجین با اهدای لوح تقدیر ب��ه علی احمد وقار
توحیدی -همکار بنیاد مسکن شهرستان اسدآباد ،از همکاری وی در صدور
سند مالکیت شهر آجین با این شهرداری قدردانی نمود.
• محس��ن عزیزی -بخشدار پیرس��لمان با اهدای لوح تقدیر به علی احمد
وقار توحیدی -همکار بنیاد مسکن شهرستان اسدآباد ،از تالشهای وی در
صدور س��ند مالکیت به مالکین بخش پیرسلمان و همچنین احترام و تکریم
ارباب رجوع قدردانی نمود.
93

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

درگذشت همکار

باخبر شدیم ابراهیم خبازی از همکاران بنیاد مسکن استان اردبیل ،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 مس��کن اس��تان تس��لیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم
رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی ،مسئلت مینماید.

درگذشت همکار بازنشسته
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باخبر ش��دیم عبدالرضا زمستانی زاده از همکاران بازنشسته بنیاد مسکن استان بوشهر 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 مس��کن استان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال
برای آن مرحوم رحمت الهی و برای 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.

• شهال شریف -درگذشت مادر (دفتر مرکزی)
• حسینعلی جعفری -درگذشت مادر (دفتر مرکزی)
• مهین دخت عطاری -درگذشت مادر (دفتر مرکزی)

مهندس علیرضا تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور ،طی حکمی ،غالمرضا صالحی را به عنوان مدیرکل
بنیاد مسکن استان تهران منصوب نمود.
مهندس علیرضا تابش -رئیس بنیاد مس�کن کش�ور ،طی حکمی ،مهندس داریوش بلدی را به عنوان
سرپرست بنیاد مسکن استان قم منصوب نمود.
مهندسهادی درفش�ی -معاون پش�تیبانی و امور هماهنگی اس�تانها در بنیاد مس�کن کش�ور ،طی حکمی ،یزدان کرد
لشکناری را به عنوان مدیر مجتمع رفاهی آموزشی رامسر منصوب نمود.

مهن�دس رضا قادری -مدیرکل بنیاد مس�کن اس�تان کردس�تان ،طی حکم�ی ،مهندس رحمان س�لیمانی را به عنوان
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان دهگالن منصوب نمود.

مهندس محمد خانی نوذری -مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران ،طی احکامی جداگانه ،امین ولیزاده و محمدعلی
مشایخی را به عنوان سرپرستان بنیاد مسکن شهرستانهای سوادکوه و محمودآباد منصوب نمود.

مهندس س�لطانی نژاد -مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان ،طی احکامی جداگانه ،مهندس صادق پاکزاد و مهندس

احسان صابر زاده را به عنوان سرپرستان بنیاد مسکن شهرستانهای فهرج و کرمان منصوب نمود.
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برندگان مسابقه شماره 142

اسامی همکارانی که پاسخ درست مسابقه
شماره  142را برای ما ارسال نمودند:

در ای��ن مس��ابقه ،تعداد  77نفر از همکاران ش��رکت کرده
بودن��د که از این تعداد 71 ،نفر پاس��خ درس��ت را برای ما
ارسال نمودند.

امی��ر همتی ،امیر کمالی ،اکبر هوش��مند ،محم��د امیدی فر ،محمد حس��ین خبره ،علی
ابراهیمی ،علی دهنوی ،ایرج عبدی ،حمیدرضا نیازی ،س��میرا خراس��انی ،حس��ن قربانی،
مهدیه رجبی ،هادی عباس زاده ،حس��ین صفرخانی ،مسعود عبدی زاده ،محمدرضا امیدی،
داود حقیق��ت ،میترا صادقی پی ،مجتبی باقری راجعونی ،حمید عاش��ورپور ،فرش��ید فیاض
جهانی ،عبدا ...بیات ،محمد اس��دی ،حس��ین قره چور ،مهدی صید محمد خانی ،حبیبا...
پور قاز ،عبدالحلیم بازیار ،فریبا احمدزاده ،س��عید برهانزایی ،عبدا ...ضیائی ،میثم مهرگانفر،
داود م��رادی ،ناصر مهدوی ،احمد رحیمی ،محبوبه ش��اهکویی ،فیضا ...محمودی ،مهدی
شکوری ،خلیل صفری ،مهدی حمیدی ،بایرامعلی عبدی نژاد ،علی دیوساالر ،پریسا خلیلی،
مس��یب مجدآبادی ،صولت طاهری کندر،
فاطم��ه کرد ،نعمت ا ...پهلوانیان ،یونس برمال،
ّ
علی اکبر بردبار ،علی س��رابی ،عبدالخالق مفیدیلمه ،حس��ن اروونی ،قاس��م جنایی ،عیسی
رمرودی ،رضا پورامین ،اس��ماعیل گیلکی ،مهدی گلچین ،محمد ملکی ،مهدی عس��کری،
محمود جهان تیغ ،محمود کرمی ،جواد کرمی ،خلیل خمبر ،منصور شرقی ،روحا ...چناشکی،
حسین علی کاوسی ،عبدالرضا گلی ،محمد رحیمی ،نادر طلوعی ،آنه محمد اسکندرلی ،علی
باباکردی ،مهران افضلی.
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سمیرا خراسانی (شرکت بنیاد بتن)
حسین علی کاووسی (گلستان)
فیض ا ...محمودی (گلستان)

پاسخنامه شماره ()142

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

الف

ب

ج

د

نام:
نام خانوادگی:
استان:
سمت:
نوع استخدام:
تاریخ ارسال:
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مسابقه ()144

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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 -1نام دیگر بام سبز چیست؟

پاسخنامه شماره ()144

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

الف

ب

ج

د

الف) باغ پشت
ج) بام چمنی

ب) بام اوج تلفیق اجرا با محیط
د) همه موارد صحیح است

 -12در روستاهای شهرس�تان نقده ،تاکنون چه تعداد
خانوار از مزایای ساخت مسکن مقاوم بهره مند شدند؟

استخدام کندمشمول احکام  -----است چون کارفرما
دخالتی در قرارداد نداشته است.

 -13در شهرس�تان نمی�ن تاکنون چند نفر با اس�تفاده
از تس�هیالت مقاومس�ازی مسکن روس�تایی اقدام به
ساخت مسکن نمودهاند؟

رضای الهی باشد خستگی ندارد»

 -14حجت االسالم شهرابی :هر چند بنیاد مسکن یک
دس�تگاه  -----و  -----اس�ت اما در جامعه آن را به
عنوان یک دستگاه  -----نیز میشناسند.

		
 -2اگ�ر کارفرمای�ی با عل�م و اطالع ،کارگ�ری را که به الف) 4100
		
موج�ب ق�رارداد کار در خدم�ت بن�گاه دیگ�ری اس�ت ج) 1410

ب) 1040
د) 4010

ب) مسئولیت عهدی
الف) مسئولیت قهری
د) مسئولیت مدنی
ج) ضمان قهری
		
الف) 13
		
« :----- -3خدم�ت بیمنت به محروم�ان ،اگر در راه ج) 31

ب) 23
د) 12

الف) آیت ا ...رسولی محالتی
ب) حجت االسالم والمسلمین رضایی
ج) مهندس تابش
د) مهندس درفشی

الف) فنی و عمرانی– مذهبی
ب) مذهبی و فرهنگی– عمرانی
 -4مهندس رضایی :در یک س�ال گذش�ته بهره مندی ج) فنی و عمرانی– فرهنگی
بنیاد مس�کن اس�تان در اجرای طرحهای هادی از رقم د) مذهبی و فرهنگی– سیاسی

 -----درصد به  -----درصد رشد داشته است.

 -15کدام یک از روستاهای زیر به عنوان تنها روستای
بدون مانع در سطح کشور شناخته شده است؟

زمان بندی تا س�ال  ----- ،1405درصد از واحدهای
مسکونی روستایی در کل کشور مقاوم سازی شوند.

 ----- -16در زمین�ه خدم�ات مطل�وب ش�هری و
روستایی جزء وظایف اصلی شوراهاست.

 -6روستای بیدکلمه دارای چه مزایایی می باشد؟

 -17بهسازی فاز دوم روستای شاوه با هزینه ای بیش
از  -----توسط بنیاد مسکن به اتمام رسیده است.

ب) 31-17
		
الف) 35-23
د) 38/5-32
		
ج) 28-15
الف) درسجین
 -5مهندس مهدیان :پیش بینی می شود در یک برنامه ج) سمهو شمالی
الف)  56درصد
		
ج)  44درصد

ب)  70درصد
د)  62درصد
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الف) ایده سازی
ج) برنامه ریزی

ب) مادآباد
د) میانلو

ب) طراحی
د) همه موارد

الف) قابلیت گردشگری ب) قابلیت حفظ بافت های سنتی
ج) قابلیت ایجاد نماسازی د) الف و ب
ب)  3میلیارد و  500میلیون ریال
الف)  3میلیارد ریال
د)  2میلیارد ریال
 -7ترمیم و بازس�ازی شهرس�تان قصرشیرین به بنیاد ج)  2میلیارد و  500میلیون ریال

مسکن استان  -----سپرده شد.

		
الف) تهران
		
ج) کردستان

ب) کرمانشاه
د) لرستان

 -18بنیاد مس�کن تاکنون  -----جلد سند در روستای
خوی و  -----جلد س�ند در روستای وانان صادر نموده
است.

 -8روس�تاهای پیاوی�ن و نن�ور مربوط به کدام اس�تان الف) 249-250
میباشند؟
ج) 249-359
ب) خوزستان
		
الف) کهگیلویه و بویراحمد
 -19به منظور ارتقای ش�اخص مقاوم س�ازی مس�کن
الزم اس�ت با فرهنگ س�ازی ه�ر چه بیش�تر----- ،
د) مازندران
			
ج) کردستان
 -9کدام یک از روس�تاهای زیر مربوط به بخش گلباف

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

ج) حدود  5/5میلیارد ریال

د) بیش از  2/5میلیارد ریال

ب) 359-249
د) 260-359

افزایش یابد.

الف) مشارکت مردم
می باشند؟
ب) سهمیه تسهیالت مقاوم سازی مسکن
ب) نسک و حرمک
الف) کشیت و باقرآباد
ج) تسهیالت طرح ویژه بهسازی
د) آزادمون و مقصودلو
ج) کرمجوان و مادآباد
 - -10پروژه زیرس�ازی و آس�فالت روس�تای بونده با د) کنترل حوادث غیرمترقبه
اعتباری به مبلغ  -----در حال اجراست.

ب)  1200میلیون ریال
د) سه میلیارد ریال

 -20ک�دام ی�ک از مواردزی�ر از نش�انههای ک�مکاری
تیروئید است؟

الف)  500میلیون ریال
الف) افزایش میزان کلسترول خون
ج) یک میلیارد ریال
 -11طرح هادی روستای س�رای با چه اعتباری افتتاح ب) کاهش ضربان قلب
شد؟
ج) بی حالی
الف)  5/5میلیارد ریال	 ب) بیش از  7/4میلیارد ریال د) همه موارد

