آیت اهلل فقیه نماینده فارس
در مجلس خبرگان رهبری:

توسعه عمرانی در
روستاها از برکات
نظام اسالمی است

تجلیل از بازنشستگان بنیاد مسکن فارس

مدیر کل بنیاد مسکن
استان فارس:

مدیر کل مسکن روستایی
بنیاد مسکن کشور تاکید کرد:

معاون گردشگری و امور
زائرین استانداری فارس:

صدور بیش از 10
هزار سند روستایی و
شهری در شش ماهه
اول امسال

حفظ آموزه های زیست
محیطی در اجرای
طرح های مسکن و
توسعه روستایی

فعالیت های زیر بنایی
در روستاهای هدف
گردشگری باعث رونق
اقتصادی می شود

بازدید مهندس شاملو معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی از روستاهای استان فارس

معاون بنیاد مسکن کشور:

 11هزار واحد مسکونی برای خانوارهای
دارای دو معلول در کشور در حال احداث است

اهداء  1/5هکتار زمین به حساب  100حضرت امام (ره) در
شهرستان زرین دشت
5

حجت االسالم مرادی:
وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر از بدیهیات است
10
رئیس مجمع نمایندگان فارس:
خدمات بنیاد مسکن در روستاها مشهود و نمایان است
7
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان فارس:
امکانات برای صدور اسناد مالکیت شهرستان ها فراهم است
4
استاد دانشگاه شیراز:
دستیابی به توسعه پایدار بدون توجه به مسائل
زیست محیطی امکان پذیر نیست
2

تقدیر از معاون مسکن شهری بنیاد مسکن فارس
2
مراسم اعطاء  10هزارمین سند مالکیت روستایی
به اهالی روستای رستاق
4
نشست جانمایی و اسکان روستاهای دهداری و جالل آباد
شهرستان کوار
7
تحویل اسناد مالکیت به مناسبت گرامیداشت روز روستا
در شهرستان قیر و کارزین
6

بازدید قائم مقام نماینده ولی فقیه دربنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس از پروژه های درحال احداث بنیاد مسکن شیراز
حجت االسالم مرادی:

ستاد اقامه نماز
بنیاد مسکن فارس

کار جهادی تعطیل بردار نیست

فواید پزشکی راز و نیاز
پیشگیری از افسردگی با نماز صبح
ادامه مطلب شماره قبل

یعنی بیشترین تحریک برای بیدار کردن فرد در این
مراحل الزم است .حدود  ۴۵دقیقه پس از مرحله ۴
است که نخستین دوره حرکات سریع چشم ( )REMفرا
میرسد.
هر چه از شب میگذرد ،دورههای  REMطوالنیتر و
مراحل  ۳و  ۴کوتاهتر میشود.
بنابراین در اواخر شب ،خواب شخص سبکتر شده و رؤیای
بیشتری میبیند (یعنی خواب  REMاش بیشتر میشود).
پس قسمت اعظم خواب  REMدر ساعات نزدیک صبح به
وقوع میپیوندد .و از طرفی دیدیم که یکی از مشکالت
مهم بیماران افسرده ،افزایش یافتن طول خواب  REMو
خواب دیدن زیاد است.
از این جهت یک مبنای مهم در تولید داروهای ضد
افسردگی ایجاد داروهایی است که کاهش دهنده مرحله
 REMخواب باشند (از جمله داروهای ضد افسردگی سه
حلقهای).
عالوه بر این یک روش ،درمانی جدید برای بیماران
افسرده ،بیدار نگه داشتن آنها برای کاهش میزان REM
است ،که بهترین شکل آن نماز صبح است .زمان نماز صبح
که مورد تاکید قرآن و همچنین بسیاری از روایات بوده،
سبب کاهش قابل توجه میزان خواب  REMدر اشخاص
میشود؛ زیرا شخص نمازگزار که خود را ملزم به اقامه نماز
صبح میداند و باید صبحگاه بیدار شود ،پس در حقیقت
جلوی ورود به مرحله قابل توجهی از  REMرا میگیرد.
از این جهت بیداری صبحگاهی برای نماز خود به تنهایی
میتواند یک عامل مهم بدون عارضه در پیشگیری از
افسردگی مطرح باشد که بر تمام روشهای درمانی دارویی
و غیر دارویی ارجح است ،چرا که پیشگیری بر درمان
مقدم است.
الزم به ذکر است آثار روحی و روانی ایمان به خدا و اقامه
نماز بسیار زیاد است و نکات علمی بسیار شگرفی در اسرار
سحر که مورد تاکید فراوان اسالم نیز بوده ،نهفته است که
انسان با دانستن آنها ،از تمام وجود زمزمه میکند.
«اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق الیل و قرءان الفجر
ان قرءان الفجر کان مشهودا؛ نماز را از زوال آفتاب تا
نهایت تاریکی شب برپا دار و (نیز) نماز صبح را ،زیرا نماز
صبح همواره (مقرون با) حضور (فرشتگان) است.

همزمان بافرارسیدن هفته دولت حجت االسالم محمد حسن
مرادی قائم مقام نماینده ولی فقیه دربنیاد مسکن انقالب اسالمی
فارس از پروژه های اجرای طرح هادی وبهسازی معابرروستاهای
شهرستان شیراز بازدید کرد.
حجت االسالم مرادی دراین بازدیدها بر لزوم تداوم کار جهادی
و عمران و آبادانی روستاها تاکید کرد و بیان داشت :کار جهادی
تعطیل بردار نیست.
دراین دیدار که با حضور مهندس مسعودی مدیر بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان شیراز ودهیار وشوراهای اسالمی
روستاها انجام شد ،حجت االسالم مرادی درجریان فعالیت های
بنیاد مسکن در روستاهای این شهرستان قرار گرفت.
حاج آقا مرادی با تاکید بر تداوم کار جهادی و خدمات بنیاد
مسکن در روستاها یاد آور شد :امروزه محرومیت از مشکالت

مهم برخی از روستاها محسوب می شود .بخش عمده ای از
فقرا و محرومین در نواحی روستایی زندگی می کنند و عمدت ًا
شامل کشاورزان و کارگران کشاورزی و دیگر افراد هستند.
بنابراین توجه به روستاها در کانون برنامه ها و طرح های
فقرزدایی و رفع محرومیت قرار دارد.
قائم مقام نماینده ولی فقیه دربنیاد مسکن انقالب اسالمی
فارس اضافه کرد :برای اثربخشی طرح های حمایتی و خدمات
رسانی مؤثر به محرومین روستایی ،طرح های جهادی باید
تداوم یابد و بنیاد مسکن نیز در این عرصه خدمات شایان
توجه در مناطق روستایی انجام داده است.
حاج آقا مرادی اولویت دستگاه های خدمات رسان را محرومیت
زدایی از چهره روستاها و تسهیل زندگی روستاییان ذکر نمود
واقتصاد مقاومتی را فرصتی مقتنم در راستای دستیابی به اهداف
عالیه این سیاست کلی نظام و بهبود شرایط زندگی مردم دانست.
وی عدالت بنیان بودن اقتصاد مقاومتی را مهمترین مشخصه این
رویکرد اقتصادی ذکر نمود و خواستار توجه جدی مسئولین به
رعایت این اصل مهم گردید.
این مراسم بازدید که دربخش ارژن انجام شد ،ابتدا،از روستای
گودگپ (شهید مرادی) شروع وسپس درمنطقه کهمره سرخی
درروستاهای گیاهزار،کره بس ،وبگدانه ادامه داشت.
الزم به ذکر است که بنیاد مسکن انقالب اسالمی درحال
زیرسازی،آسفالت واجرای تک لبه وجدول گذاری معابر دراین
روستاها را آغاز کرده است.

برگزاری آزمون حضوری آموزش مجازی در بنیاد مسکن فارس
لطفعلی زاده:

برگزاری دوره های مجازی آموزشی در راستای ارتقای توانمندی حرفه ای کارکنان است
دوره کوتاه مدت آموزش مجازی اصول و فنون مذاکره با حضور تعداد
35نفر از کارشناسان اداره کل بنیاد مسکن فارس و با نظارت نماینده
آموزش و توسعه منابع انسانی دفتر مرکزی آقای مهرزاد لطفعلی زاده
کارشناس عالی آموزش و توسعه منابع انسانی دفتر مرکزی در محل
سالن اجتماعات بنیاد برگزار شد .مهدی اشتیاقی کارشناس آموزش
بنیاد مسکن فارس با بیان اینکه شرکت کنندگان بعد از مطالعه و
فراگیری مطالب و محتویات بسته های آموزشی که به آنها اعطا شده
بود جهت سنجش و ارزیابی مطالب فراگرفته شده در آزمون نهایی
حضوریافتند.
سرفصل ها و عناوین کلی مطرح شده در این دوره شامل دالیل
و ضرورت های انجام مذاکره  ،مذاکره خوب و ارکان آن  ،ویژگی ها
و صفات یک مذاکره کننده خوب  ،عوامل اصلی ایجاد عدم
اعتماد در مذاکره  ،اهداف انجام مذاکره و توصیه ها و نکات
قابل توجه در مذاکره است .
مهرزاد لطفعلی زاده در حاشیه برگزاری این آزمون گفت :
برگزاری دوره های مجازی آموزشی در راستای ارتقای توانمندی
حرفه ای کارکنان است  ،رسيدن به اهداف سازمان بستگي به

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن فارس:
خدمت به مردم و ایجاد روحیه نشاط و امید در روستاها
از اولویت های بنیاد مسکن است
2
تحویل اسناد مالکیت به مناسبت گرامیداشت روز روستا
در شهرستان قیر و کارزین
6
فرماندار شهرستان فراشبند:
برای معرفی خیرین به حساب  100امام (ره) باید
تالش های بیشتری صورت گیرد
8
مهندس نصیری:
طرح احداث سرپناه برای خانواده های دو معلول
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
7

بررسی و بازنگری طرح های هادی روستاهای
شهرستان فسا
3

بازدید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن فارس از
روستای هدف گردشگری مارگون
4

فرماندار ارسنجان:
سهولت دسترسی و آزاد سازی معابر ،چهره روستاها را
متحول می کند
3
فرماندار بوانات:
حل مسایل و مشکالت مردم دغدغه اصلی دولت در مناطق
محروم است
6

فرماندار داراب:
سختگیری بی مورد بانک ها و ایجاد مانع در اعطای وام
های مقاوم سازی پذیرفته نیست
3
نشست مشترک روسای ادارات بنیاد مسکن ،منابع طبیعی
و ثبت اسناد نی ریز
2
دیدار کارکنان بنیاد مسکن سروستان با خانواده
شهدای  8سال دفاع مقدس

توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير
دارد  .اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي شود تا
افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط ،بطور مؤثر
فعاليت هايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند
بنا بر این آموزش و بهسازي ،كوشش مداوم و برنامه ريزي شده
به وسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و
عملكرد سازماني است.

9

جلسه هماهنگی طرح سرشماری نفوس مسکن
در شهرستان خنج
8

انتصابات جدید در بنیاد مسکن استان فارس
10

امام باقر(ع):
ُخ ُذوا ال ْ َك ِل َم َة َّ
الطي ِّ َب َة ِم َّم ْن َقال َ َها َو إِ ْن ل َ ْم يَ ْع َم ْل ب ِ َها
سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید ،اگر چه
او خود ،بدان عمل نکند.
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آیت اهلل فقیه نماینده مردم فار س در
مجلس خبرگان رهبری:

توسعه عمرانی در روستاها از برکات نظام
اسالمی است

آیت اله سید محمد فقیه امام جمعه شهرستان نی
ریز و نماینده مردم فار س در مجلس خبرگان رهبری
در بازدید از بنیاد مسکن این شهرستان و نشست با
کارکنان این نهاد اظهار داشت :تامین مسکن جهت
محرومین و اقشار کم درآمد جامعه و تبدیل روستاها به
محیطی بهداشتی و قابل سکونت یکی از برکات حساب
 100حضرت امام ( ره) است ،این خدمات و خذمات
توسعه روستایی از برکات نظام اسالمی است.
امام جمعه نی ریز افزود :توزیع عادالنه و منصفانه هزینه های
بهسازی و اعطای تسهیالت ساخت مسکن باعث دلگرمی
مردم و ماندن آنها در روستاها می گردد.
وی خواهان فعال شدن بیشتر حساب  100امام (ره) در
شهرستان و جذب کمک های خیرین مسکن ساز جهت
اقشار کم درآمد شد .آیت اله فقیه امام جمعه نی ریز و
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری همچنین
بر لزوم شتاب بخشیدن به فعالیت های جهادی برای
رفع محرومیت در روستاها تاکید کرد.
مهندس عظیمی مدیر بنیاد مسکن شهرستان نی ریز نیز در
این برنامه بازدید گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن در روستاها
و فعالیت های حساب  100حضرت امام (ره) بیان نمود.
مدیر بنیاد مسکن نی ریز طی سخنانی از حضور
آیت اهلل فقیه در این نهاد مقدس که منصوب به نام
امام (ره) می باشد ،تشکر و قدردانی کرد و ابراز
داشت :حضور آیت اهلل فقیه مایه قوت قلب کارکنان
این نهاد می گردد.
وی اعالم کرد :در سال جاری تعداد  22پروزه بهسازی
روستاهای این شهرستان با اجرای  128هزار متر مربع
آسفالت انجام شده و در حال حاضر پروزه  36واحدی در
شهر نی ریز در دست احداث می باشد.

افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان
فیروزآباد و بخش میمند

طی مراسمی با حضور مسووالن شهرستان فیروز آباد و
جمعی از مدیران بخش میمند از دو طرح بهسازی و پارک
محله روستا های مرادآباد و باوریان دراین شهرستان
بهره برداری شد.
استوار میمندی فرماندار فیروزآباد دراین مراسم با
برشمردن خدمات دولت در مناطق محروم اظهار داشت:
دولت طی سه سال اخیر در حوزه های مختلف راه ،آب
شرب و کشاورزی و بهداشت و درمان و مسکن روستایی
اقدامات شایان توجه انجام داده است.
فرماندار فیروز آباد با اشاره به حجم محرومیت ها در
مناطق روستایی خواستار توجه به این مناطق و توسعه
خدمات شد و گفت :روستاهای شهرستان فیروز آباد
توانمندیویژهبرایتوسعهخدماتواستفادهازپتانسیلهای
گردشگری و اقتصاد دارد.
مهندس صیادی پور مدیر بنیاد مسکن فیروز آباد نیز به
شرح میزان و محل اعتبار وحجم عملیات صورت گرفته
دراین دو طرح پرداخت و گفت :روستای مرادآباد با
جمعیت  143خانوار به عنوان یکی از روستاهایی که پس
از زلزله سال  1373کامال بازسازی و شد و اکنون دارای
بافت جدید میباشد و در دومین مرحله بهسازی معابر با
اعتباری بالغ بر  2900میلیارد ریال از محل دودرصد نفت
و گاز و قیر رایگان اقدام به  812متر تک لبه و 750متر
کانیوو و 8750متر مربع زیر سازی و  750متر مربع دراین
روستا کار انجام شده است.
وی ادامه داد :در سال های اخیر اعتباراتی در بخش مسکن
و بهسازی معابر منظور نموده و در مراسم اخیر با اعتبار
تخصیص یافته به میزان 3600میلیارد ریال از محل اعتبارات
سفر مقام معظم رهبری و اعتبارات ملی و دودرصد نفت و
گاز  255مترتک لبه سنگی و 720متر کانیوو سنگی و پیاده
روسازی شامل 1450متر بتنی و  526متر مربع با موزائیک
سندپالست و 305متر مربع با سنگ الشه و  86متر مربع
جداره سازی با سنگ و  10متر مکعب سکوی سنگی و
 6500متر مربع زیر سازی و تهیه ونصب وسایل بازی و ست
ورزشی در پارک محله روستا انجام شده است.
وی در پایان مراسم گفت :بنیاد مسکن همچنین اقدام
به اجرا و تکمیل  8پروژه بهسازی قابل بهره برداری در
روستاهای بخش میمند نموده است.

بازدید معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور از واحد های مسکن خانوار های دو معلول در شهرستان فسا
معاون بنیاد مسکن کشور:

 11هزار واحد مسکونی برای خانوارهای دارای دو معلول در کشور در حال احداث است
اهلل
عزیز
مهندس
مهدیان معاون بازسازی
و مسکن روستایی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی
کشور ،مهندس لقمانی
مدیر کل پارلمانی بنیاد
مسکن در مجلس شورای
اسالمی ،مهندس زمانی
مدیر کل محترم بنیاد
مسکن فارس و جمعی
از مسووالن از واحدهای
مسکونی بالعوض و
مسکن ویژه خانواده های
دومعلولی و بافت فرسوده شهرستان فسا بازدید کرد.
در این برنامه بازدید مهندس نصیری معاون بازسازی و
مسکن روستایی ،دکتر جمالی نماینده مردم شهرستان فسا
در مجلس شورای اسالمی ،مهندس کرمی معاون استاندار
و فرماندار ویژه فسا ،شهردار و بخشداران این شهرستان
حضور داشتند.
در جریان این بازدید معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی کشور و مسووالن از اردوگاه موسوم
به مهاجران جنگی در این شهرستان بازدید کردند.
در جریان این بازدید اختصاص  510میلیون تومان کمک
بالعوض و در قالب وامهای قرض الحسنه به این طرح های
مسکونی مورد تصویب قرار گرفت.
عزیز اهلل مهدیان معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی کشور در نشست با مسووالن این
شهرستان ابراز داشت :هم اکنون  11هزار واحد مسکونی
برای خانواده های دارای دو معلول و بیشتر در سطح کشور
در حال احداث است.

وی افزود :بخشی از این
واحدهای مسکونی در
روستاها و بخشی در
شهرهای کشور قرار دارند.
وی تعداد واحدهای
مسکونی برای خانواده های
بیش از دو معلول در
روستاهای کشور را بیش
از  900واحد عنوان و اظهار
کرد 250 :واحد از این
واحدهای مسکونی طی
روزهای گذشته به بهره
برداری رسیده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی کشور بیان کرد :واحدهای مسکونی برای خانواده های
دارای چند معلول در سطح کشور در قالب تفاهم نامه ای بین
سازمان بهزیستی ،بنیاد مستضعفان ،خیرین و بنیاد مسکن
در حال انجام است.
به گفته وی ،بخشی از هزینه های واحدهای مسکونی مزبور
توسط صاحبان این واحدها و از طریق اعطای تسهیالت
بانکی با کارمزد اندک پرداخت می شود و امید می رود هیچ
خانواده دارای چند معلول بدون خانه ظرف دو سال آینده در
کشور نداشته باشیم.
وی به اعطای وام های بال عوض و وام های با بهره اندک به
خانواده ای روستایی اشاره کرد که از سوی بنیاد مسکن
به این خانواده ها اعطا می شود و گفت :جامعه روستایی
برخالف جامعه شهری با این مبلغ می تواند سرپناهی
ایمن برای خانواده احداث و در آن سکونت نماید ضمن
این که به مرور زمان نیز نسبت به تکمیل و زیباسازی
آن اقدام کند.

صفحه 2

اهدای لوح سپاس به مهندس پروری به
نمایندگی از بنیاد مسکن استان

ازسوی شوراهای اسالمی شهرک میثاق زرین دشت
به منظور قدردانی از خدمات عمرانی انجام شده در
روستاهای شهرستان زرین دشت ،از بنیاد مسکن
انقالب اسالمی تقدیر و به مهندس پروری معاون
مسکن شهری بنیاد مسکن استان ،به نمایندگی از
بنیاد مسکن استان ،لوح سپاس تقدیم گردید.
شایان ذکر است مقرر است در این شهرک توسط
بنیاد مسکن در زمینی به مساحت  7.2هکتار 105
واحد مسکونی احداث و طبق ضوابط به واجدین
شرایط واگذار گردد.

دکتر بیدختی استاد دانشگاه شیراز:

دستیابی به توسعه پایدار بدون توجه به مسائل
زیست محیطی امکان پذیر نیست

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن فارس:

خدمت به مردم و ایجاد روحیه نشاط و امید در روستاها از اولویت های
بنیاد مسکن است
به منظور حل مشكل قطعات واگذار شده در شهر دهرم
شهرستان فراشبند نشستی با حضور حاج محمود عباسي
معاون پشتيباني بنياد مسكن فارس و غالمي مدير بنیاد این
شهرستان و جمعی از کارشناسان سند و زمين بنياد مسكن
فراشبند و اعضاي شوراي اسالمي شهر دهرم برگزار گرديد.
محمود عباسي در این نشست بیان کرد :مسووالن این
شهرستان شناخت كامل از وضعيت اراضي واگذاري شهر
دهرم دارند و زمين در سال هاي گذشته به افراد واگذار شده
و نسبت به ساخت اقدامي انجام نداده اند از این رو بنياد
مسكن قصد دارد آماده سازي زمين ها شامل تك لبه ،كانيو،
زيرسازي ،شبكه آب ،را انجام دهد.
عباسی ادامه داد :هدف از اجراي اين پروژه خدمت به مردم و
ايجاد شوق و انگيزه در مردم است و در صورت همكاري مردم
و شوراي اسالمي اين پروژه شروع می شود ،اعتبارمناسبی
در سطح شهر دهرم هزينه شده و ايجاد اشتغال و رونق
اقتصادي به دنبال خواهد داشت.
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن فارس گفت :مردم با گرفتن
پروانه ساخت و پرداخت هزينه شهرداري و اخذ تسهيالت
مقاوم سازي از بنياد مسكن در نهايت يك شهرك زيبا و
مقاوم خواهند داشت و همچنين بنياد مسكن نهايت تالش
خود را جهت پرداخت تسهيالت و ضمانت بانك را با مردم
خواهد داشت.
حسن باغبان آزاد مدیر بنیاد مسکن فراشبند نیز با اعالم
گزارشي از وضعيت زمين هاي واگذاري شهر دهرم كه از سال

 76تا سال  87ادامه داشت گفت :دراین مدت تعداد 194
قطعه زمين به مردم واگذار شده و فقط تعداد هشت نفر واحد
مسکونی ساخته اند و مابقي اقدامی نکرده اند.
وی اضافه کرد :متقاضیان بايستي نسبت به ساخت اين
قطعات اقدام نمايند در غير اينصورت زمين ها برگشت داده
خواهد شد.
شوراي اسالمي شهر دهرم نيز با تقدیر از محمود عباسي
معاون پشتیبانی و همچنين تالش و پيگيري هاي بنياد
مسكن فراشبند در جهت حل مشكل زمين هاي واگذاري ،از
آقاي عباسي خواستند كه هزينه اجراي پروژه آماده سازي
كمتر شود و مبلغ آن را قسط بندي كنند و به افراد يك
مهلت چندين ماهه بدهند تا مردم نسبت به ساخت وساز
اقدام نمايند.

نشست مشترک روسای ادارات بنیاد مسکن ،منابع طبیعی و ثبت اسناد نی ریز

مهندس عظیمی مدیر بنیاد مسکن نی ریز:

تعامل دستگاه ها در صدور اسناد مالکیت روستایی چشمگیر است
نشست مشترک روسای ادارات بنیاد
مسکن ،منابع طبیعی و ثبت اسناد نی
ریز برای بررسی موضوع صدور اسناد
مالکیت روستایی در بنیاد مسکن این
شهرستان برگزار شد ،مهندس عظیمی
مدیر بنیاد مسکن نی ریز در این نشست
بیان داشت :تعامل دستگاه ها در صدور
اسناد مالکیت روستایی چشمگیر
است.
مهندس عظیمی ضمن تشکر از حضور
روسا و کارشناسان ادارات مربوطه در
این جلسه ابراز داشت همکاری این
سه اداره در جهت رشد و بالندگی و
تغییرات اساسی در چهره روستاها و
تثبیت و اعتبار بخشیدن به منازل آنها
خواهد بود.
مدیر بنیاد مسکن نی ریز از علیخانی
و بنی اسدی روسای ادارات ثبت اسناد

و منابع طبیعی درخواست اصالح نقشه
برخی روستاها را نمود تا مشکالت
روستاها رفع گردد در این جلسه مقرر
شد نقشه های شهر های مشکان و
قطرویه به کمیسیون ماده  12ارسال
شده تا به مرحله رای برسد.
مدیر بنیاد مسکن نی ریز همچنین
طی سخنانی گفت :یکی از ویژگی های
اسناد مالکیت ،رسمیت بخشیدن به
روستاها و ایجاد انگیزه در خصوص
جذب تسهیالت ساخت مسکن است
به طوری که پس از انقالب اسالمي،
بنياد مسكن انقالب اسالمي باتوجه به
اهدافي چون تحديد حدود و رسميت
بخشيدن به مالكيت ساكنين بافت
روستاها ،افزايش انگيزه جهت پايداري
سكونت در روستا ،گسترش كالبدي
موزون و طراحي شده و بهرهگيري

مناسب تر روستاييان از دستگاه هاي
دولتي جهت سرمايهگذاري و نهايتا
ايجاد امنيت قضايي با همكاري اداره
ثبت اقدام به تهيه و اجراي طرح صدور
سند اماكن روستايي نمود.
وی ادامه داد :در كشور ما اگر چه توجه
به تعيين مالكيت و صدور سند به طور
رسمي سابقهاي  75ساله دارد ولي
جامعه روستايي از اين حيث همانند
ساير جوانب همپای جوامع شهری
توسعه پیدا نکرده است.

دکتر ناصر طالب بیدختی استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه شیراز و پژوهشگر مسایل محیط زیست بر
لزوم تاکنون دستیابی به توسعه پایدار با توجه به
مسائل زیست محیطی تاکید کرد و اظهار داشت :رشد
اقتصادی مهمترین معیار موفقیت نظام های اقتصادی
برای دستیابی به رفاه تلقی می شده است ،از این رو
کشورهای کمتر توسعه یافته تمامی تالش خود را برای
نیل به رشد اقتصادی به کار بسته اند.
دکتر بیدختی در حاشیه کارگاه آموزشی اصول استقرار
پروژه های عمرانی از منظر زیست محیطی داشت :همه
طرح هایی که در بعد کالن و چه در ابعاد دیگر مطالعه
و اجرا می شود نیاز به ارزیابی و انطباق با آموزه های
زیست محیطی دارد ،رشد اقتصادی مستلزم افزایش
کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش در
کمیت عوامل تولید یعنی نیروی انسانی ،سرمایه و منابع
طبیعی است؛ نتیجه چنین رشد و توسعه ای به کارگیری
منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم
از منابع تجدید پذیر سلب شده و افزون بر آن حقوق
نسل های آینده نسبت به این منابع نادیده گرفته
شده است .ازسوی دیگر انباشت زباله ها و پسماندهای
تولیدی به حدی رسیده است که احتماال زمین دیگر
توان جذب آنها را ندارد.
وی با تقدیر از اقداماتی که بنیاد مسکن در جهت
انطباق طرح های توسعه روستایی با محیط زیست انجام
می دهد گفت :امروزه توافق نسبتا وسیعی در این زمینه
در حال شکل گیری است که رشد اقتصادی دیگر نمی
تواند بدون توجه به آلودگی ها ،ضایعات و خطراتی که
فعالیت اقتصادی ،نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست
و در نهایت بر خود انسان وارد می آورد تداوم یابد.
به همین دلیل در سال های اخیر مفهوم توسعه پایدار
مورد توجه قرار گرفت.
دکتر بیدختی اضافه کرد :توسعه پایدار ،توسعه ای است
که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانایی نسل های
آینده در تامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد ،فراهم
می کند.
نا بر تعریف کمیسیون جهانی محیط و توسعه که از
سوی مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده ،توسعه
پایدار فرآیندی است که استفاده از منابع ،هدایت
سرمایه گذاری ها ،سمت گیری توسعه تکنولوژیکی
باید با نیازهای حال وآینده سازگار باشد.
وی اضافه کرد :بنابراین ،خط مشی های اقتصادی،
مالی ،تجاری ،انرژی ،کشاورزی ،صنعتی و غیره می باید
چنان طراحی شوند که توسعه ای را فراهم آورند که از
نظر اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی پایدار باشد.

امام صادق:
هلل اَص َل َح ا ُ
ین ا ِ
َّاس؛
ین الن ِ
هلل ما بَین َُه و ب َ َ
َمن اَص َل َح فیما بَین َُه َو ب َ َ
کسی که بین خود و خدایش را اصالح کند خداوند بین او
و مردم را اصالح می کند.
محاسن ص29
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فرماندار ارسنجان:

سهولت دسترسی و آزاد سازی معابر،
چهره روستاها را متحول می کند

سید محمد یوسف کاظمی فرماندار شهرستان ارسنجان
در بازدید از طرح های عمران روستایی در این شهرستان
بیان داشت :سهولت دسترسی روستاییان و آزاد سازی
معابر ،با اجرای طرح های عمرانی چهره روستاها را
متحول می کند.
فرماندار ارسنجان به همراه امین شیروانی بخشدار
مرکزی و هیئت همراه و عزت اله محمودی مدیر بنیاد
مسکن شهرستان ارسنجان از پروژه های بهسازی در
حال اجرای بنیاد مسکن بازدید کرد.
کاظمی در ادامه اظهار داشت :تشویق و ترغیب اهالی
روستا به آزاد سازی مسیر ها و معابر قدیمی تاثیر بسزائی
در تغییر چهره روستاها و سهولت دسترسی اهالی دارد
که امروزه بنیاد مسکن توانسته با جذب اعتبارات الزم و
فعالیت های خوبی که در سطح روستاها انجام داده به این
امر مهم تا حدود زیادی دست پیدا کند.
وی همچنین بر لزوم توسعه و رونق در روستاها تاکید
کرد و گفت :هر چه فعالیت عمرانی در روستاها بیشتر
شود موجب ایجاد رغبت و انگیزه برای ماندگار شدن
روستاییان در این مناطق خواهد بود.
فرماندار شهرستان ارسنجان مهاجرت معکوس را از
دستاوردهای عمران و بهسازی روستاها ذکر کرد و
گفت :با مهاجرت معکوس نه تنها زمینه ماندگار شدن
روستاییان فراهم شده ،بلکه بسیاری از روستاییانی که
قبال این مناطق را ترک کرده اند نیز متمایل به بازگشت
به این مناطق خواهند شد.
کاظمی با تقدیر از تالش های بنیاد مسکن در اجرای
طرح های عمرانی و محرومیت زدایی گفت :ایجاد تولید و
معیشت و کار و تالش در روستاها نیز عاملی است که
می تواند چهره روستاها را متحول نماید.

بررسی و بازنگری طرح های هادی روستاهای
شهرستان فسا
مدیر بنیاد مسکن فسا:

مشارکت مردم ،دهیاری ها و شوراها در
موفقیت اجرای طرح های هادی ضرورت دارد

نشست بررسی طرح هادی روستاهای شهرستان فسا با
حضور مهندس محمد انصاری جابری مدیر بنیادمسکن
شهرستان فسا و کارشناسان و بخشداران این شهرستان
و مشاوران طرح هادی برگزار گردید.
مدیر بنیادمسکن شهرستان فسا با بیان اینکه هدف
از تهیه طرح هادی ساماندهی و اصالح بافت موجود و
ایجاد زمینه توسعه و عمران روستایی می باشد ،خواستار
همکاری شوراها و دهیاریها در اجرای این طرح ها شد.
انصاری جابری اظهار داشت :امروزه با در نظر گرفتن
منابع محلي و بومي ضرورت مشاركت روستایيان براي
ب ناپذير است،
دستيابي به توسعه روستايي امري اجتنا 
فرآيند ايجاد تحول و پيشرفت در سطح روستاها با تالش
و كوشش جوامع محلي و با حضور و مشاركت مردم در
برنامهريزي و تصميمگيري است كه موجب ميشود
مشكالت و نارساييها به درستي شناسايي شده و براي
رفع آن اقدام شود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا اضافه کرد :سلسله
فعاليتهاي الزم براي رسيدن به يك جامعه مشاركتي كه
از كارآيي و پويايي الزم براي توسعه روستايي برخوردار
باشد باید دنبال گردد.
وی ادامه داد :ايجاد توان الزم براي رشد اقتصادي در جامعه
روستايي از طريق كارا كردن ساير فعاليتهاي روستايي،
افزايش درآمد روستايي در بين تمامي روستائيان ،ايجاد
زمينههاي الزم جهت توسعه و سرمايهگذاري دولت در
زيرساختها روستا ،برنامهريزي جهت اشتغال هر چه
بيشتر در محيط روستا زمينهسازي براي مشاركت مردم
محلي در امور مربوط به خود را به دنبال دارد.
انصاری جابری از طرح های هادی به عنوان سند توسعه
روستاها یاد کرد و گفت :هدف نهايي رسيدن به يك
جامعه روستايي متكي به خود است.
در این نشست طرح هادی روستاهای خیرآباد حومه
بخش مرکزی و روستاهای سنان و حسین آباد پشت
چک بخش شیبکوه مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی از

صفحه 3

از نگاه دوربین

روستاهای استان فارس

مهندس محمد رضا شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی از روستاهای شمال و شمال غرب استان فارس
در شهرستان های اقلید ،خرم بید ،پاسارگاد و سپیدان بازدید
و طرح های عمرانی بنیاد مسکن استان فارس را مورد بررسی
و ارزیابی قرار داد.
در این برنامه بازدید که با حضور مهندس سید علی نقی لقمانی
مدیرکل امورمجلس بنیادمسکن کشور،مهندس عطا اهلل زمانی
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس ،مهندس مصطفی هاشمی
معاون عمران روستایی بنیاد فارس ،فرمانداران ،روسای
شوراهای اسالمی ،مدیران بنیاد در شهرستان های یاد شده،
دهیاران و تنی چند از مسووالن محلی انجام شد ،اخرین روند
پیشرفت فیزیکی طرح های عمران روستایی دراین مناطق
مورد ارزیابی قرار گرفت.
مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی از روستاهای زرقانک ،آونجان در شهرستان مرودشت،
شهید آباد ،قصر یعقوب ،دنیچه خیر در شهرستان خرم بید،
روستاهای امام زاده اسماعیل ،آسپاس ،شهرک اردلی و نظام آباد
در شهرستان اقلید و روستای اکبر آباد در شهرستان پاسارگاد
بازدید کرد.
مهندس شاملو در جریان بازدید از روستاهای یاد شده
در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه  97درصد از
روستاهای باالی  20خانوار در کشور دارای طرح هادی است
بیان داشت ۳7 :هزار روستای کشور دارای طرح مصوب
هادی روستایی است که به منزله سند توسعه روستایی
محسوب میشود .از این تعداد در  15هزار روستا ،عملیات
طرح هادی اجرا شده یا در حال اجرا است و در  2برنامه
توسعه کشور بیش از  3میلیون واحد مسکونی روستایی
با همکاری روستائیان و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
سنددار شده است.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور همچنین بیان کرد:

افتتاح طرح های هفته دولت  -فراشبند

نقاط روستایی بهویژه در مناطق مرزی بهعنوان پایگاههای
امنیتی نظام تلقی میشوند ،بسیاری از آداب و رسوم اصیل
در روستاها وجود دارد و مهمترین منبع تأمین امنیت غذایی
کشور بهشمار میروند.
مهندس شاملو اذعان داشت :دولت تدابیری را در راستای
ایمنسازی واحدهای مسکونی روستایی اندیشه است که از
جمله آنها بهسازی و مقاوم سازی منازل مناطق روستایی
است و در یکسال اخیر دو هزار و  280کیلومتر از شبکه معابر
روستایی در سطحی به وسعت  16میلیون و  500هزار متر مربع
آسفالت و بهسازی شده است.
وی با بیان اینکه امسال نیز قیر رایگان به پروژه های آسفالت
معابر اختصاص می یابد گفت :با تصویب مجلس شورای
اسالمی سطح تناژ قیر در سال جاری افزایش خواهد یافت.
دراین برنامه بازدید مهندس عطا اهلل زمانی مدیر کل بنیاد
مسکن استان فارس نیز گزارشی از روند پیشرفت فیزیکی
طرح های عمران روستایی در روستاهای یاد شده و برنامه ای
بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی ارائه واز نقطه نظرات
فرمانداران وشورای اسالمی روستاها در ادامه عمران وآبادانی
روستاها استفاده شد.

بازید از نمایشگاه آبی خاکی هفته دفاع مقدس

افتتاح طرح مقاوم سازی چغان الرستان

نشست هماهنگی تدوین و اجرای طرح های هادی در بنیاد مسکن فارس
مهندس هاشمی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن فارس:

ساماندهی و اصالح بافت های فرسوده از مجرای طرح های هادی می گذرد
مهندس هاشمی معاون
عمران روستایی بنیاد
مسکن فارس در نشست
هماهنگی تدوین و
اجرای طرح های هادی
در بنیاد مسکن فارس
با بیان اینکه ساماندهی
و اصالح بافت های
فرسوده از مجرای طرح
های هادی می گذرد
اظهار داشت :طرح هادی به ساماندهی و اصالح بافت موجود
روستاها کمک شایانی می کند و از مهمترین اهداف طرح
هادی ،ایجاد زمینه توسعه و عمران روستا ،تخصیص عادالنه
امکانات و ایجاد تسهیالت الزم از اهداف اجرای طرح هادی
روستائی است.
مهندس هاشمی در این نشست که بر لزوم رعایت ضوابط
و مقررات و ارائه ایده های نو در اجرای طرح های توسعه
روستایی تاکید گردید ،اظهار داشت :باید با شناسایی
وضعیت موجود روستا از جمله مالکیت و کاربری ها،
طرح هادی روستائی تبیین شده و با بررسی وضعیت
روستا اعم از کمبودها و نواقص و همچنین ظرفیت و
توانمندی های روستا یک طرح کامل تصویب و اجرا
کرد.
به گفته معاون عمران و توسعه روستایی بنیاد مسکن
فارس نقش بنیاد مسکن در اجرای طرح هادی روستائی

نقش کلیدی است،
برای اجرای این طرح
بنیاد مسکن موظف
است زمین را به صورت
رایگان در اختیار قرار
دهد و انجام خدمات
زیربنایی نیز از دیگر
وظائف دولت در اجرای
آن می باشد و دهیاران
نیز به عنوان یک نهاد
غیر دولتی وظیفه همکاری و ارائه پیشنهادات سازنده با
بنیاد مسکن در جهت تهیه و اجرای طرح هادی را بر عهده
دارند.
مهندس هاشمی اجرای این طرح ها را موجب ایجاد تحول و
تغییرات بنیادین و اساسی در چهره روستاها با حفظ اصالت
و هویت روستاها دانست و اعالم کرد :اجرای طرحهای هادی
آغاز تحول و عمران روستایی است و می تواند به سال ها
محرومیت روستاها خاتمه دهد ،در عین حال هویت و اصالت
روستا را نیز حفظ می کند.
دکتر عبداللهی مسوول گروه فنی بنیاد مسکن فارس نیز
در این خصوص بر لزوم تطبیق مراحل صدور پروانه با طرح
های هادی تاکید کرد و گفت :فرایند صدور پروانه مسکن
اساسی تشکیل پرونده و تطبیق با
روستایی در چند مرحله
ِ
طرح هادی ،تهیه نقشه ،تعیین ناظر و صدور پروانه و ساخت،
نظارت ،صدور و پایان کار است.

فرماندار داراب:

عیادت از جانبازان اعصاب و روان

گزارش افتتاحيه چاه گزي مهر

پذیرایی از مردم در هفته دفاع مقدس

سختگیری بی مورد بانک ها و ایجاد مانع در اعطای وام های مقاوم سازی پذیرفته نیست

عبدالرضا قاسمپور فرماندار داراب بر لزوم گره گشایی در
اعطای تسهیالت مقاوم سازی مناطق شهری و روستایی
تاکید کرد و بیان داشت :اگر سخت گیری های بیش ازحد
بعضی از بانک های عامل در رابطه با ضمانت بانکی باعث شود
که وام مقاوم سازی به دست مردم نرسد یک نوع خیانت به
مردم می باشد و این موضوع پذیرفته نیست.
قاسمپور فرماندار داراب در کارگاه آموزشی پدافند غیر
عامل که باحضور مسئولین ادارات درسالن فرمانداری
برگزار گردید طی سخنانی زلزله خیز بودن شهرستان
داراب و قرار گرفتن این شهرستان بر روی گسل را یاد آور
شد و ضمن تقدیر از خدمات بنیاد مسکن در روستاهای

شهرستان در زمینه مقاوم سازی افزود :خوشبختانه با
تالش بنیاد مسکن طی سه سال گذشته باالی  20میلیارد
تومان تسهیالت مقاوم سازی به شهرستان تعلق گرفته
است و تعداد زیادی از واحدهای مسکونی با استفاده از
این تسهیالت مقاوم سازی شده است.
وی همچنین ضمن تقدیر از عملکرد بانک ها در زمینه
جذب تسهیالت مقاوم سازی افزود :متاسفانه عملکرد
بعضی از بانک های شهرستان در زمینه جذب تسهیالت
مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی ضعیف و غیر
قابل قبول است.
قاسمپور از مسئولین بانک ها در خواست نمود در پرداخت
وام مقاوم سازی با روستاییان همکاری بیشتری داشته
باشند .قاسمپور افزود :امیدواریم اعتبارات جدید نیز که به
زودی ابالغ شود تا با همکاری بنیاد مسکن و بانک های عامل
با جدیت و تالش بیشتر در اسرع وقت این اعتبارات جذب
شود و شاهد مقاوم سازی تعداد بیشتری از منازل روستایی
در شهرستان باشیم.
وی همچنین با مهم دانستن موضوع پدافند غیر عامل گفت:
تمامی بخشهای پدافند غیرعامل اهمیت و ضرورت بسیار
زیادی دارد و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

واگذاری  33قطعه زمين به متقاضيان ريكان قیروکارزین

پروژه های بنیاد ارسنجان

امام سجاد (ع):
فاتيح ا ُ
ير َخواتي ِم َها ال َوفا ُء؛
ير َم
ِ
المو ِر ِّ
الصدقُ َو َخ ُ
َخ ُ
بهترين شروع كارها صداقت و راستگويى و بهترين پايان
آنها وفا است.
بحاراألنوار
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مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور تاکید کرد:

حفظ آموزه های زیست محیطی در اجرای طرح های مسکن و توسعه روستایی
مهندس حمید رضا سهرابی مدیر کل مسکن روستایی بنیاد
مسکن کشور بر لزوم پاسداشت ارزش های زیست محیطی
در طرح های عمران روستایی تاکید کرد و بیان داشت :حفظ
آموزه های زیست محیطی از جمله اولویت های اساسی در
اجرای طرح های مسکن و توسعه روستایی است.
مهندس سهرابی در کارگاه آموزشی اصول استقرار پروژه های
عمرانی از منظر زیست محیطی در شیراز که با حضور مهندس
زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس ،دکتر ناصر طالب
بیدختی استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ،مهندس
فرج اهلل نصیری مدیر بهسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
فارس و جمعی از مدیران و کارشناسان فنی برگزار شد اظهار
داشت :بنیاد مسکن ضمن رعایت اصول فنی و مهندسی در
ساخت و ساز های روستایی و تامین مسکن برای اقشار محروم
به حفظ بافت طبیعت مناطق روستایی و حفظ محیط زیست و
کاهش ضایعات و تلفات در مصالح ساختمانی نیز دقت فراوان
دارد که همه این موارد در راستای حفظ آموزه های زیست
محیطی است.
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه
کاهش استفاده از سوخت های فسیلی ،حفظ جنگل ها
و منابع طبیعی از جمله اولویت های اساسی در توسعه
روستایی است گفت :در همین راستا طرح استفاده از
آبگرمکن های خورشیدی به جای آبگرمکن های برقی و با
سوخت فسیلی در روستاها در حال اجرا است ،بنیاد مسکن
در این زمینه برای تامین  6هزار آبگرمکن خورشیدی در

مراسم اعطاء  10هزارمین سند مالکیت
روستایی به اهالی روستای رستاق

کشور تامین اعتبار کرده که این طرح تا  20هزار آبگرمکن
قابل افزایش است.
سهرابی ادامه داد :با اجرای این طرح روستاییان آب گرم را
در همه فصول سال بدون استفاده از سوخت های فسیلی در
اختیار دارند ،در این زمینه با رایزنی با کارخانجات سازنده
آبگرمکن محصول زیر قیمت عمده فروشی در اختیار
روستاییان قرار می گیرد و در واقع روستاییان از یارانه طرح
بهره مند می شوند ،کاهش سوخت های فسیلی و استفاده از
انرژی خورشیدی اقدامی مهم در راستای حفظ محیط زیست
است که مورد استقبال اغلب روستاها به ویژه روستاهای
سخت گذر شده است.
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور همچنین به

استفاده از ارزیابی های زیست محیطی در طرح های عمران
روستایی اشاره کرد و گفت :این نوع ارزیابی ها در مرحله
طراحی و گاه در مرحله ساخت و بهره برداری اخذ می شود
و در واقع همه طرح های بنیاد مسکن با اولویت حفظ محیط
زیست اجرا می شود.
سهرابی در ادامه افزود :بهسازی مساکن روستایی ،لوله کشی
آب آشامیدنی ،احداث مراکز دفن زباله و ایجاد تاسیسات
دفع فاضالب و در مجموع توسعه مسیلها موجب تاثیرات
زیست محیطی قابل توجهی بر روستا میگردد .این تاثیرات تا
حدود زیادی در جهت توسعه پایدار و حفظ آموزه های زیست
محیطی است و سعی شده با اجرای این طرح ها خدشه ای بر
محیط زیست روستا وارد نشود.
این مقام مسوول همچنین تاکید کرد :در احداث معابر روستایی
نیز شرایط محیطی منطقه درنظر گرفته می شود تا ضمن سهولت
جابجایی روستاییان از تخریب محیط زیست کاسته شود .ایجاد
فضای سبز در نهایت به عنوان راهکاری جهت بهبود محل
زندگی روستاییان جدا از تلطیف هوای روستا و ایجاد ظاهری
زیبا میتواند به بهبود محیط زیست کمک نماید که همه این
مولفه ها در توسعه روستایی لحاظ می شود.
در این کارگاه آموزشی دو روزه کارشناسان فنی و امور ساختمانی
و مهندسی دستگاه های مختلف به مدت دوروز به بررسی ابعاد
مختلف تاثیر آیین نامه های اجرایی و قوانین و مقررات و آموزه های
زیست محیطی در تولید و احداث ساختمان و اجرای طرح های
عمرانی و توسعه روستایی می پردازند.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان فارس:
همه امکانات برای صدور اسناد مالکیت در شهرستان ها فراهم است
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس:

صدور بیش از  10هزار سند روستایی و شهری در شش ماهه اول امسال

همزمان با روز روستا به عنوان نماد نکو داشت روستائیان
در مراسمی در مسجد جامع روستای رستاق شهرستان
داراب با حضور دکتر انصاری نماینده مردم داراب وزرین
دشت در مجلس شورای اسالمی  10هزارمین سند مالکیت
روستایی به اهالی روستای رستاق اعطا شد.
این مراسم با حضور محرابی بخشدار رستاق ،مهندس
میزان مدیر بنیاد مسکن داراب،صداقت معاون اداره ثبت
اسناد و امالک،بهمنی رئیس اداره اوقاف داراب دهیار و
شورای اسالمی رستاق ،مسئولین محلی و جمع کثیری از
اهالی این روستا برگزار شد.
 ۱۰هزارمین اسناد مالکیت صادر شده روستایی وشهری،
با همکاری مشترک بنیاد مسکن انقالب اسالمی و اداره
ثبت اسناد و امالک داراب تحویل اهالی این روستا شد.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان داراب ضمن
قدردانی از اداره ثبت اسنادو امالک،اداره اوقاف ،شورای
اسالمی و دهیاری روستای رستاق افزود :تضمین مالکیت
و ارزش دادن به تثبیت مالکیت خانههای مسکونی،
وجود وثیقهای مطمئن برای اخذ تسهیالت ،جلوگیری
از مهاجرت جامعه روستایی به شهرها ،برنامهریزی مؤثر
در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و
افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی امالک روستا از نتایج
اجرای این طرح می باشد.
محمد هادی میزان با برشمردن خدمات بنیاد مسکن در
نقاط شهری و روستایی این شهرستان خاطر نشان کرد:
بنیاد مسکن برای خدمت به محرومین و افراد بی بضاعت
که فاقد مسکن هستند با همت و درایت امام راحل
تأسیس شد و از ابتدای انقالب تا کنون خدمات شایانی
به روستاییان عزیز ارائه کرده است و بزرگترین هدف
این است که بتوانیم روستاییان را در روستا نگه داریم
و از مهاجرت آنها جلوگیری کنیم .چون تا زمانی که در
روستا هستند خدمات بهتر و بیشتری ارائه می دهند .در
همین راستا بنیاد مسکن داراب گام های بزرگی برداشته
خدمات زیادی ارائه داده و خوشبختانه رضایت نسبی
روستاییان جلب شده است.
مدیر بنیاد مسکن داراب مهمترین فعالیت های این
نهاد را برشمرد و افزود :طرح تأمین مسکن محرومان
از حساب  ۱۰۰امام(ره) ،تهیه و اجرای طرح های
هادی روستایی ،ساخت و سازهای واحدهای مسکونی
شهری ،طرح مسکن مهر در شهرهای زیر  ۲۵هزار
نفر ،بهسازی و نوسازی مسکن روستایی (طرح ویژه
مقاوم سازی مسکن روستایی) ،بازسازی مناطق
آسیب دیده از سوانح طبیعی ،طرح نظام فنی روستایی
شامل دفاترفنی و ناظرین آموزش دیده ،سنددارکردن
خانه های روستایی وشهرهای  ۲۵هزارنفر ،طرح
بهسازی بافت با ارزش روستایی و طرح واگذاری زمین
جهت مسکن روستایی وهمچنین صدور خدمات پروانه
ساختمان روستایی بخشی از حوزه های فعالیت این
مجموعه است.

نشست هماهنگی صدور اسناد مالکیت
روستایی و صدور اسناد مالکیت در
شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت در
بنیاد مسکن استان فارس با حضور
مهندس زمانی مدیر کل بنیاد مسکن
و مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان
فارس و کارشناسان برگزار شد ،مهندس
عطا اهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن
استان فارس در این نشست بیان داشت:
در شش ماهه اول امسال  10هزار و
 83سند روستایی و اسناد مالکیت
در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت
دراستان فارس صادر شده است و این
روند تا پایان امسال تداوم دارد.
مهندس زمانی در این نشست که با
حضور دکتر اقبال مدیر کل ثبت و
معاونین بنیاد مسکن و معاونت ثبت
برگزار شد اضافه کرد:
اخذ استعالم ماده  12از مسکن و
شهرسازی استان زمینه را برای شتاب
بخشی به صدور اسناد مالکیت دراستان
فارس فراهم کرده است.
مهندس زمانی در ادامه گفت :تعهد
بنیاد مکسن و ثبت اسناد و امالک برای
سال  95صدور  16هزار جلد سند بوده
است در حالی که در شش ماهه امسال
بیش از ظرفیت موجود سند صادر شده
و هفت هزار و  330رای نیز برای صدور
اسناد جدید صادر شده است که تا پایان
سال اجرایی می گردد.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته
 251هزار جلد سند مالکیت روستایی و
شهری دراستان فارس صادر شده گفت:
صدور اسناد مالکیت ثمرات بی شماری
دارد که از جمله آن کاهش مهاجرت های
روستاییان ،قانونمند کردن معامالت،
تسهیل در وثیقه گذاری و ایجاد انگیزه
برای توسعه روستایی است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با
بیان اینکه بیش از  68درصد خانوارهای
روستایی فارس از سند مالکیت بهره مند

شده اند گفت :صدور  18هزار جلد سند
سهم استان در سال  94بوده که به
طور کامل در سال گذشته این ظرفیت
استفاده شده است.
وی با اشاره به تعامل موجود بین بنیاد
مسکن و سازمان ثبت اسناد و امالک
گفت :صدور این میزان سند روستایی
نتیجه همین تعامل موجود است و پیش
بینی می شود تا پایان سال تعداد اسناد
صادر شده افزایش چشمگیر بیاید.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس
همچنین از امضای تفاهم نامه با اوقاف
خبر داد و گفت :در زمینه صدور اسناد
مالکیت روستایی مشکالتی در امالک
اوقافی وجود داشت که امید است با این
تفاهم نامه کار به سرانجام برسد.
زمانی،اعطای سند به واحد های مسکونی
روستایی را فرصتی برای ماندگارشدن
روستاییان در روستاها وکاهش مهاجرت
قانونی شدن معامالت و کاهش اختالفات
ملکی بر شمرد و اظهار کرد :به همین
سبب بنیاد مسکن واگذاری اسناد
مالکیت در  380هزار واحد مسکن
روستایی را در برنامه خود دارد.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان
فارس دکتر اقبال در این نشست
اظهارداشت :همه امکانات برای صدور
اسناد مالکیت در شهرستان ها فراهم

است و ثبت شهرستان ها برای همکاری
بیشتر دراین زمینه توجیه شده اند.
وی با بیان اینکه مصوبات این نشست
تا پایان امسال اجرایی خواهد شد گفت:
در  6ماه نخست سال  95بیش از 94
هزار سند مالکیت در این استان صادر
شده است که نشانگر توان موجود برای
صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی
دراستان فارس است.
دکتر اقبال مدیر کل ثبت اسناد و امالک
استان فارس همچنین بر لزوم تسریع
در امور اداری و کارشناسی صدور اسناد
مالکیت روستایی و شهری تاکید کرد
و گفت :مردم برای اخذ اسناد مالکیت
نباید در پیچ و خم اداری بیافتند.
اقبال بیان کرد :همچنین در زمینه تعیین
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی 99 ،هزار
و  850پرونده در استان فارس تشکیل
شده که از این تعداد تا کنون به بیش از
 77هزار پرونده رسیدگی شده و به مردم
قول می دهیم که تا پایان سال  95به
مابقی آنها نیز رسیدگی شود.
مهندس مصطفی هاشمی معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن استان فارس،
مهندس حسینی معاون ثبت استان
و کارشناسان و مدیران حوزه ستادی
دراین نشست نقطه نظرات کارشناسی
خود را بیان داشتند.

سند مالكيت  ۲۷۵مسكن روستايي در چغان الرستان تحويل مالكان شد

سند مالكيت  ۲۷۵مسكن روستايي در
روستاي چغان از بخش جويم الرستان

با حضور معاون استاندار و فرماندار ويژه
الرستان تحويل مالكان شد.
رييس بنياد مسكن الرستان در آيين
ويژه در مسجد جامع روستاي چغان
الرستان گفت :اسناد جديدي كه
تحويل مردم مي شود به صورت تك
برگي است.
ناصر زائري افزود :از سال  ۱۳۸۰تاكنون
 ۲۲هزار فقره سند مالكيت روستايي
در شهرستان الرستان با همكاري اداره

ثبت اسناد و امالك الرستان،جويم و
بيرم صادر شده است.
زائری با برشمردن مزایای اعطای
اسناد مالکیت روستایی هدف از
اجراي طرح سند دار كردن امالك
روستاها در بافت مسكوني را بهره مند
شدن مالك از مزاياي سند مالكيت
در اخذ تسهيالت واستفاده به عنوان
وثيقه و جلوگيري از بروز اختالفات
ملكي اعالم کرد.

صفحه 4

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در نشست مسووالن
محلی شهرستان فراشبند اعالم کرد:

داشتن خانه های مقاوم و ایمن حق
همه مردم است

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در نشست مسووالن
شهرستان فراشبند اعالم کرد :داشتن خانه های مقاوم و
ایمن حق همه مردم است و بنیاد مسکن در این راستا
از هیچ کوششی برای تحقق این حق عمومی مردم دریغ
نخواهد کرد.
باتوجه به اينكه اراضي واقع در محدوده طرح هادي
روستاهاي دهستان دژگاه به عنوان اراضي ملي تصرفي
به بنياد مسكن واگذار شده است به همين منظور جلسه اي
با حضور مهندس زماني مدير كل بنياد مسكن ،شهرام
رشيدي بخشدار مركزي ،مجتبي دهقان بخشدار دهرم،
اصغر غالمي مدير بنياد مسكن فراشبند ،شوراها و
دهياران و همچنين معتمدين محلي جهت بررسي تامل
بيشتر در دفتر مدير كل بنیاد برگزار گرديد.
مهندس عطا اهلل زماني در این نشست بیان داشت :در
چارچوب قانون بنياد مسكن هيچ گونه مساعدتي را از
مردم محروم روستاهاي شهرستان فراشبند دريغ نمي كند،
همچنين درخصوص اراضي تصرفي و اراضي ملي اعالم
شده درصورتيكه اهالي روستاها و شورا و دهياران از
طريق اداره منابع طبيعي و كميسيون ماده واحده بتوانند
مسئله را حل كنند ،بنياد مسكن نيز در زمينه صدور سند
منازل مسكوني نهايت همكاري را انجام دهد .وی اضافه
کرد :همچنين درخصوص اراضي واگذاري بنياد مسكن
در شهر دهرم در سال های گذشته همه بايد تالش كنيم
مردم وافراد نياز مند بتوانند با گرفتن تسهيالت و كمك
جهت ايجاد زير ساخت ها خانه هاي امن و مقاوم بسازند.
اصغر غالمي مدیر بنیاد مسکن شهرستان فراشبند نيز،
گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اراضي تصرفي در
روستاها و پيگيري صدور اسناد به اطالع رساند و گفت:
اهالي روستا نسبت به تشكيل پرونده واگذاري اقدام
كرده اند و منتظر مساعدت بیشتر در رابطه با تخفيف
و تقسيط مي باشند.
دهقان بخشدار دهرم نيز از مدير كل بنياد مسكن
درخواست اهالي و شوراها را در جهت تخفيف و قسط بندي
و همكاري الزم خواستار شد.
همچنین رشيدي بخشدار مركزي ،از خدمات ارزنده و
مثبت بنياد مسكن در روستاها تقدير كرد و خواستار
لحاظ شدن تخفيف با رعايت ضوابط قانوني جهت تعيين
تكليف اراضي واگذاري بنياد مسكن شد.

بازدید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن از
روستای هدف گردشگری مارگون

مهندس مصطفی هاشمي معاون عمران روستايي بنیاد
مسکن به همراه کارشناسان معاونت عمران روستایی از
روستای هدف گردشگری مارگون در شهرستان سپیدان
بازدید کرد .در این بازدید که مهندس شيرواني دوست
مدير بنياد مسکن شهرستان سپیدان نیز حضور داشت
اعضای گروه از معابر روستاي مارگون و بافت روستا
بازدید کردند و مسائل و مشکالت روستا ،باتوجه به تردد
گردشگران از محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت.
مهندس هاشمی در ادامه این بازدید بیان داشت سپیدان
یکیازمستعدترینمناطقبرایتوسعهگردشگریروستایی
در استان فارس محسوب میشود .وی تالش بیشتر برای
توسعه سرمایهگذاری در بخش گردشگری روستایی را یکی
از بهترین راهکارها در جهت رشد اقتصادی این منطقه
دانست .معاون عمران روستايي بنیاد مسکن استان فارس
گفت :این شهرستان دارای توانمندیهای مناسبی برای
توسعه است که بخشی از این توانمندیها دستنخورده
باقیمانده و باید با تعامل و همفکری را ه های استفاده مناسب
از این توانمندیها را یافت.
دراین برنامه بازدید مقرر گردید در مرحله اول با توجه
به اهمیت محور اصلی ،ابتدا نقشه برداری الزم توسط
کارشناسان استان انجام و ضمن تهیه طرح اجرایی ،شرح
عملیات به همراه میزان اعتبار موردنیاز برآورد و برای تامین
اعتبار به استانداری فارس اعالم گردد .الزم بذکر است
روستای مارگون با داشتن آبشاری به ارتفاع  ۷۰متر و عرض
 ۱۰۰متر که یکی از بزرگترین و با شکو ه ترین آبشارهای ایران
است و از روستاهای هدف گردشگری محسوب می شود.

امام علی(ع):
َ
َ
نص َ
ف َمن ظل َم ُه؛
أَ َ
عد ُل الن ِ
ّاس َمن أَ َ
عادلترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده
با انصاف رفتار کند.
تصنیف غررالحکم
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بازدید معاون گردشگری و امور زائرین استانداری
فارس از روستاهای هدف گردشگری مرودشت
مهندس رستمی:

فعالیت های زیر بنایی در روستاهای
هدف گردشگری باعﺚ ایجاد اشتغال و
رونق اقتصادی می شود

مهندس شاپور رستمی معاون گردشگری و امور زائرین
استانداری فارس در بازدید از روستاهای دشتک و
کندازی واقع در بخش درودزن شهرستان مرودشت بر
لزوم توسعه فعالیت های زیر بنایی در امور گردشگری
روستایی تاکید کرد و اظهار داشت :فعالیت های زیر
بنایی در روستاهای هدف گردشگری باعث ایجاد
اشتغال و رونق اقتصادی می شود.
دراین بازدید که با حضور مهندس زمانی مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی فارس ،مهندس هاشمی معاون
عمران روستایی بنیاد مسکن ،مهندس صف شکن
مدیر بنیاد مسکن شهرستان مرودشت ،مهندس نعمتی
بخشدار درودزن ،مهندس محسن نژاد معاون میراث
فرهنگی و جهانگردی شهرستان مرودشت انجام شد از
روستاهای هدف گردشگری دشتک و کندازی واقع در
بخش درودزن شهرستان مرودشت بازدید به عمل آمد.
معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس
پروژه های انجام شده توسط بنیاد مسکن را کاری
بزرگ در جهت شکوه و آبادانی روستاها برشمرد و
با تقدیر از مدیر کل بنیاد مسکن و کارکنان این نهاد
اظهار داشت :ادامه روند اجرای فعالیت های زیر بنایی
در روستاهای هدف گردشگری شهرستان مرودشت
با توجه به عملیات عمرانی بسیار خوبی که در این
روستا توسط بنیاد مسکن صورت پذیرفته باعث جذب
گردشگر و توریست در این منطقه می شود.
وی با بیان اینکه روستاهای شهرستان مرودشت از
مستعدترین مناطق برای توسعه گردشگری روستایی
در استان فارس به حساب می آید ،افزود :وجود
جاذبههای گردشگری به ویژه گردشگری روستایی یک
مزیت نسبی برای توسعه قلمداد میشود ،اما ضرورت
دارد زیر ساخت ها و تاسیسات زیر بنایی مرتبط با آن
مهیا شود.
رستمی بر ساماندهی اقامتگاه ها و تفرجگاه های
گردشگری تاکید کرد و ادامه داد :الزم است این مناطق
به سمت ایجاد مراکز طبیعت گردی و بوم گردی حرکت
کنند تا هم بررسی و نظارت مناسبی بر این اقامتگاه ها
صورت گیرد و هم بتوانند از تسهیالت مناسب استفاده
نمایند.
معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس
همچنین با بیان اینکه وجود بیش از  12درصد از عشایر
کشور در استان فارس و تصویب  ۴6روستای هدف
گردشگری در استان از جمله ظرفیتهای گردشگری
در این استان است اظهار داشت :باید مراقب ساخت
و ساز در اطراف روستاهای هدف گردشگری باشیم تا
جاذبههای این روستاها همچنان باقی بماند.
رستمی با اشاره به رشد  ۳۵درصدی گردشگری در این
استان گفت :باید تعداد گردشگران خارجی که وارد
استان میشوند بیش از  ۳00هزار نفر در سال باشند و
گردشگران داخلی هم از میزان پنج میلیون نفر فعلی
فراتر رود.

تجلیل ازسادات بنیاد مسکن انقالب اسالمی داراب
درمراسمی به مناسبت دهه امامت و والیت و عید
سعیدغدیر خم از کارکنان سادات بنیاد مسکن داراب
تجلیل شد.
حجت االسالم رفیعی امام جماعت بنیاد مسکن داراب در
این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیرخم
گفت :سادات به عنوان یادگاران سلسله جلیله اهلبیت
(ع) ازجایگاه ی ویژه در ایران اسالمی و در بین مردم
برخوردارهستند.
مهندس میزان مدیر بنیاد مسکن در این مراسم بیان
کرد :غدیر اساسي ترین برنامه هاي پیامبر اسالم(ص)
براي دوام و عزت و شکوه اسالم است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب اضافه کرد :غدیر
تنها یک روز نیست ،غدیر کلید خوردن تاریخ است.
تاریخی به وسعت جهان و به عمق بشریت و انسانیت.
پس انگاریدن آن به عنوان تنها یک عید ،یک روز ،بدون
دانستن و تفکر در فلسفه آن ظلم به معناي تبلیغی،
اندیشمندانه و جهادی آن است.
درپایان از دو نفر از کارمندان سادات شاغل دربنیاد
مسکن داراب آقایان سیدعلی اکبرجوادی و سید وحید
رضا کمانه تجلیل به عمل آمد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس:

ایجاد توازن بین توسعه روستایی و حفظ آموزه های زیست محیطی به
عدالت اجتماعی نزدیک است

صفحه 5

زمزمه های سالمتی

تاﺛیرات مثبت ورزﺵ بر
روح و روان و مﻐﺰ انسان

مهندس عطا هلل زمانی مدیر کل بنیاد
مسکن استان فارس با بیان اینکه در
بسیاری از موارد دیدگاه های توسعه
همراه با افراط و تفریط مطرح می شود
گفت :در این زمینه افراط و تفریط ها
در راستای توجه به محیط زیست یا
دستیابی به توسعه متغیر است ،ایجاد
توازن بین توسعه روستایی و حفظ
آموزه های زیست محیطی در توسعه
پایدار به عدالت اجتماعی نزدیک است،
باید دیدگاه های کارشناسی به سمت
برود که ضمن تامین معیشت و اشتغال
در توسعه روستایی به مولفه های زیست
محیطی هم آسیبی نرسد.
مهندس زمانی در کارگاه آموزشی
اصول استقرار پروژه های عمرانی از
منظر زیست محیطی در شیراز که
با حضور مهندس سهرابی مدیر کل
مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور،
دکتر ناصر طالب بیدختی استاد
دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز،
مهندس فرج اهلل نصیری مدیر بهسازی
و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس
و جمعی از مدیران و کارشناسان فنی
برگزار شد بابیان اینکه باید تعریفی
جامع ،پویا و منطبق با واقعیت از
توسعه پایدار ارائه گردد گفت :همه
ما به دنبال توسعه هستیم ،توسعه برای
تامین معیشت و حفظ اقتصاد و ایجاد
درآمد است ،در کنار این فعالیت ها باید به

توسعه پایدار نیز به عنوان یک اولویت
اساسی فکر کرد و برای دستیابی به
آن تالش نمود ،مسایل اجتماعی باید
در کنار توجه به آموزه های زیست
محیطی در نظر گرفته شود ،ایجاد
اشتغال و حفظ محیط زیست باید به
یک تفکر جمعی و عزم همگانی تبدیل
شود تا ضمن حفظ محیط زیست از
ایجاد درآمد و حفظ معیشت نیز غافل
نشویم.
مهندس زمانی با بیان اینکه متاسفانه
اغلب مواقع یک بعد از قضایای توسعه
پایدار مغفول می ماند در این زمینه باید
از افراط و تفریط پرهیز کرد ،در اجرای
پروژه های عمرانی باید همه جنبه های
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی را
ببینیم ،بخشی نگری و تفکر جزیره ای
بیشترین آسیب را به توسعه در این
بخش وارد می کند.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس
به استفاده از یک هزار آبگرمکن
خورشیدی در روستاهای استان
فارس اشاره و اضافه کرد :بخش
دیگري از مشکالت مربوط به استفاده
از سوخت هاي زیستي همچون هیزم
است که موجب آلودگي هواي محیط
خانه و روستا مي گردد .در این زمینه
اجراي طرح هاي برق کشي در نواحي
روستایي مفید است اما طرح هایی
مانند استفاده از آبگرمکن خورشیدی

که در مناطقی از استان فارس و
شهرستان مرودشت در حال اجرا است
به خوبی اجرایی شده و کاربرد آن
منطبق با محیط زیست است.
وی با بیان اینکه کاهش سوخت های
فسیلی موجب کاهش مونوکسید کربن
در هواي خانه و روستا مي شود گفت:
جمعیت ،مولفه دیگري در محیط زیست
روستا است که داراي تاثیرات منفي
و مثبت بر محیط زیست مي باشد.
مهاجرت و افزایش فشارها بر زمین
موجب تخریب محیط زیست مي گردد.
در مقابل افزایش جمعیت به توسعه
فناوري هاي زیست محیطي کمک مي
کند و موجب حفاظت از محیط زیست
مي شود .امروزه اجراي طرح هاي متعددي
همچون مدیریت کاربري اراضي ،آموزش
و مدیریت محیط زیست به همراه اجراي
طرح هاي مشارکت جویانه در جهت
حفاظت روستاها از جمله برنامه هایی
است که باید اجرایی شود.
در این کارگاه آموزشی دو روزه
کارشناسان فنی و امور ساختمانی
و مهندسی دستگاه های مختلف به
مدت دوروز به بررسی ابعاد مختلف
تاثیر آیین نامه های اجرایی و قوانین
و مقررات و آموزه های زیست محیطی
در تولید و احداث ساختمان و اجرای
طرح های عمرانی و توسعه روستایی
می پردازند.

اهداء  1/5هکتار زمین در روستاهای دهنو و دره شور به حساب  100حﻀرت امام )ره( در شهرستان زرین دشت
مدیر دفتر مشارکت مردمی حساب  100امام (ره) در بنیاد مسکن فارس:

ترویج فرهنﮓ مشارکت خیرین در بنیاد و تامین مسکن محرومین توسﻂ هیات امنای این
ستاد در شهرستان ها در اولویت است

با حضور مهندس نصیری معاون
بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن فارس و جمعی از
مسووالن این شهرستان ،اولین
جلسه هیئت امنای حساب 100
بنیاد مسکن شهرستان زرین
دشت برگزار شد ،در این نشست
 1/۵هکتار زمین درروستاهای
دهنو و دره شور به حساب 100
حضرت امام (ره) در شهرستان
زرین دشت اهدا گردید.
مهندس فرج اهلل نصیری معاون
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن فارس در این نشست ضمن
ابراز خرسندی از حضور در شهرستان
زرین دشت گفت :درهیچ شهرستانی
تاکنون چنین استقبالی برای کمک
به مسکن محرومین را ندیده بودم و
این نشان از دید باز خیرین ،بزرگان و
مسئولین شهرستان درخصوص این امر
خیر است.
مهندس نصیری با اشاره به فلسفه وجود
بنیاد مسکن مبنی بر رفع محرومیت و
حل مشکل مسکن قشر محروم افزود:
با کمک های مختلفی از بخش های
گوناگون اعم از مردمی و دولتی مثل
صنعت ،بخشی از سودهای بانکی و
منابع دیگری به این حساب واریز می
گردد و درواقع دست بنیاد برای کمک های
مالی به مردم و ساخت مسکن باز است
و این حساب یک برکت انقالبی است
که می تواند رهگشای مشکل مسکن
محرومین باشد.
مهندس رنجبر مدیر حساب 100امام (ره)
بنیاد مسکن فارس ،حجت االسالم

علیقلی زاده امام جمعه شهرستان
زرین دشت ،یزدان پناه فرماندار
شهرستان زرین دشت ،مهندس
برومند مدیر بنیاد مسکن شهرستان،
شهرداران و شورای اسالمی شهرهای
حاجی آباد و دبیران و جمعی از
مسئولین محلی شهرستان زرین دشت
به همراه تعدادی از خیرین و معتمدین
محلی نیز در این نشست که درمحل
دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار
گردید حضور داشتند.
مهندس امیر برومند مدیر بنیاد مسکن
زرین دشت نیز استقبال خوب خیرین
و مسئولین محلی را ستود و با اشاره
به شرایط نامساعد و محرومیت سایه
انداخته بر این خطه از استان به
تشریح بخشی از عملکرد مثبت و مفید
شهرستان دربحث مسکن محرومین
درروستاها پرداخت.
همچنین حجت االسالم علیقلی
زاده امام جمعه زرین دشت ضرورت
بحث مسکن و اهمیت رسیدگی به
دغدغه های مردم درخصوص مسکن
را از اولویت های اصلی نظام دانست
و افزود ،دستیابی به این مهم نیاز به
استانداردهای باال و دست نیافتنی

ندارد و من یقین دارم با همکاری
مسئولین و خیرین و راه اندازی
چنین حسابی می توانیم خیلی
زود به این مهم دست پیدا کنیم.
در ادامه این مراسم مدیریت
حساب  100حضرت امام ( ره )
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فارس گفت :اصل بر زندگی
در جامعه ایست که مردم
درآن دارای سرپناه مناسب و
آبرومند باشند.
مهندس رنجبر افزود :کمک و مشارکت
درامر خانه سازی باید به سرو سامانی
برسد که این هیئت امناء می تواند چاره
کار باشد و با ترویج فرهنگ مشارکت
خیرین در این راستا در ساخت و تامین
مسکن محرومین و افراد نیازمند قدم های
شایسته برداریم..
شایان ذکر است اولین جلسه هیئت
امنا حساب  100بنیاد مسکن شهرستان
زرین دشت با اهداء یک هکتار زمین
توسط خیری از روستای دهنو و
نیز  ۳200متر زمین توسط خیری از
روستای دره شور به پایان رسید.
اراضی هبه شده در قطعات مختلف
در روستای دهنو توسط خیرین آقایان
ماشااله نظری،کوچکعلی نظری،محمد
تقی نظری،عبداله نظری،یوسف نظری
نژاد و بهروز نظری هبه شده است.
همچنین یک قطعه زمین  ۵00متر
مربعی در روستای دهنو و یک قطعه
زمین  ۳هزار  200متر مربعی توسط
خیرین آقایان اسماعیل صادقی و علی
احمد میرشکاران در روستای دره شور
زرین دشت هبه گردیده است.

تاثیر ورزش بر روح و جسم انسان واقعیتی است که بر
کسی پوشیده نیست .این قضیه حقیقت دارد که هر
چقدر سن باال میرود ،مغز هم تحلیل میرود و احتمال
ابتال به بیماریهایی همچون آلزایمر افزایش مییابد.
با وجود اینکه ورزش و تغذیه مناسب نمیتوانند
آلزایمر را درمان کنند اما انجام آنها میتواند از تحلیل
رفتن مغز جلوگیری کند.
تحلیل کارایی شناختی معموال بعد از  ۴۵سالگی اتفاق
میافتد .ورزش کردن به خصوص بین سنین  2۵تا ۴۵
سال باعث افزایش مواد شیمیایی در مغز میشود که از
تحلیل رفتن هیپوکامپوس جلوگیری میکند.
فواید اثرات ورزش بر ذهن و روح عبارتند از:
افزایش شادی
مطالعات مختلف نشان داده است که ورزش باعث
کاهش افسردگی و اضطراب میشود .در بعضی موارد
اثرات ورزش بر بدن مانند قرصهای ضد افسردگی عمل
میکند و میتواند به همان اندازه در درمان افسردگی
موثر باشد تنها  ۳0دقیقه ورزش در روز میتواند شادی
را افزایش دهد.
کاهش استرس
یکی از مهمترین اثرات ورزش بر سالمتی کاهش
استرس است .ورزش کردن استرس وارد بر جسم و
ذهن را کم میکند .استرس ترشح ”نورپین فرین“ را
افزایش میدهد .این ماده شیمیایی واکنش مغز به
استرس را کنترل میکند .با کمک ورزش بدن میتواند
راحتتر با تنشها کنار بیاید.
کاهش اضطراب
مواد شیمیایی که بعد از انجام ورزش در بدن ترشح
میشوند ،از بروز اضطراب جلوگیری میکند .ورزش
های هوازی در حد متوسط تا شدید باعث کاهش
اضطراب میشود.
افزایش اعتماد به نفس
یکی از اثرات ورزش این است که ذهنیت مثبت را
نسبت به خود افزایش میدهد .به این ترتیب اعتماد
به نفس افزایش مییابد.
لذت بردن از فضای آزاد
از دیگر اثرات ورزش این است که در فضای آزاد
اعتماد به نفس را افزایش میدهد .ورزشهایی مانند
کوهنوردی ،قایقرانی و پیاده روی در فضای آزاد
میتواند برای ذهن مفید باشد .ورزش در فضای آزاد به
دریافت ویتامین  Dکمک میکند.
اثرات ورزش بر هوش اخالقی
مطالعات مختلفی که بر روی موشها و انسانها انجام
شده است نشان میدهد که ورزشهای قلبی – عروقی
باعث تولید سلولهای جدید مغزی میشوند و کارایی
مغزی را افزایش میدهند .همچنین اثرات ورزش
شدید باعث افزایش پروتئین  BDNFدر بدن میشود
که قدرت تصمیم گیری ،تفکر و یادگیری را افزایش
میدهد.
اثرات ورزش بر روی مغز چیست
افزایش حافظه
ورزش مداوم باعث افزایش حافظه و قدرت یادگیری
میشود .ورزش کردن تولید سلولهای هیپوکامپوس را
که مسئول حافظه و یادگیری هستند افزایش میدهد.
کنترل اعتیاد
بدن به هنگام لذت ،دوپامین ترشح میکند .این لذت
میتواند از ورزش ،مواد مخدر ،غذا خوردن و … ترشح
شود.
بعضی از افراد به ترشح دوپامین معتاد میشوند .ورزش
میتواند اعتیاد به مواد دیگر را هم کاهش دهد که این
یکی از اثرات ورزش است.
افزایش آرامش
یک جلسه ورزش در حد متوسط به اندازه یک قرص
خوابآور تاثیرگذار است؛ به خصوص برای افرادی که
بیخوابی دارند ورزش میتواند بسیار مفید باشد.
ورزش کردن پنج تا شش ساعت قبل از خواب دمای
بدن را افزایش میدهد .هنگامی که دمای بدن چند
ساعت بعد به حالت نرمال باز میگردد بدن احساس
میکند که زمان خواب فرا رسیده است.
افزایش انرژی
بررسیها نشان داده است افرادی که به صورت منظم
ورزش میکنند انرژی بیشتری دارند و توانایی انجام
کارهای مختلف در آنها باالتر است.

پيامبر اکرم (ص):
َ
ْ
ان فِي ال ْع َمار
ان ال ِّديَا َر َو يَ ِز َ
يد ِ
صِ َل ُة ال َّرحِ ِم َو ُح ْس ُن الْجِ َوا ِر يَ ْع ُم َر ِ
صله رحم و خوش همسايگى ،شهرها را آباد و عمرها را
زياد مى كند.
كافى (ط-االسالمیه)
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تشکیل نشست هیات امناءمسکن حساب 100
امام ( ره ) شهرستان استهبان

با حضور امام جمعه ،فرماندار ،شهردار ،رئیس شورای
اسالمی شهر ،ریاست کمیته امداد امام (ره) ریاست اداره
بهزیستی و مدیر بنیاد مسکن شهرستان استهبان اولین
جلسه هیات امناء مسکن حساب  100امام در محل دفتر
امام جمعه تشکیل گردید.
در این جلسه که مهندس رنجبر مدیر حساب 100
اداره کل بنیاد مسکن فارس نیز حضورداشت،
امام جمعه استهبان تاسیس حساب  100توسط
بنیانگذارکبیرانقالب اسالمی را از افکار بلند امام راحل
و در راستای تامین مسکن محرومین برشمرد و اظهار
امیدواری کرد که تشکیل این جلسه مقدمات حضور
خیرین در امر خدمات رسانی به مسکن اقشار محروم و
کم در آمد شهرستان را فراهم نماید.
حجت االسالم خاوری با بیان اینکه حساب  100ثمرات
ارزشمندی در ایجاد سرپناه برا ی محرومان جامعه داشته
است گفت :با توجه به اینکه بزرگترین مشکل مردم در
آن زمان مسکن و تأمین آن بود ،امام خمینی (ره) در
یکی از اولین دستورات خود حساب  ۱۰۰و بنیاد مسکن
را تأسیس کردند.
امام جمعه استهبان فضیلت خانه سازی برا ی محرومان را
گوشزد کرد و گفت :حضرت امام خمینی(ره) پس از پیروزی
انقالب اسالمی در همه ابعاد زندگی مردم نظر داشتند و
مواظب بودند ،با توجه به اینکه بزرگترین مشکل مردم
مسکن و تأمین آن سخت بود ،امام خمینی دستور تأسیس
بنیاد مسکن بهعنوان یکی از اولین نهادهای سازندگی در
کشور را دادند .با دستور امام خمینی «حساب  100امام»
افتتاح شد و در تاریخ  21فروردین سال  1358بنیاد
مسکن انقالب آغاز به کار کرد.
مهندس رنجبر مدیر حساب100بنیاد مسکن فارس نیز
دراین نشست به تشریح دقیق اهداف و وظایف هیات
امناء مسکن حساب  100امام (ره) پرداخت.
در پایان مهندس محمدی مدیر بنیاد مسکن شهرستان
استهبان ضمن جمع بندی موارد از حضور کلیه اعضاء و
نیز حسن نیت و همدلی آنها در خصوص کمک به مسکن
محرومین شهرستان اظهار تشکر و قدردانی کرد.

بهره برداری از پروژه آسفالت و زیر سازی مسکن مهر
شهر کره ای بوانات
فرماندار بوانات:

حل مسایل و مشکالت مردم دغدغه اصلی
دولت در مناطق محروم است

طی مراسمی با حضور محمد اسدالهی فرماندار شهرستان
بوانات ،امام جمعه شهر کره ای ،مدیر بنیاد مسکن
ومدیران و روسای ادارات شهرستان بوانات ،پروژه
آسفالت و زیر سازی شهرک مسکن مهر کره ای افتتاح
گردید.
محمد اسداللهی فرماندار بوانات دراین مراسم با تبریک
هفته دولت و تقدیر و تشکر از شهرداری و بنیاد مسکن
بابت عملکرد مطلوب در جهت رفع مشکل رفت و آمد
شهرک مسکن مهر و برطرف شدن مشکالت ایام زمستان
در آن شهرک بیان داشت :حل مشکالت مردم از
دغدغه های نظام بوده و پیگیری این مشکالت از طرف
ادارات شهرستان رضایت مردم را در پی داشته است.
وی با بیان اینکه روستاها از اولویت محرومیت زدایی و
برنامه های عمرانی برخوردارند اضافه کرد :در هفته دولت
امسال بیش از  40طرح عمرانی در بخشهای مختلف با
اعتباری بالغ بر  236میلیارد ريال در بخش های عمراني،
راه ،خدماتي ،كشاورزي ،صنعتي ،بهسازی روستایی
وشهری در سه بخش مركزي،سرچهان ومزايجان این
شهرستان افتتاح گردید که درراستای محرومیت زدایی
و توسعه بوده است.
در این مراسم که مصادف با ایام هفته دولت بود پروژه
زیر سازی و آسفالت شهرک مسکن مهر کره ای با اعتبار
بالغ بر پنج میلیارد و  800میلیون ریال با مشارکت
شهرداری کره ای و بنیاد مسکن شهرستان بوانات
افتتاح گردید.

بهره برداری از طرح های هفته دولت در شهرستان اقلید
کریمی فرماندار اقلید:

محرومیت زدایی و عمران روستایی از برنامه های اساسی دراین شهرستان است
بهره برداری از طرح های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان اقلید
طی مراسمی با حضور حاج آقا طالبی امام جمعه اقلید ،کریمی
فرماندار این شهرستان ،مسعودی بخشدار مرکزی و جمعی از
مسووالن ادارات آغاز شد.
مهندس حسن زارع مدیر بنیاد مسکن اقلید گفت :این
طرح ها شامل طرح بهسازی روستای کافتر با اعتباری معادل
دو میلیارد و  250میلیون ریال است و با بهره برداری از این
طرح 374خانوار روستای
کافتر از خدمات طرح
برخوردار شدند.
همچنین در روستای
شهرمیان با جمعیت 431
خانوار عملیات اجرائی 4000
متر مربع ترمیم و زیر سازی
و اجرای آسفالت گرم با
اعتباری معادل یک میلیارد
و  200میلیون ریال اجرا شد
و به بهره برداری رسید 53 .خانور روستای سه قالت دراین
شهرستان نیز از خدمات طرح های هفته دولت بهره مند
شدند.
عملیات اجرائی طرح بهسازی این روستا در قالب 5500متر
مربع ترمیم و زیر سازی واسفالت گرم با اعتباری معادل یک
میلیارد و  650میلیون ریال اجرا شد.
اعتبارات اجرای این طرح ها از محل اعتبارات قیر
رایگان و اعتبارات استانی و2در صد اعتبارات نفت
تامین شده است.

صادق کریمی فرماندار شهرستان اقلید در مراسم افتتاح این
طرح ها اظهار داشت :محرومیت زدایی اولویت برنامه های
عمران روستایی است که بنیاد مسکن به خوبی آن را اجرایی
کرده است .فرماندار اقلید با بیان اینکه امروز به برکت نظام
مقدس جمهوری اسالمی شاهد توسعه و پیشرفت نقاط
محروم هستیم گفت :هدف دولت نیز خدمترسانی عادالنه
به نقاط مختلف بهویژه نقاط روستایی است.
کریمی توانمندی های
روستایی و توسعه دراقلید
را کم نظیر توصیف کرد و با
بیان اینکه دولت گام مثبتی
را برای محرومیتزدایی
روستاها برداشته است،
تصریح کرد :تالش مسئوالن
نظام خدمت صادقانه به
مردم و رفع مشکالت
روستاییان است.وی گفت:
ما میخواهیم با ارائه خدمات مطلوب و ایجاد اشتغال در
روستاها در بخشهای مختلف شاهد توسعه و آبادانی
روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها باشیم.
این مقام مسوول بر لزوم توسعه گردشگری روستایی
در شهرستان اقلید تاکید کرد و با اشاره به اینکه تاکنون
اعتبارات خوبی برای رفع مشکالت روستاها مانند بهسازی،
آسفالت ،برقرسانی ،گازرسانی و مقاومسازی مسکنهای
روستایی اختصاص یافته است؛ یادآور شد :این خدمات
همچنان ادامه دارد.

جلسه مشترک نماینده و فرماندار شهرستان جهرم در خصوص اعتبارات طرح های هادی در بنیاد مسکن
نماینده جهرم در مجلس شورای اسالمی:

فعالیت در بنیاد مسکن نمونه عینی فعالیت جهادی است

نشست دکتر محمدرضا رضایی نماینده مردم شهرستان جهرم
در مجلس شورای اسالمی ،مهندس صحرائیان معاون استاندار
و فرماندار ویژه شهرستان جهرم ،دهیاران و اعضای شورای
اسالمی روستاهای شهرستان جهرم در بنیاد مسکن این
شهرستان انجام شد ،دراین نشست نماینده جهرم در مجلس
با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن خدمات این نهاد را نمونه بارز
فعالیت های جهادی دانست.
این نشست جهت بررسی و مشکالت روستاهای شهرستان
و توزیع عادالنه اعتبارات در بنیاد مسکن جهرم انجام شد.
دکتر رضایی نماینده جهرم در مجلس همچنین در جهت
تخصیص اعتبار از محل قیر یارانه ای از خدمات بنیاد
مسکن قدردانی نمود و از سطح گسترده فعالیت های
عمرانی صورت گرفته در معابر روستاها در چند سال اخیر
تشکر کرد.
وی بنیاد مسکن را نمونه بارز یک نهاد انقالبی با کار و تالش
جهادی برشمرد و در خصوص اولویت برخی روستاها که
کمتر به آنان توجه شده تأکید و خواستار برقراری عدالت در

تخصیص و توزیع اعتبارات جهت جاهای کمتر توسعه یافته
شد.
دکتر رضایی همچنین اشتغال و ارتقا قدرت اقتصادی کشوررا
اولویت مجلس دهم دانست و بر لزوم اتخاذ تدابیری برای
توسعه اشتغال در روستاها تاکید کرد و گفت :مشکالت
اقتصادی فراوانی گریبانگیر مردم شده که باید با کار و تالش
بیشتر و همدلی مسووالن برای رفع آن چاره اندیشی کرد.
این نماینده مجلس همچنین گفت :با توجه به اینکه دولت به
لحاظ مالی در شرایط مناسبی قرار ندارد ،مدیران باید با کار و
تالش بیشتر و با بهره گرفتن از اعتبارات موجود کمبودها را
جبران کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در روستاها و با بیان اینکه
معادل ۲۰سال توسعه ی روستایی انجام شده ،تصریح کرد:
طی سال های گذشته بیش از ۶۰میلیاردتومان در روستاهای
شهرستان جهرم عملیات بهسازی انجام شده است واین اقدام
جز کارهای بزرگی محسوب می شود.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اینکه ۶۸درصد جمعیت شهری و ۳۲درصد جمعیت روستایی
داریم ،افزود :با دادن خدمات به روستاییان از جمله مراکز
بهداشتی ،بهسازی روستاها ،وام مسکن و همچنین موضوع
کشاورزی دیگر روستاییان نیازی به مهاجرت به شهرها ندارند.
در این دیدار که با هدف بررسی مشکالت روستاها و
انتخاب روستاهای هدف جهت اجرای طرح هادی بود صمد
کارگرفرد مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهرم نیز،
گزارشی از فعالیت های عمرانی بنیاد مسکن در روستاها
ارائه و از پیگیری مجدانه نماینده مجلس و مسووالن
شهرستان تقدیر کرد.

تحویل اسناد مالکیت به مناسبت گرامیداشت روز روستا
در شهرستان قیر و کارزین
همزمان با  15مهرماه روز روستا در مراسمی با حضور
کارکنان بنیاد مسکن شهرستان قیروکارزین اسناد مالکیت
صادر شده به صاحبان آن تحویل شد.
طهمورث محمودی مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان قیروکارزین در این مراسم ضمن بزرگداشت
این روز و تقدیر از همکاری اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان،هدف از اجرای این طرح توسط بنیاد مسکن
را تعیین محدوده مالکیت جهت حل اختالفات بهویژه
درگیریهای وراثتی ،ارزشافزوده ریالی امالک و
زمینهای روستایی و اینکه اسناد روستایی یکی از
کاربردیترین اسناد در پرداخت تسهیالت بانکی است
برشمرد.
محمودی تعداد پرونده های تشکیل شده سال 95
شهری و روستایی در بنیاد مسکن را  899پرونده اعالم
نمود که از این تعداد  649پرونده به اداره ثبت اسناد
شهرستان ارسال شده که تا کنون  265فقره جلد سند
صادر گردیده است.
وی در ادامه با بر شمردن مواهب و کارکردهای اسناد
مالکیت روستایی اظهار داشت :تضمین مالکیت و ارزش
دادن به تثبیت مالکیت خانههای مسکونی ،جلوگیری از
تعارض مالکان ،وجود وثیقهای مطمئن برای اخذ تسهیالت،

جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهرها ،برنامهریزی
موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و
همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت ،از نتایج اجرای
این طرح خواهد بود.
به گفته مهندس محمودی جلوگیری از نزاع و اختالفات
ملکی ،ارتقای توسعه پایدار و پشتیبانی از مدیریت
محیطزیست ،خودکفایی در امر تولید محصوالت کشاورزی،
برقراری نظام مالیاتی برای معامالت و اسناد مالکیت،
محرومیتزدایی روستایی از دیگر نتایج اجرای این طرح
خواهد بود.

صفحه 6

بهره برداری از طرح های هفته دولت در
شهرستان ممسنی

همزمان با هفته دولت ،طی مراسمی بهره برداری از
پروژه  12هزارمتر مربع آسفالت روستای فهلیان از توابع
بخش مرکزی شهرستان ممسنی و افتتاح یک باب منزل
مسکونی نمونه بهره مند از تسهیالت مقاوم سازی دراین
شهرستان آغاز شد.
در این مراسم آذری مدیر کل آموزش و پرورش استان
فارس به عنوان نماینده عالی استان ،مهندس پیگیری
فرماندار ممسنی ،حسینی بخشدار مرکزی ،مهندس
رضایی شهردار منطقه ،حجت االسالم رضایی و جمعی
از مسئولین شهرستان و اعضای شورای اسالمی و
دهیار و جمعی از اهالی روستا حضور داشتند.
مهندس حسینی مدیر بنیاد مسکن ممسنی دراین
مراسم گزارشی از روند عملکرد و نحوه توزیع وام مقاوم
سازی و اعتبارات عمرانی ارائه داد و بیان داشت در سال
 94از اعتبارات مقاوم سازی  670فقره تسهیالت مقاوم
سازی 15میلیون تومانی و  310فقره تسهیالت بازسازی
 200میلیون ریالی در سطح شهرستان پرداخت شده و
اکنون یک واحد بصورت نمونه افتتاح میگردد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان ممسنی گفت :از محل
اعتبارات قیر رایگان سهمیه  94مقدار  70هزار متر
مربع آسفالت در سطح روستاها انجام شده که  12هزار
متر مربع در روستای فهلیان بصورت نمونه به بهره
برداری می رسد.
فرماندار شهرستان ممسنی نیز در این مراسم بر لزوم
افزایش و توسعه خدمات و محرومیت زدایی در مناطق
روستایی برای کاهش مهاجرت ها و افزایش کار و تولید
و تامین معیشت روستاییان تاکید کرد.

نشست هیئت امناء حساب  100حضرت امام (ره)
شهرستان خرم بید
امام جمعه خرم بید:

تاسیس حساب  100امام خمینی(ره) از برکات
نظام اسالمی است

نخستین جلسه هیئت امناء حساب  100حضرت امام (ره)
شهرستان خرم بید در محل دفتر امام جمعه شهرستان
با حضور حجت االسالم نقوی امام جمعه این شهرستان
و جمعی از مسووالن برگزار شد .این نشست با حضور
مهندس فرج اهلل نصیری معاون باز سازی و مسکن
روستایی فارس و مهندس آرایش مدیر بنیاد مسکن
شهرستان برگزار گردید.
امام جمعه خرم بید با اشاره به اینکه تاسیس حساب  100امام
خمینی(ره) از برکات نظام اسالمی بوده است ،از مسئوالن
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خواست تا در حفظ جایگاه
حساب  100امام راحل(ره) تالش و جدیت داشته باشند.
وی افزود :حساب  100امام خمینی(ره) ،عطیه این بنیان گذار
فقید انقالب بوده و حفظ این جایگاه بر همگان الزم است.
وی در ادامه خواستار توجه بیشتر مسئولین استانی به
این شهرستان شد و افزود :با توجه به اینکه شهرستان
دارای جمعیت روستایی قابل توجه می باشد باید با
پرداخت تسهیالت بیشتر به روستاییان برای مقاوم
سازی مساکن آنان اقدام شود و در این رابطه بانک های
عامل نیز باید همکاری بیشتری داشته باشند.
مهندس فرج اهلل نصیری معاون بازسازی و مسکن
روستایی فارس نیز گزارشی از طرح های توسعه و
بازسازی در استان فارس داد و بیان داشت و با بیان
اینکه از ابتدا تاکنون از تعداد  388هزار و  680واحد
روستایی استان فارس  213هزار و  858واحد که برابر
با  55درصد واحدهای روستایی بوده مقاومسازی شده
است ،اظهار داشت :میانگین کشوری مقاومسازی
واحدهای روستایی زیر  50درصد است.
نصیری با بیان اینکه در سال گذشته  11هزار و 887
واحد مسکونی روستایی استان فارس تحت پوشش
بیمه قرار گرفته است اظهار داشت :از ابتدای فعالیت
بنیاد مسکن تاکنون  119هزار و  488واحد مسکونی
روستایی این استان بیمه شده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی استان فارس عنوان کرد:
در سال  95نیز بیش از  14هزار واحد مسکونی روستایی این
استان تحت پوشش بیمه حوادث قرار میگیرند.
مهندس آرایش مدیر بنیاد مسکن شهرستان خرم بید نیز
گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان و همچنین
مشارکت خیرین در عرصه مسکن محرومین ارائه داد.

امام موسی کاظم (ع)
أفضَ ُل العِبا َد ِة بَعدِ ال َمع ِر َف ِة إِنتِظا ُر ال َف َر ِج؛
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،انتظار فرج
و گشایش است.
تحف العقول
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نشست جانمایی و اسکان روستاهای دهداری و جالل
آباد شهرستان کوار

فرماندار کوار بر لزوم تسریع در جانمایی
روستاهای واقع در حوزه سد کوار تاکید کرد

نشست کارگروه جانمایی و اسکان روستاهای دهداری
و جالل آباد که در حوزه سد میرزای شیرازی کوار
قرار دارند به ریاست مهندس داریوش دهقان فرماندار
شهرستان برگزار شد ،فرماندار کوار بر لزوم تسریع در
جانمایی این دو روستا تاکید کرد.
این نشست با حضور بخشدار طسوج ،کارشناسان
فرمانداری ،مجری طرح سد کوار ،کارشناسان
حقوقی سد کوار ،مدیر جهاد کشاورزی ،رئیس
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ،مدیر بنیاد مسکن
انقالب اسالمی کوار ،دهیار و اعضای شورای اسالمی
روستاهای جالل آباد ،و دهداری در محل فرمانداری
برگزار گردید.
فرماندار شهرستان کوار در این نشست با اشاره به لزوم
تسریع در تعیین تکلیف وضعیت جانمایی و اسکان
روستاهای دهداری و جالل آباد که در حوضچه سد
میرازی شیرازی کوار قرار میگیرند ،افزود :با توجه به
اینکه شغل اهالی این روستاها کشاورزی و دامپروری
است ،ما با شهرنشین شدن آنها مخالف هستیم و
بایستی در جانمایی محل استقرار این روستاها در کنار
اسکان ،زمینه اشتغال آنها در زمینه دامداری و کشاورزی
گلخانه ای را نیز فراهم نمائیم.
دهقان ،شهرستان کوار را از قطب های کشاورزی و
دامپروری استان معرفی و خاطر نشان کرد :به جهت
اهمیتی که در بحث تأمین آب و جلوگیری از خشکسالی
وجود دارد ،آب سد مهمترین و پایدارترین آبی است که
صنایع ،کشاورزی و بخش شرب می توانند از آن استفاده
کرده و روی آن حساب کنند.
فرماندار کوار اشاره ای به قدمت سد کوار کرد و گفت:
پروژه سد کوار در دوره اول ریاست جمهوری آیت اله
هاشمی رفسنجانی کلنگ زنی شده است و اکنون و پس
از گذشت  7دولت از آن و علیرغم مقرون به صرفه بودن
آن و با وجود اینکه حجم عملیات این سد کمتر از خیلی
از سدهای مشابه می باشد و حجم مخزن آن از خیلی از
سدهای هم تراز بیشتر است ،متاسفانه کمتر از  40درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است.
در این جلسه مقرر گردید مجری طرح سد کوار ظرف
مدت یکماه از تاریخ جلسه نسبت به بررسی نقطه
پیشنهادی جدید اقدام و نتیجه را به کارگروه اعالم
نماید.

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان اقلید با امام جمعه این شهرستان

حجت االسالم طالبی در این دیدار با گرامیداشت
سالروز تاسیس بنیاد مسکن ابراز داشت :بنیاد مسکن
یکی از برکات امام راحل می باشد که با کوشش وتالش
پرسنل زحمت کش توانسته نسبت به محرومیت زدایی
و سروسامان دادن به بافت روستاها باعث دلگرمی
روستاییان واقشار کم درآمد جامعه باشد.
امام جمعه اقلید خاطر نشان کرد :خدمت رسانی و ارائه ی
خدمات به روستاییان و کشاورزان ،به عنوان نیازمند
ترین بخش جامعه ،در راستای مبارزه با فقر باید دارای
ضوابط و منطق معینی باشد و شرایطی را فراهم آورد که
موجب خوداتکایی و حذف وابستگی آنها گردد ،اقدامات
و تالش های بنیاد مسکن در این زمینه بسیار راهگشا
بوده است.
حجت االسالم طالبی اضافه کرد :در جامعه ما نیز بخش
عمده ای از جمعیت فقیر و محروم در نواحی روستایی
زندگی می کنند ،بنابر این روستاییان و کشاورزان کشور
بیش از افراد دیگر جامعه به خدمت رسانی و دریافت
امکانات و خدمات برای تأمین نیازهای اساسی خود
نیازمند هستند.
زارع مدیر بنیاد مسکن اقلید نیز در این دیدار گزارشی
از فعالیت های بنیاد مسکن ازجمله پروژهای عمرانی و
واگذاری زمین و پرداخت تسهیالت حمایت از اقشار کم
در آمد ارائه داد .مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید افزود:
برنامه های سال  95نیز در راستای فرمایشات رهبر معظم
انقالب مبنی بر اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن فارس در بازدید از شهرستان سپیدان:

اجر و پاداش خدمت به محرومین دوچندان است

حاج آقا مرادی قائم مقام
نماینده ولی فقیه در بنیاد
مسکن فارس در بازدید از
شهرستان سپیدان و دیدار
با کارکنان این بنیاد بیان
داشت :اجر و پاداش خدمت
به محرومین دوچندان است و
کسانی که فرصت خدمتگزاری
به محرومان و نیازمندان را پیدا کرده اند باید قدردان
نعمت های الهی در این عرصه باشند .امام جمعه موقت
شیرازضمن بازدید از شهرستان سپیدان با امام جمعه و
فرماندار این شهرستان نیز دیدار و گفتگو کرد.
حجت االسالم مرادی با اشاره به فضایل خدمت به مردم
گفت :خدمت به مردم اين قدر با ارزش و گران جايگاه
است که خداوند اين همه صفت رحمانيت و رحيميت
بخشندگي و مهر ورزي خود را در کتب آسماني به ويژه
قرآن با آن همه آيات که آمرزش و غفران رابيان کرده،
آورده است و با آفرينش اين همه نعمت که زندگي انسان ها
و موجودات به آن وابسته است براي ما آفريده و در عمل،
مهرورزي خود را به ما انسان ها نشان داده است.
وی با برشمردن رسالت های بنیاد مسکن در تامین
سرپناه برای نیازمندان گفت :تأمین مسکن متناسب با
نیاز از اولین اولویتهای اقتصادی حضرت امام(ره) پس از
وقوع انقالب اسالمی بود که در پیام تشکیل بنیاد مسکن
و حساب  ۱۰۰در تاریخ  ۲۱فروردین  ۵۸توسط ایشان مورد
تأکید قرار گرفت و به دنبال آن در اصول قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران تصریح شده است.
در این بازدید که مهندس شیروانی دوست مدیر بنیاد
مسکن شهرستان سپیدان نیز حضور داشت حاج آقا
مرادی ضمن بازدید از چند روستای شهرستان با حضور
در بنیاد مسکن شهرستان ،با پرسنل این بنیاد دیدار
نمود.
حجت االسالم مرادی همچنین با امام جمعه و فرماندار

شهرستان سپیدان نیز
دیدار کرد ،وی در دیدار با
امام جمعه سپیدان احداث
سرپناه برای نیازمندان را از
خدمات بنیاد دانست و اظهار
داشت :اگر چنین فرصتی
پیش روی این خانوارها
قرار نمیگرفت؛ آنها از حق
خانهدار شدن محروم میشدند و آورده ی آنها در بخش
تولید سرمایهگذاری نمیشد .حجت االسالم مرادی ادامه
داد :بنابراین برنامه احداث مسکن عالوهبر آنکه فرصت
خانهدار شدن را برای محرومین از مسکن در تمامی
شهرها و روستاها به وجود آورده؛ از افزایش تقاضا در
بازارهای مصرفی کاسته و نقدینگی خانوارها را به سمت
تولید هدایت کرده است.
حجت االسالم موسوی انور امام جمعه سپیدان نیز در
این دیدار ضمن تشکر از مدیر و پرسنل بنیاد مسکن
سپیدان ،با ارائه گزارشی از فعالیت مجمع محرومیت
زدایی شهرستان اظهار داشت :به همت ارگان هایی مانند
بنیاد مسکن ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سپاه و ستاد
نماز جمعه شهرستان اقدام به ساخت و تعمیر بیش از ۳۰
خانه محرومین روستایی و چند مسجد کرده ایم .وی
خاطر نشان کرد :محرومیت زدایی توسط روحانیت در
جامعه سبب اعتماد سازی برای مردم خواهد شد.
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب
اسالمی فارس همچنین در دیدار با صالح مشتاقی الری
فرماندار شهرستان بر لزوم همکاری نهادها و دستگاه ها با
بنیاد تاکید کرد .فرماندار سپیدان نیز ضمن ابراز رضایت
از اقدامات بنیاد مسکن در سطح روستاهای شهرستان،
باتوجه به گستردگی روستاهای شهرستان و محرومیت
موجود در آنها ،خواستار توجه بیشتر بنیاد مسکن فارس
به این شهرستان شد و آمادگی فرمانداری شهرستان در
جهت همکاری همه جانبه با بنیاد مسکن را اعالم نمود.

بازدید مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس از شهرستان فیروزآباد و دیدار با نماینده مجلس
رئیس مجمع نمایندگان فارس:

خدمات بنیاد مسکن در روستاها مشهود و نمایان است

مهندسعطااهللزمانیمدیرکل
بنیاد مسکن استان فارس به
دعوت کوروش کرمپور نماینده
مردم شهرستان های فیروزآباد
و فراشبند وقیروکارزین در
مجلس شورای اسالمی و رئیس
مجمع نمایندگان استان فارس
به منظور بررسی عملکرد
بنیاد مسکن و رفع مشکالت
روستاییان بخش مرکزی و
میمند از این مناطق دیدن کرد .کوروش کرمپور رئیس مجمع
نمایندگان استان فارس در این برنامه بازدید ضمن تقدیر از
خدمات و فعالیت های بنیاد مسکن گفت :عالوه بر تغییراتی
که در شکل و بافت روستاها دیده می شود ،به همت مسئولین
بنیاد مسکن هم اکنون این تغییرات کامال مشهود و نمایان
است ولی با توجه به محرومیت مناطق روستایی فیروزآباد
و نیاز به توجه بیشتر مسئولین به این بخش زحمتکش الزم
است توجه ویژه ای به شهرستان فیروزآباد شود.
نماینده مردم شهرستان های فیروزآباد و فراشبند
وقیروکارزین در مجلس شورای اسالمی روستاییان را صاحبان
اصلی تولید و معیشت و اقتصاد مولد دانست و بیان داشت:
برای ماندگار شدن روستاییان در مناطق روستایی و کاهش
مهاجرت ها و جلوگیری از بروز پدیده ی حاشیه نشینی الزم
است تا چهره مناطق روستایی از غبار محرومیت زدوده شود و
در این مناطق فعالیت های عمرانی شدت گیرد.
مهندس زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس نیز
شهرستان فیروزآباد را یکی از مناطق اولویت دار بنیاد مسکن

برای توسعه خدمات عمران
روستایی معرفی کرد و بر لزوم
به کاری گیری همه تال ش ها
برای تغییر چهره روستاهای این
منطقه تاکید کرد.
مدیر کل بنیاد مسکن استان
فارس با اشاره به توسعه
گردشگری در مناطق روستایی
بر لزوم بهره گیری از توان
گردشگری در روستاهای
شهرستان فیروز آباد تاکید کرد و ابراز داشت :استفاده از این توان
به بهره گیری بیشتر از تولید و اشتغال و کاهش مهاجرت ها و
حرکت اقتصاد روستایی به سمت مولفه های مولد می انجامد و ما
نیز دراین راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
در این بازدید عالوه بر مهندس زمانی ،مهندس هاشمی معاون
عمران روستایی بنیاد مسکن فارس ،ابراهیم استوار میمندی
فرماندار فیروزآباد ،لشکر محمدی بخشدار مرکزی ،مهندس
ظهرابی بخشدار میمند ،مهندس صیادی پور مدیر بنیاد
مسکن فیروزآباد نیز حضور داشتند.
مهندس صیادی مدیر بنیاد مسکن شهرستان فیروزآباد دراین
برنامه بازدید گزارشی از فعالیت های انجام گرفته توسط بنیاد
مسکن فیروزآباد در روستاهای مورد بازدید را ارایه و سپس هییت
بازدید کننده به صورت جداگانه و با حضور اعضا شورای اسالمی
و دهیاران و جمعی از اهالی روستا مشکالت روستا و روستاییان
را مورد ارزیابی قرار داده و خدمات اجرایی بنیاد مسکن فیروزآباد
در بخش تهیه طرح هادی مقاوم سازی مسکن روستایی و
بهسازی معابر و واگذاری زمین مورد بررسی قرار دادند.

مهندس نصیری:
طرح احداث سرپناه برای خانواده های دو معلول یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

مهندس فرج اهلل نصیری معاون بازسازی و مسکن
روستایی بنیاد مسکن فارس به همراه مدیر حساب 100
امام (ره) بنیاد مسکن فارس با یک خانواده دارای دو
معلول در روستای ساچون زرین دشت دیدار کردند .در
این دیدار که با حضور حجت االسالم علیقلی زاده امام
جمعه شهرستان و مهندس برومند مدیر بنیاد مسکن
زرین دشت انجام شده ،مهندس نصیری ابراز داشت :طرح

احداث سرپناه برای خانواده های دو معلول یک ضرورت
اجتناب ناپذیر است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس با بیان
اینکه ایجاد سرپناه برای این خانواده ها گامی در جهت کاستن
از رنج و آالم آنان است گفت :احداث سرپناه برای خانوادههای
دارای فرزند معلول با حس همنوعدوستی و همکاری نهادهای
مربوطه انجام میشود که این موضوع در بنیاد مسکن نهادینه
و عملیاتی شده است و در ماههای آتی ما شاهد به بار نشستن
این طرح خواهیم بود.
مهندس نصیری اضافه کرد :طرح احداث سرپناه و مسکن برای
خانوادههای دارای دو معلول با همکاری بنیاد مستضعفان،
بهزیستی استان و بنیاد مسکن استان و انجمن خیرین مسکن
ساز استان در قالب تفاهمنامهای با دستگاههای مسئول
عملیاتی شده است.
در این دیدار مقرر گردید باطرح مشکالت این خانواده تحت
حمایت بهزیستی درکارگروه استان جهت رفع مشکالت مسکن
آنها و پرداخت کمک بالعوض دراسرع وقت اقدام نمایند.

صفحه 7

اخبار کوتاه
کلنگ زنی فاز  2شهرک میثاق حاجی آباد زرین دشت
با حضور آقای مهندس پروری معاون مسکن شهری
بنیاد مسکن استان فارس ،کلنگ زنی فاز  2شهرک
میثاق حاجی آباد زرین دشت انجام گردید.

بازدید دوره ای از امور اجرایی و ماشین آالت
عمرانی بنیاد مسکن فارس
بازدید دوره ای کمیته ارزیابی دفتر هماهنگی امور اجرایی
و ماشین آالت کشور توسط آقایان محمدی راد ،دایی و
کیهانی از امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن
فارس انجام گردید.
افتتاح بچینگ تولید بتن آماده در سلطان آباد شیراز

بچینگ تولید بتن آماده امور اجرایی و ماشین آالت
اجرایی استان فارس واقع در سلطان آباد شیراز ،با
حضور آقای محمدی راد رییس گروه هماهنگی و امور
ماشین آالت کشور و هیئت همراه افتتاح شد.

توزیع  70000متر مربع آسفالت در
بخش عال مرودشت المرد
با حضور مهندس عبداهلل حسینی فرماندار المرد ،بهسازی
تعدادی از روستاهای شهرستان المرد با توزیع  70000متر
مربع آسفالت در بخش عال مرودشت افتتاح شد .حسین
غالمزاده گفت :این بهره برداری با به کار گیری توان
خیرین و جلب مشارکت های مردمی صورت گرفته است.

استقرار ماشین آالت عمرانی در پروژه های روستای
چشمه رعنا اقلید
ماشین آالت عمرانی در پروژه های روستای چشمه رعنا
اقلید مستقر و دکتر سید حسین افضلی نماینده مردم اقلید
در مجلس شورای اسالمی از شروع به کار ماشین آالت بازدید
و از زحمات همکاران بنیاد مسکن تقدیر و تشکر نمود.

افتتاح ساختمان آزمایشگاه بتن امور اجرایی و ماشین
آالت عمرانی استان
ساختمان آزمایشگاه بتن امور اجرایی و ماشین آالت
عمرانی استان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

کمک به حساب  100حضرت امام(ره) در جهت خانه
دار شدن محرومین

توسط خیرین مسکن ساز سرکار خانم صدیقه جلیلی و
آقای محمد صادق اقلیدی در شهرستان اقلید ،با نیت
خیرخواهانه و مسکن دار نمودن یکی از اهالی شهر در
پروژه مسکونی  20واحدی اقلید ،مبلغ  50میلیون ریال
به حساب  100امام(ره) واریز گردید.

امام رضا (ع):
َ
یـوم القیامة؛
لبه
ق
ن
ع
َمـن فـ ّرج عن مـومـن فـ ّرج اهلل
َ
َ
هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند
در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.
کافی(ط-االسالمیه)
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آغاز عملیات اجرایی بهسازی معابر و خیابان های

شهرک روستای منصورآباد الرستان

عملیات اجرایی لبه گذاری و زیرسازی ،طرح بهسازی
معابر و خیابان های فاز یک شهرک روستای منصورآباد
از بخش جویم الرستان آغاز شد.
این طرح از محل اعتبارات  2درصد نفت و گاز با اعتباری
بالغ بر  910میلیون ريال آغاز شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان بر لزوم تداوم
اجرای طرح های محرومیت زدایی در این شهرستان
تاکید کرد و با اشاره به اینکه طرح هادی در تمامی
روستاهای باالی  20خانوار جمعیت می بایست اجرا شود،
تصریح کرد :الرستان دارای  90روستای باالی  20خانوار
است که از این تعداد  84روستا دارای طرح هادی یا در
حال تهیه است.
وی بیان کرد :تاکنون در  44روستای شهرستان الرستان
طرح هادی در قالب اجرای لبه گذاری ،زیرسازی ،آسفالت
و محوطه سازی اجرا شده و کنترل کلیه ساخت و سازها
براساس طرح هادی و نظارت این نهاد در حال اجراست.
زائری با اشاره به اینکه امسال برای اجرای طرحهای هادی
در روستاهای شهرستان الرستان  12میلیارد و  700میلیون
ریال هزینه شده است ،گفت :برای مقاوم سازی مسکن
روستایی به ازای هر نفر  150میلیون ریال تسهیالت با
سود اندک به روستاییان تعلق میگیرد که این میزان به
 180میلیون ریال افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه برای ساخت مسکن محرومان ،بنیاد
مسکن انقالب اسالمی الرستان در سالهای اخیر اقدام
به ساخت و واگذاری بیش از  200واحد مسکونی در
شهرهای الر و بیرم کرده است ،بیان کرد :ساخت پروژه
مسکن  80واحدی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به
الرستان با نام نخل یک و دو ،ساخت  88واحد آپارتمان
در شهرک اندیشه الر ،احداث  24واحد مسکن محرومان
در شهرک امام خمینی(ره) و ساخت  10واحد مسکن در
شهر بیرم از جمله طرحهای مسکن در کمک به محرومان
بوده است.

حضور بخشدار مرکزی شهرستان نی ریز
در بنیاد مسکن

رقیه هاشم نیا بخشدار مرکزی شهرستان نی ریز ضمن
حضور در بنیاد مسکن جهت بررسی مسائل بخش و
تبادل نظر ،بنیاد مسکن را یکی از نهادهای پرتالش و
موفق در امور توسعه روستایی دانست.
رقیه هاشم نیا از عملکرد بنیاد مسکن این شهرستان
در روستاهای بخش مرکزی تقدیر و تشکر نمود و بیان
داشت :توسعه روستایی اقدامی در جهت عمران و
آبادانی روستاها و ایجاد انگیزه برای کار و تالش بیشتر و
ماندگار ی روستاییان در مناطق روستایی است.
مهندس عظیمی مدیر بنیاد مسکن نی ریز نیز فعالیت های
انجام گرفته در این بخش را توضیح داد و همکاری
بخشدار و شوراهای اسالمی و دهیاران را دلیل پیشرفت
و سرعت عمل در اجرای پروژه ها دانست.
مهندس عظیمی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده
در بنیاد مسکن شهرستان نی ریز خاطر نشان کرد :در
سال جاری تعداد  22پروزه بهسازی روستاهای این
شهرستان با اجرای  128هزار متر مربع آسفالت انجام
شده و در حال حاضر پروژه  36واحدی در شهر نی ریز
در دست احداث می باشد.

حضور فعال بنیاد مسکن شهرستان پاسارگاد در
عزای حضرت ابا عبداهلل (ع)

مراسم پر فیض زیارت عاشورای حسینی و عزاداری
دهه اول محرم طبق سنت هر ساله در محل بنیاد مسکن
شهرستان پاسارگاد برگزار گردید.
در این مراسم ضمن قرائت زیارت عاشورا و ادای احترام
به امام شیعیان حضرت امام حسین (ع)مدیر بنیاد
مسکن شهرستان پاسارگاد با یادآوری توصیه امام راحل
مبنی بر زنده نگه داشتن واقعه عاشورا بر انجام کلیه امور
با شور حسینی و لبیک به هل من ناصر ینصرنی تاکید
کرد.
مهندس ابراهیمی ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان
پاسارگاد در مراسم سوگواری حضرت سید الشهدا (ع)
بیان داشت :قیام عاشورا ،رخدادى است که تاریخ اسالم،
حتى تاریخ بشریت همانندى براى آن سراغ ندارد.
ن را بهصورت رویداد جاودانهاى
جایگاه بلند عاشورا آ 
درآورده است که همچون نگین درخشان بر تارک تاریخ
و فرهنگ بشرى مىدرخشد.

دیدار اعضاء کمیته نظام پیشنهادات با مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس

اولین جلسه اعضای دوره جدید کمیته نظام پیشنهادات با
مهندس زمانی مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فارس در هفته آخر مهر ماه برگزار گردید ،در این دیدار

مهندس زمانی ضمن بیان موضوع مشارکت حدود  75درصدی
پرسنل در انتخابات دور جدید اعضا کمیته نظام پیشنهادات
که در شهریور ماه برگزار گردید صحت و سالمتی انتخابات و
نظم و انضباط حاکم بر انتخابات را از ویژه گی های انتخابات
اخیر بر شمرد و نکات ذیل را اشاره نمود:
برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت حداکثری کارکنان درارائه پیشنهادات موثر
تعامل کمیته نظام پیشنهادات با مدیران مسول کارگروه هایشورای مدیران
تهیه برنامه زمانبندی در کمیته نظام پیشنهادات و عمل درچارچوب برنامه تدوین شده.
ارائه پیشنهادات در خصوص انسجام پیدا نمودن پروژه هایاقتصادی و گردشگری روستایی

نشست هماهنگی برای ساخت پروژه مشارکتی شهر فدامی داراب

نشست کارشناسی هماهنگی ساخت
پروژه مشارکت شهر فدامی داراب با
حضور مهندس آزما رئیس گروه فنی
اجرایی بنیادمسکن داراب کهزاد پذیره
رئیس شورای شهر فدامی و مهندس
مرادی کارشناس شهرداری فدامی
درخصوص ساخت پروژه مشارکتی در
شهرداری فدامی برگزارگردید.
در این جلسه پذیره رئیس شورای
شهرفدامی ضمن استقبال ازهمکاری
وحمایت بنیادمسکن در رابطه با
احداث پروژه مشارکتی در راستای
کمک به خانه دارشدن واجدین شرایط
درشهرفدامی گفت :شهرداری فدامی
درخصوص صدور پروانه ساختمانی
با اعمال تخفیف  35درصدی ،پروانه
ساخت را به نام بنیاد صادرخواهد نمود
و آمادگی کامل نسبت به همکاری بنیاد

مسکن در این زمینه خواهد داشت.
وی همچنین اظهار داشت :با گذشت
سال ها از شکل گیری مباحث شهرسازی
و توسعه شهری ،هنوز جهت گیری
سیاست های شهرسازی و توسعه شهری
از برخی کاستی ها رنج می برد و الزم
است تا با سیاستگذاری درست دراین
عرصه از مشکالت شهری کاسته شود.
رییس شورای اسالمی شهر فدامی در
ادامه بر لزوم رعایت اصول و معیارهای
شهرسازی تاکید کرد و گفت برداشت
و به کارگیری درست اصول ،معیارها،
شاخص ها و ابزار توسعه شهری منجر
به رشد و توسعه موزون شهری و رفاه
اجتماعی ساکنان خواهد شد.
مهندس آزما رئیس گروه فنی اجرایی
بنیادمسکن داراب نیز گفت :باتوجه به
خشکسالی های اخیر دربخش فورگ

و در راستای حمایت ازساخت مسکن
مقاوم و تأمین مسکن نیازمندان
متقاضیان واجد شرایطی که از طرف
شورای اسالمی شهر فدامی به بنیاد
مسکن معرفی خواهند شد ازمزایای
تسهیالت مقاوم سازی  150میلیون
ریالی و نقشه رایگان بهره مندمی
شوند.
وی اضافه کرد :شهرها و سیاست های
توسعه شهری است .تراکم ساختمانی
یک ابزار شهرسازی برای مشارکت در
خلق محیط مطلوب شهری است که
می باید در راستای اصول و معیارهای
درست به آن پرداخته شود .ضروریست
تمام عوامل موثر بر آن همراه با پیش
بینی تبعات حاصل از تصمیمات در
مقیاس ملی و محلی مورد توجه
قرارگیرد.

بهره برداری از طرح توسعه معابر روستای سروستان شهرستان بوانات
اسداللهی فرماندار بوانات :توسعه طرح های عمرانی در
روستاها کاهش مهاجرت را به دنبال دارد.
همزمان با هفته دولت با حضور محمد اسداللهی فرماندار
شهرستان بوانات ،مدیر بنیاد مسکن ،مدیران ادارات
شهرستان و اهالی روستای سروستان پروژه آسفالت روستای
سروستان افتتاح گردید.
محمد اسداللهی فرماندار محترم شهرستان با تقدیر و تشکر
از بنیاد مسکن که در خصوص عمران و آبادی تالش های
چشمگیری انجام میدهد گفت :توسعه طرح ها ی عمرانی در
روستاها کاهش مهاجرت را به دنبال دارد و باعث ایجاد انگیزه
کار و تولید در روستاها می شود.
فرماندار بوانات با برشمردن خدمات دولت در مناطق محروم با
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت:
این دولتمردان شهید خالصانه برای نظام خدمت کردند و اجر
و مزد آنها شهادت در راه خدا بود.
وی با تاکید بر تبیین اندیشههای شهیدان رجایی و باهنر
افزود :باید خدمات دولتمردان شهید به نظام مقدس جمهوری
اسالمی اطالعرسانی شود و ساده زیستی و خدمتگزاری آنان
به مردم الگوی مسئوالن دولتی باشد.
فرماندار بوانات هفته دولت را فرصت مناسبی برای ارزیابی
مسئوالن دولتی توسط مردم دانست و خاطر نشان کرد:

جلسه هماهنگی طرح سرشماری نفوس مسکن
در شهرستان خنج

نشست همانگی طرح ملی سرشماری عمومی نفوس
مسکن به ریاست مختار عباسی فرماندار شهرستان
خنج و با حضور معاون فنی سرشماری؛ مسئولین ادارات؛
دهیاران و شورای اسالمی در فرمانداری شهرستان خنج
برگزار گردید.
در این جلسه فرماندار شهرستان خنج گفت بهترین
روش برای گردآوری داده های یک سرزمین؛ آمارگیری
است و استفاده از آمار برای استخراج اطالعت مورد
نیاز یک حاکمیت در سطح ملی؛ استانی و شهرستانی و
حتی در روستا می باشد.
مختار عباسی ضمن اشاره به اینکه هشتمین دوره
آمارگیری نفوس و مسکن از  3تا  24مهرماه به صورت
اینترنتی و از  25مهر تا  25آبان ماه با حضور مامورین
برگزار خواهد شد؛ عنوان کرد در همه کشورهای
پیشرفته از روش اینترنتی برای جمع آوری اطالعات
جامعه خود استفاده می کنند .روش اینترتی سرشماری
موضوع مهمی است که می تواند در سرعت؛ دقت و
اطمینان عمل به ما کمک کند.
وی ادامه داد اطالعات بدست آمده از آمارگیری
تبدیل به یک زیربنا و پایه ای برای برنامه ریزی کشور
است و دست مسئولین را برای توسعه و پیشرفت
کشور باز می دارد.
فرماندار شهرستان خنج با تاکید بر اینکه این تکلیف
قانونی همه دستگاه های دولتی و عمومی است که با
ستاد سرشماری همکاری کنند و در این طرح بزرگ
و ملی اهتمام ویژه ای داشته باشند؛ عنوان کرد اگر ما
نتوانیم در سرشماری عمومی کشور اطالعات مورد نیاز
را کسب کنیم در عرصه های مختلف سیاسی؛ اقتصادی
و اجتماعی دچار مشکل می شویم.
سپس مهندس عبداللهی مدیر بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شهرستان خنج ضمن اعالم آمادگی این بنیاد
در این طرح ملی؛ افزود این سرشماری با هدف توسعه
شهر و روستا با برنامه ریزی صحیح جهت اقدام و
آینده ای روشن صورت می گیرد و عالوه بر جمعیت؛
نیازمندی و توانایی یک روستا و یا شهر در بخش های
مختلف مشخص می نماید.

فرماندار شهرستان فراشبند:

برای معرفی خیرین به حساب  100امام (ره)
باید تالش های بیشتری صورت گیرد
عملکرد و دستاوردهای دولت در مناطق محروم بصورت شفاف
و گویا به مردم اطالعرسانی شود.
ایزدی مدیر بنیاد مسکن بوانات نیز با ذکر مشخصات طرح های
عمرانی گفت :طرح هادی و آسفالت روستای سروستان با
هزینه های اجرایی از ابتدا تاکنون بالغ بر  312میلیون تومان
و در سال گذشته در حدود  146میلیون تومان اجرا شده
است.
وی ادامه داد :میزان آسفالت انجام شده در حدود  7هزار  500متر
مربع می باشد که در حال حاضر به اتمام رسیده و بهره برداری
می شود.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان داراب:

ایجاد انگیزه برای ماندگاری روستاییان در روستا از جمله فعالیت های جهادی است
محمد هادی میزان مدیر
بنیاد مسکن انقالب
شهرستان
اسالمی
داراب ایجاد انگیزه برای
ماندگاری روستاییان در
روستا را از جمله فعالیت
های جهادی دانست
و بیان داشت :بنیاد
مسکن در همین راستا به
اجرای طرح های توسعه
روستایی؛ اعطای اسناد
مالکیت ،مقام سازی و
بهسازی بافت های فرسوده پرداخته و گام های اساسی برای
کاهش مهاجرت ها و ماندگاری روستاییان در روستا برداشته
است.
مهندس میزان در خصوص واگذاری زمین به روستاییان داراب
گفت :از ابتدای تأسیس بنیاد مسکن در شهرستان داراب
تا کنون  ۱۳هزار و ۱۹۷قطعه زمین به جوانان فاقد مسکن و
واجدین شرایط در سطح روستاهای شهرستان واگذار و  ۱۰هزار
جلد سند به مالکین اعطاء شده است که در سال  ۹۵این ارقام
 ۴۰۰قطعه زمین واگذاری و ۱۱۴۱جلد صدور سند بوده است.
وی در خصوص حوزه بازسازی و مسکن روستایی گفت :طرح
ویژه بهسازی ونوسازی مسکن روستایی :از ابتدای طرح
تاکنون  ۱۱هزار واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۱۲۹۰میلیون
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ریال در سطح روستاهای
شهرستان مقاوم سازی
شده است.
میزان فعالیت های حوزه
مسکن شهری را برشمرد
و افزود ::پیگیری و
ساخت پروژه  ۹۰واحدی
نارنجستان با اعتباری
بالغ بر ۱۰میلیارد ریال
و با پیشرفت فیزیکی
۹۵درصد؛ تا کنون از
مجموع  ۱۷۰۶قطعات
تک واحدی و دو واحدی  ۱۰۰۰نفر به بانک مسکن معرفی و از
تسهیالت مسکن مهر استفاده نموده اند و تاکنون ۱۰۰۰واحد
تحویل متقاضیان گردیده است.
مدیر بنیاد مسکن داراب در خصوص فعالیت های حوزه عمران
روستایی بیان داشت :مطالعه ،تهیه و تصویب طرح های هادی
روستایی برای روستاهای باالی ۲۰خانوار شهرستان انجام شده
و در ۱۲۸روستا انجام شده است همچنین به منظور هدایت
توسعه کالبدی روستاها طرح هادی برای تمامی روستاهای
باالی ۲۰خانوار شهرستان اجرا شده است در سال ۹۵نیز تهیه
و تصویب  ۹طرح هادی در روستاهای بیخ و بنگل ،شهرک
سید الشهدا،حسن آباد پدم،حسن آباد درنگانه،قلعه سنگ،
پاساالری ،ده ملکو،استخر و باغ مال انجام شده است.

در راستای تشکیل هیات امنای حساب  100امام خمینی (ره)
نشستی با حضور محسن پور زارعی فرماندار فراشبند و
جمعی از مسووالن این شهرستان تشکیل شد ،پورزارعی
در این نشست بیان داشت برای معرفی خیرین به حساب
 100امام (ره) باید کارهای فرهنگی و تبلیغات و تالش های
بیشتری صورت گیرد.
دراین نشست همچنین روح اله مزارعی معاون فرماندار،
اصغر غالمی مدیر بنیاد مسکن ،خانم عالیشوندی رییس
شورای شهر فراشبند ،حسن باغبان آزاد کارشناس بنیاد
مسکن حضور داشتند .پورزارعی فرماندار فراشبند
با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن و این نهاد انقالبی در
خصوص حساب  100امام خمینی گفت :بایستی با فرهنگ
سازی و تبلیغات عمومی نسبت به شناسایی و معرفی
خیرین جهت کمک به حساب  100امام خمینی (ره) با
همکاری شورای اسالمی شهر به صورت جدی تالش کرد.
فرماندار فراشبند ادامه داد :حساب  100منشاء خدمات و
محرومیت زدایی در روستاها است و باید پیگیری شودتا
بتوانیم برای محرومین و اقشار کم درآمد و با آبرو یک
ساختمان مناسب تهیه کنیم.
غالمی مدیر بنیاد مسکن فراشبند نیز گزارشی از روند
کارهای بنیاد مسکن ارائه داد و گفت :با عنایت به حکم
تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس
بنیاد مسکن و نیز حساب  100در جهت ساخت مسکن
محرومین و اقشار کم درآمد و آیین نامه تشکیل هیات
امنای مشارک مردمی حساب  100شکل گرفته و فعال
شده است .غالمی اظهار داشت :یکی از اولین اقداماتی
که امام خمینی (ره) برای محرومیت زدایی انجام دادند،
افتتاح حساب  100در  21فروردین ماه سال  58بود.
وی با اشاره به مشکل معابر روستاها اظهارداشت :طرح
جامع روستایی تهیه شده که در تعداد زیادی از روستاها
در حال اجرا است.

امام حسین(ع):
َ
یوم القیا َمةِ إ ّ
الدنیا؛
ال َمن
خاف اهلل فِی ُّ
ال یأ َمن َ
کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس
از خدا در دل داشت.
مناقب آل أبي طالب عليهم السالم
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مدیر بنیاد مسکن رستم:
هر جا بنیاد مسکن ورود کند عمران و آبادانی
به دنبال دارد
عملیات زیر سازی وآسفالت در
روستاهای مراسخون علیا وسفلی
از توابع بخش سورنا شهرستان
رستم با اعتباری بالغ بر سه
میلیارد ریال در حال اجرا است.
این اعتبارات از محل اعتبارات
ملی تامین گردیده است.
خسرو کشتگر مدیر بنیاد مسکن شهرستان رستم در این
زمینه بیان داشت :کل حجم کار صورت گرفته در این طرح
17500متر مربع می باشد که از این متراژ 8750مترآن زیر
سازی و8750متر مربع آن آسفالت شده است.
وی با بیان اینکه این روستاها داری جمعتی بالغ
بر2500نفر می باشد اضافه کرد :توسعه روستایی و
ارائه خدمات به روستاییان از اولویت های بنیاد مسکن
انقالب اسالمی است.
به گفته مدیر بنیاد مسکن شهرستان رستم هر جا بنیاد
مسکن ورود کند عمران و آبادانی به دنبال دارد ،بنیاد
مسکن مروج آبادانی روستاها است و در سال های
گذشته منشاء خدمات فراوان بوده است.
مهندس کشتگر افزود :بنیاد مسکن یادگار امام راحل
است و با نیت و دست مبارک آن رهبر فقید بنیاد نهاد
شده و اکنون می بینیم که ثمرات این اقدام شایسته به
مردم می رسد .وی افزود :اجرای طرح های مقاوم سازی
روستایی در این شهرستان با استقبال خوبی مواجه شده و
امید است در سال های آتی نیز با همین شتاب تداوم یابد.

با آسفالت معابر روستایی:

روستای های شهرستان مرودشت
در مسیر توسعه روستایی

مهندس مسعود صف شکن مدیر بنیاد مسکن مرودشت
با تشریح فعالیت های صورت گرفته در زمینه ی آسفالت
معابر روستایی این شهرستان بیان داشت :از محل
اعتبارات قیر یارانه ای روستای گله زن واقع در بخش
درودزن به مقدار  3450مترمربع طرح آسفالت معابر
اجرا شده است .به گفته وی این طرح با اعتباری بالغ بر
 690میلیون ریال اجرا گردید.
همچنین طرح توسعه و آسفالت معابر روستای آونجان
مرودشت از محل اعتبارات ملی قیر یارانه ای واقع در
بخش درودزن این شهرستان اجرا گردید .این طرح
شامل  12000مترمربع آسفالت با اعتباری بالغ بر دو
میلیارد و  400میلیون ریال اعتبار بوده است.
در این راستا ،از محل اعتبارات ملی قیر یارانه ای طرح
توسعه و آسفالت معابر در روستای خلف طاحونه واقع
در بخش مرکزی مرودشت اجرا گردید .این طرح شامل
 6700مترمربع آسفالت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و
 340میلیون ریال است.
بر اساس این گزارش  4200مترمربع زیرسازی و آسفالت
معابر روستای جونجان واقع در بخش مرکزی با اعتباری
بالغ بر یک میلیارد ریال از اعتبارات ماده  180انجام گردید.
همچنین اجرای  8700مترمربع آسفالت معابر با
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و  222میلیون ریال اعتبار،
جانی تازه به روستای هفت هزار ساله فاروق این کهن
دیار تاریخی فارس بخشید.

واگذاری تعداد  33قطعه زمین در روستای ریکان
قیرو وکارزین به متقاضیان

با حضور طهمورث محمودی مدیر بنیاد مسکن شهرستان
قیروکارزین ،مسووالن شورای اسالمی و دهیاری روستای
ریکان و کارشناسان بنیاد مسکن قیروکارزین تعداد 33
قطعه زمین به مساحت  1.5هکتار از فاز یک زمین های
روستای ریکان در این شهرستان به متقاضیان واگذار شد.
محمودی در مراسم واگذاری این اراضی با بیان اینکه
روستای ریکان از روستاهای هدف گردشگری می باشد
گفت  :اراضی فاز دو و زمین های واگذاری این روستا در
مرحله تفکیک می باشد که به محض آماده شدن تحویل
افراد واجد شرایط خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن شهرستان آمادگی خود
را جهت صدور مجوز ساخت این قطعات به متقاضیان
اعالم نموده است گفت :روستاهای هدف گردشگری
جاذبه های خاص دارند و با سرمایه گذاری بیشتر دراین
روستاها می توان زمینه ماندگاری بیشتر روستاییان و
کاهش مهاجرت ها را فراهم کرد .
محمودی با اشاره به برخی محرومیت های روستایی
در شهرستان قیر و کارزین ،لزوم گستردگی عملیات
محرومیت زدایی دراین شهرستان را یادآور شد.

انصاری جابری مدیر بنیاد مسکن فسا:

رفع مشکالت مسکن خانواده های دوعضو معلول اقدامی در خور تحسین است

نشست بنیادمسکن انقالب اسالمی شهرستان فسا جهت
رفع مشکالت خانواده های دو عضو معلول تحت پوشش
بهزیستی با حضور مهندس محمدانصاری جابری مدیر
بنیادمسکن انقالب اسالمی شهرستان فسا و کارشناسان
بهزیستی و مسووالن محلی برگزار گردید.
مهندس محمد انصاری جابری مدیر بنیاد مسکن شهرستان
فسا در این نشست بیان داشت :رفع مشکالت مسکن
خانواده های دوعضو معلول اقدامی در خور تحسین است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا با اشاره به اینکه به

پاس ایجاد زمینه ای مناسب برای همکاری ارگان های
فوق خدا را شاکریم گفت :هدف از برگزاری این جلسه
همفکری در تسهیل پرداخت تهسیالت مسکن و ضمانت
آن جهت خانواده های دارای دو عضو معلول شهری و
روستایی و سایر معلولین و مددجویان تحت پوشش
بهزیستی است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا ضمن تقدیر از بانک های
تجارت ولیعصر ْ مرکزی و ملت در زمینه پرداخت تهسیالت
خواستار مساعدت و همکاری هرچه بیشتر بانک ها در
خصوص ارائه تهسیالت بانکی به معرفی شدگان از سوی
بنیادمسکن و بهزیستی شد.
وی ادامه داد :ایجاد سرپناه برا ی خانواده های دارای دو عضو
معلول اقدامی شایسته برای کاستن آالم این خانواده ها و
گامی در جهت رفع محرومیت ها است.
رویا سعیدی کارشناس مسکن بهزیستی فسا نیز گزارش
مختصری در خصوص وضعیت معلولین و ارائه آمار و ارقام
مددجویانی که نیاز به ساخت مسکن در شهرها و روستاها
دارند بیان کرد و از مشکالت مددجویان پرداخت هزینه های
نقشه ْو هزینه مهندسین ناظر اعالم کرد.

مراسم تجلیل از بازنشستگان بنیاد مسکن داراب

مراسم تکریم از سه نفر از بازنشستگان بنیاد مسکن شهرستان
داراب همزمان با روز تکریم خانواده در این شهرستان برگزار شد.
حجت السالم رفیعی امام جماعت بنیاد مسکن داراب در مراسم
تکریم و تجلیل از بازنشستگان این بنیاد اظهار داشت :اولیای
دین در گفتارهای دلنشین خود ،مسلمانان را به تکریم و احترام
بزرگساالن فراخوانده و ارزش معنوی و اجتماعی آنان را یادآور
شدهاند ،کهنساالن و سالخوردگان در طول حیات خود ،سردی
و گرمی روزگار را چشیدهاند و در مدرسه زندگی تجربه آموخته
و افکارشان پخته شده و عقل و حکمت فراگرفتهاند.
حجت االسالم رفیعی اضافه کرد :اینان گرچه از نظر جسمانی
ضعیف و ناتوان شده و قدرت فعالیت و تحرک خود را از
دست دادهاند ،ولی از نظر معنوی ،تجربههایی ارزنده دارند
و میتوانند مانند هادی دیگران باشند و جوانان را به خیر و
سعادت رهنمون سازند.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب نیز بر ضرورت تشکیل
اتاقهای فکر برای استفاده از تجارب بازنشستگان تاکید
کرد و گفت :با توجه به شرایط سنی بازنشستگان نیاز به
فرهنگسازی برای رعایت جایگاه این افراد و منزلت آنها داریم؛
این افراد به عنوان بزرگان جامعه باید این احساس را داشته
باشند که مورد احترام جامعه هستند چراکه این افراد عمر
خود را برای خدمت به جامعه گذاشتهاند.
مهندس میزان ادامه داد :اینکه ما به این افراد احترام بگذاریم
و این را در جامعه نهادینه کنیم نیاز به فرهنگسازی دارد چراکه
انتظار به حقی است و کمترین کاری است که میتوان برای آنها
انجام داد .وی خاطر نشان کرد :فعالیت بعدی این است که کاری

کنیم بازنشستگان دیده شوند و فرد احساس نکند بعد از ابالغ
بازنشستگی ،بازمانده از زندگی است بلکه با شروع دوره جدید
زندگی فعالیتهای دیگری را پیش بگیرد که ضمن پرکردن
اوقات فراغت احساس بیهودگی نداشته باشد.
مهندس میزان ادامه داد :ما اعتقاد داریم بازنشستگان
گنجینههای خِ َرد هستند یک فرد بازنشسته تجاربی دارد
که در هیچ دانشگاهی تدریس نمیشود و فقط با کار کردن و
گذر عمر نصیب افراد میشود لذا باید شرایط استفاده از این
ظرفیتها را فراهم کرد ،در حال حاضر بازنشستگانی هستند
که خود به کارآفرینانی موفق تبدیل شدهاند و چندین نفر را
به کار مشغول کردهاند.
در این مراسم از خدمات نیروهای بازنشسته بنیاد مسکن
داراب محمدرضا پورابراهیم ،سید نورالدین رضویان و
عبدالحمید بگی زاده قدردانی شد.

فرماندار ویژه با تقدیر از بنیاد مسکن اعالم کرد:

برخورداری  ۳۴روستای بخش خفر جهرم از طرح های هادی

علیرضا صحرائیان فرماندار ویژه شهرستان جهرم با تقدیر
از خدمات بنیاد مسکن از اجرای طرح هادی در  ۳۴روستای
بخش خفر این شهرستان خبر داد و اظهار داشت :اجرای
طرح هادی تاثیر بسزایی در توسعه روستایی دارد و سند
توسعه ده ساله این مناطق بشمار می آید.
صحراییان با اشاره به اجرای این طرح ها در روستاهای بخش
خفر ،افزود :طرح هادی  ۲۴روستا در بخش خفر جهرم با
اعتبار  ۳۰میلیاردریال انجام شده و این طرح ها در  ۱۰روستا

نیز با اعتبار  ۱۲میلیارد ریال در دست اقدام است.
معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم
با اشاره به اینکه تعداد ۳۶۴فقره تسهیالت مقاومسازی،
حوادث و تعمیرات نیز پرداخت شده است ،افزود :این
تعداد تسهیالت با اعتبار  ۴۳میلیارد ریال جهت ساخت
منازل مسکونی مقاوم در اختیار مردم خفر قرار گرفته
است.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم بیان کرد :همچنین هزار و
 ۴۵۰جلد سند مالکیت با همکاری بنیاد مسکن و ثبت اسناد
در بخش خفر صادر و تحویل مردم شده است.
صحراییان گفت :تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت
مالکیت خانههای مسکونی ،جلوگیری از تعارض مالکان،
وجود وثیقهای مطمئن برای اخذ تسهیالت ،جلوگیری از
مهاجرت جامعه روستایی به شهرها ،برنامهریزی موثر در
بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و همچنین
تسریع در امر آموزش و بهداشت ،از نتایج اجرای این طرح
خواهد بود.

مدير بنياد مسكن فراشبند:

تمام روستاهاي باالي  20خانوار شهرستان فراشبند داراي طرح هادي مصوب مي باشند
اصغر غالمي مدير بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان
فراشبند افق آینده روستاهای این شهرستان را در حال
توسعه و روشن توصیف کرد و در رابطه با اجراي پروژه هاي
بهسازي و اجراي طرح هادي روستايي اعالم كرد :تمام
روستاهاي باالي  20خانوار شهرستان فراشبند داراي طرح
هادي مصوب مي باشند .غالمی ادامه داد :بازنگري طرح
هادي روستاهاي دولت آباد ،جوهري ،احمد آباد ،منصور آباد
صورت گرفته ودر اكثر اين روستاها بهسازي ،شامل اصالح
معابر ،اجراي پارك محله اي ،جابجاي تاسيسات آب و برق،
تك لبه ،كانيو ،زيرسازي ،آسفالت ،با اعتبارات ملي ،استاني،
دودرصد نفت وگاز انجام شده است.
مدیر بنیاد مسکن فراشبند اظهار داشت :در راستاي اهداف و
برنامه كاري بنياد مسكن در سال  95-94اجراي طرح هادي
در روستاهاي امام زاده شهيد ،دهنو ،دژگاه ،منصورآباد ،بلوط

آباد ،باچون ،نارك ،خوشاب ،از محل اعتبارات قير رايگان و
دو درصد نفت و گاز با اعتباري بالغ بر  12میلیارد و 243
میلیون ریال انجام شده است.
به گفته وی دراین روستاها عملیات زيرسازي به مقدار 28776
متر مربع ،تك لبه به مقدار  2075متر طول ،كانيو  1049متر ،و
آسفالت  39105متر مربع انجام شده است.
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روستای چاه گزی شهرستان ُمهر در مسیر توسعه
همزمان با فرا رسیدن سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در مراسمی با حضور فرماندار شهرستان مهر،
طرح آسفالت معابر روستای چاه گزی این شهرستان به
بهره برداری رسید.
در این مراسم که با حضور بخشدار وراوی ،جمعی از روسای
ادارات ونهادها ،شورای اسالمی و دهیار روستای چاه گزی
و جمعی از معتمدین محل برگزار شد ،مهندس مهندس
حاجی پور مدیر بنیاد مسکن شهرستان مهر گفت :آسفالت
خیابان ورودی روستای چاه گزی به متراژ 4700متر مربع از
محل اعتبارات قیر رایگان اجرا شده است.
فرماندار مهر در مراسم افتتاح این طرح با تقدیر از
خدمات بنیاد مسکن ابراز داشت :طرح های عمران
روستایی که با جدیت توسط بنیاد مسکن دنبال می شود
قدمی در جهت محرومیت زدایی و گامی در جهت ایجاد
عدالت بین اقشار مختلف اجتماع است.
سید محمد موسوی خاطر نشان کرد :شهرستان مهر
قابلیت های ویژه در زمینه توسعه روستایی دارد و
می طلبد که با جذب بهتر اعتبارات ،گام های سازنده ای
برای محرومیت زدایی از این مناطق برداشته شود.

زائری مدیر بنیاد مسکن الرستان:

خدمات بنیاد مسکن در روستاها منجر به
محرومیت زدایی شده است

نشست بررسی طرح های هادی روستایی در روستاهای،
احمد محمودی ،زروان ،روستای براک ،علی آباد زاهد
محمود و روستای کارگاه در این شهرستان برگزار شد،
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان پرداختن به
محرومیت زدایی و اجرای طرح های توسعه روستایی را
از اولویت های بنیاد مسکن در این شهرستان بر شمرد.
در نشست های کارشناسی بررسی طرح های هادی در
روستاهای احمد محمودی ،زروان ،روستای براک ،علی
آباد زاهد محمود و روستای کارگاه رئیس گروه فنی
و اجرایی بنیاد مسکن الرستان و مشاور طرح هادی،
دهیاران روستاهای مذکور ،نماینده اداره کل راه و
شهرسازی الرستان و نماینده مدیریت جهادکشاورزی
این شهرستان نیز حضور داشتند.
ناصر زائری مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان
با برشمردن خدمات بنیاد مسکن در روستاهای این
شهرستان اظهار داشت :تهيه طرحهايهادي و اصالح
معابر در روستاها با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط و
اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب از
اولویت های بنیاد مسکن است.
زائری با بیان اینکه خدمات بنیاد مسکن در روستاها منجر
به محرومیت زدایی شده است گفت :رسیدگی به محرومین
و مستضعفین ،توسعه عدالت اجتماعی ،بستر سازی برای
سازندگی از جمله نکات اساسی است که گستره این
ماموریت از جانب امام خمینی (ره) بر عهده این نهاد
مقدس گذاشته شد.

دیدار کارکنان بنیاد مسکن سروستان با
خانواده شهدای  8سال دفاع مقدس

مدیر و کارشناسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی
سروستان ،به مناسبت هفته دفاع مقدس با خانواده
معزز شهداء واقع در شهرستان سروستان دیدار کردند.
غالمرضا منعم مدیر بنیاد مسکن هدف از این دیدار را
تجدید بیعت با آرمان های شهدا و ارج نهادن به مقام
شامخ آنان دانست.
منعم با برشمردن فضیلت های شهدا در جامعه اسالمی
گفت:امروز شهیدان حق بزرگی بر گردن ما داشته و
دلجویی از خانواده های معظم شهداء وظیفه همه مردم
است.
وی ادامه داد :جایگاه و ارزش شهدا به مراتب باالتر از
همه جایگاهها و مقامها در جامعه است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروستان با اشاره به
اینکه هر کسی در جامعه آبرویی دارد ب ه برکت همین
خون شهداست ،یادآور شد :جایگاه و ارزش شهدا به
مراتب باالتر از همه جایگاهها در جامعه است.
منعم اضافه کرد :هر جا که به اسم شهید مجلسی
برگزار میشود ،باید همگان حضور پررنگ پیدا
کنند .وی گفت :در این دیدارها از صبر و استقامت
خانوادههای معظم شهداء برای کار و تالش بیشتر
انرژی میگیریم.
این مقام مسوول با اشاره به ارادت مردم و مسئولین
به خانواده های معظم شهدا اظهار داشت :حضور شما
خانواده شهدا در جامعه به همه مردم ایران و مسئوالن
کشور روحیه می بخشد.

نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان فارس
صاحﺐ امتیاز :مهندس عطاء ا ...زمانی
مدیر مسئول و سردبیر :ﻏالمرضا تدین
گروه اجرایی :محمد جواد نقاش ،سعید مرزوقی ،رابطین روابﻂ
عمومی و نیکنام خشنودی
گرافیک و صفحه آرایی :سید جمال الدین تقویان سادات
همراه09385052185 :

حجت اﻻسالم مرادی در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر بنیاد مسکن
استان فارس اعالم کرد:

وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر از بدیهیات است

حجت االسالم مرادی قائم مقام نماینده ولی
فقیه در بنیاد مسکن استان فارس در نشست
شورای امر به معروف و نهی از منکر بنیاد
مسکن استان فارس اعالم کرد :وجوب امر به
معروف و نهی ازمنکر از بدیهیات است و کسي
از مسلمانان در آن شک نکرده است.
در این نشست که با حضور مهندس عطا اهلل
زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان رییس
شورای امر به معروف و نهی از منکر ،دبیر
شورا ،معاونین بنیاد مسکن و برگزار شد ،حاج
آقا مرادی افزود :وجوب این دو فریضه در همه
ادیان الهي بوده و امتهاي گذشته نیز بدان
مکلف بوده اند و امر به معروف و نهي از منکر از
شئون پیامبري است.
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن

استان فارس با اشاره به اینکه ترک امر به
معروف و نهي از منکر علت نابودي جوامع
گذشته بوده است گفت :امر به معروف و
نهي از منکر از حقوق متقابل مسلمانان
است و افراد جامعه اسالمي در برابر آن
مسئولند.
وی به بیان برخی از ثمرات اجرای فرایض امر به
معروف و نهی ازمنکر پرداخت و گفت :هدف از
اجرای امر به معروف و نهی از منکر دخالت در
امور کارکنان و دخالت در امور اداری نیست،
امر به معروف و نهی از منکر به دنبال خیر
خواهی است و به دنبال اصالح امور است و باید
از آن استقبال کرد.
در این نشست برنامه های هفته امر به معروف
و نهی ا زمنکر توسط دبیر شورا تشریح شد.

تجلیل از بازنشستگان بنیاد مسکن استان فارس

ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﺑﺎﺩ

نشانی :شیراز  /بولوار گلستان  /اداره کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان فارس  /طبقه  / 5روابﻂ عمومی
تلفن تماس37328166 :
کد پستی71349-77567 :
وب سایتwww.fars.bonyadmaskan.ir :
پست الکترونیکfars_pr@bonyadmaskan.ir :
سامانه پیام کوتاه30007458 :

تقدیر معاون استانداری فارس از معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن

تولد

مهندس ید اهلل رحمانی معاون
هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانداری فارس
در تقدیر نامه ای خطاب به
مهندس مصطفی هاشمی
برگزیده شدن وی به عنوان
کارمند نمونه را تبریک گفت و
از ایشان تقدیر کرد .مهندس
هاشمی بر اساس مصوبه ستاد
اجرایی بزرگداشت هفته دولت به عنوان کارمند نمونه برگزیده شده است .شایان
ذکر است لوح تقدیر ارسالی از استانداری در مراسم جش بزرگ خانوادگی بنیاد
مسکن فارس که با حضور خانواده های کارکنان شاغل ،بازنشستگان و خانواده
همکاران متوفی به مناسبت عید غدیر برگزار شد ،تقدیم وی گردید.

همکاران ارجمند ،میالد شکوفه های باﻍ
زندگیتان مبارک باد:

انتصابات جدید در بنیاد مسکن استان
از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس ،همکاران ذیل در سمت های ذیل با
حفظ سمت قبلی ،منصوب شدند .توفیق همگان را از خداوند بزرگ خواهانیم.
-1علیرضا قاسمی نماینده معاونت
بازسازی و مسکن روستایی درکمیته
نظام پیشنهادات مرکز استان
 -2سید مجتبی شاه امیریان نماینده
معاونت بازسازی و مسکن روستایی
درکمیته نظام پیشنهادات مرکز
استان
-۳بهزاد خاکساری نماینده معاونت
عمران روستایی درکمیته نظام
پیشنهادات مرکز استان
-۴خانم جمیله محمدی نماینده
معاونت پشتیبانی درکمیته نظام
پیشنهادات مرکز استان

 -۵هاشم خرمی نماینده منتخب
پرسنل بنیادمسکن درکمیته نظام
پیشنهادات مرکز استان
-6خلیل جعفری کیا نماینده منتخب
پرسنل بنیادمسکن درکمیته نظام
پیشنهادات مرکز استان
-7مهدی رنجبر نماینده حوزه
نظام
مدیرکل و دبیر کمیته
پیشنهادات بنیاد مسکن فارس
-8مهدی موسی زاده مسئول پایگاه
مقاومت بنیادمسکن انقالب اسالمی
استان با توجه به بازنشستگی آقای
حسن کمربسته مسوول قبلی

-1محسن اسماعیلی از بنیاد مسکن الر
-2حسن باقری از بنیاد مسکن فراشبند
 -۳محمد هادی صالحی منش از بنیاد مسکن مرودشت
-۴حسن باغبان آزاد از بنیاد مسکن فراشبند
 -۵میثم یونس فرد از بنیاد مسکن استهبان
-6سید عبدالرسول مودبی از بنیاد مسکن فراشبند
-7بهرام دوستی روشناز بنیادمسکن خنج

موفقیت های ورزشی
سید محمد رضا هاشمی همکار بنیاد
مسکن شهرستان مرودشت ضمن
شرکت در مسابقات دو صحرایی
مقام سوم شهرستان مرودشت را
کسب نموده است.این موفقیت را به
این همکار عزیز تبریک می گوییم.

کسﺐ مقام سومی کشوری ساجده سقا باشی
در رشته کاراته کا تا انفرادی و تیمی
ساجده سقا باشی فرزند هادی در رشته کاراته قهرمانی
بانوان کشور سبک شوگان در رشته کاتا انفرادی و کاتا
تیمی رده سنی نوجوانان ،موفق به کسب مقام سوم
کشوری گردیده است که این موفقیت را به وی و خانواده ی
محترم تبریک می گوییم.

مهندس زمانی :فعالیت جهادی و محرومیت زدایی افتخاری برا ی کارکنان بنیاد مسکن است

از قلم افتادگان دانش آموزان ممتازدر شماره قبل

طی مراسمی از پنج نفر از کارکنان بنیاد مسکن
استان فارس که اخیرا به افتخار بازنشستگی
نایل شده اند با حضور مهندس زمانی مدیر کل
بنیاد مسکن استان فار س تجلیل به عمل آمد.
مهندس عطا اهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن
استان در این مراسم با بیان اینکه فعالیت
جهادی و محرومیت زدایی افتخاری برای
کارکنان بنیاد مسکن است گفت :همه کارکنانی
که طی سی سال فعالیت خالصانه خود در مسیر
قانون بوده اند و وجدان کاری داشته اند ولو
اینکه نتوانسته باشند همه درخواست های
ارباب رجوع را انجام داده باشند همین قدر که
کار خود را بر مدار قانون و وجدان کاری انجام
داده اند باید به فعالیت خود افتخار کنند.
مهندس زمانی درادامه طی سخنانی با اشاره به
اینکه فردبازنشسته ،عنصر مهم تجربه است،
گفت :تجربه بازنشستگان میراث ارزشمندی
برای جامعه است و استفاده از تجربه
بازنشستگان بهترین فرصت برای تسریع در
توسعه و پیشرفت جامعه است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با اشاره
به جایگاه و مقام بازنشستگان اظهارداشت:
بازنشسته ،فردی سرشار ازتجربه ومحصولی
ازکاروتالش دلسوزانه است.بازنشستگان دارای

کوله باری از تجربه ،فکر و اندیشه هستند و
باید از تجربیات آنها نهایت استفاده شود.
زمانی ضمن تاکید براینکه باید نگاه جامعه
نسبت به بازنشستگان به عنوان فردی باتجربه
فراوان باشد،گفت :در نظام اعتقادی واسالمی
مقوله ای با عنوان بازنشستگی معنای ندارد و
انسان در طول حیات و زندگی در قبال خود و
جامعه مسئول است.
وی خاطر نشان کرد :مسئولیت فردی که
از محیط اداری بازنشسته می شود به پایان
نرسیده است و باید درعرصه ی خدمت به مردم
در زمینه های مختلف فرد بازنشسته نیز خودرا
مسئول بداند.
در این مراسم از خدمات احسان اهلل جمالی،
هاشم حبیبی ،جعفر ارجمند ،غالمرضا جاللی
و کرامت اهلل رمضانی پنج نفر از کارکنان
بازنشسته تجلیل شد.
بازنشستگان بنیاد مسکن استان فارس نیز در
فرصت موجود به بیان خاطراتی از زمان فعالیت
خود در بنیاد مسکن پرداختند و فعالیت
در راستای محرومیت زدایی و کار جهادی
را شیرین ترین لحظات کار ی خود عنوان
نمودند .در این مراسم با اعظای لوح از خدمات
بازنشستگان تقدیر به عمل آمد.

عرﺽ تسلیت
کیمیا مشهدی زاده
فرزند امیر
مقطع هفتم
معدل20
مرکزاستان

مهدی ﻏالمزاده
فرزند حسین
مقطع اول ابتدایی
معدل خیلی خوب
ﻻمرد

محمود رضا عابدی
فرزند حمیدرضا
اول ابتدایی
معدل خیلی خوب
آباده

مهدی قرایی
فرزرند مصطفی
مقطع دوم ابتدایی
معدل خیلی خوب
پاسارگاد

هلیا دنان
فرزند کاﻇم
کالس سوم ابتدایی
معدل خیلی خوب
مرکزاستان

دیانا امیری
فرزند حمیدرضا
مقطع اول ابتدایی
معدل خیلی خوب
امورماشین آﻻت فارس

اسامی فرزندان قبول شده در دانشگاه ها
ردیﻒ
1

نام

نام خانوادگی

نام پدر

قائدیان

عباس

یزدانی

محمدرضا

مهدی

عباسی

۳

علیرضا

همتی

2

علی

محمود

دانشگاه تهران

دانشگاه جیرفت

اداره کل

اداره کل

روابط بین الملل

مهندسی مکانیک
پژوهشگری اجتماعی

کارشناسی

عمران

کاردانی

شهید چمران کرمان

ماشین آالت

۵

محمد امین

صیادی پور

محمدعلی

آزاد فیروزآباد

فیروزآباد

عمران

7

میثم

رحمانی

مهراب

آزاد میمند

میمند

عمران

زارعی

علی

۴
6

8
9

پویا

ام کلثوم
فرهاد

مهرکی
تندر

عباس

راه علی

دانشگاه شیراز
آزاد شیراز

عالی فیروزآباد

پیام نور فیروزآباد

بوانات
شیراز

فیروزآباد

فیروزآباد

کارشناسی ارشد
کارشناسی

تربیت بدنی

طیبه

محسن

دانشگاه تحصیلی

شهرستان

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

صنایع

حسابداری

کاردانی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی
کاردانی

همکاران زیر در غم ار دست دادن عزیزان خود داغدار
شدند.
با کمال تاثر و تاسف و ضمن عرض تسلیت به این
همکاران گرامی ،ازخداوند متعال برای آن درگذشتگان
غفران و رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر الهی
مسئلت داریم.
-1اسماعیل شجاعی نژاد همکار شهرستان داراب در
غم از دست دادن پدر
-2علی اکبر بردبار همکار مرکز استان در غم از دست
دادن مادر
 -۳مهدی گودرزی مصیبت وارده

آقـایـان

همکاران ارجمند
غالمحسن کشاورز

محمود ایمانیه

علی پناه امیری

علی جعفری کدنجی

نورافشان زارع

شهد شیرین زیارت کربالی مﻌلی و عتبات عالیات گوارای
وجودتان باد.
بازگشت عارفانه ی شما را از این سفر عارفانه و مﻌنوی ،خیر
مقدﻡ می گوییم.

دریافت نظرات و پیشنهادات
بدینوسیله از تمامی مخاطبان و خوانندگان گرامی
درخواست می شود نظرات ،انتقادات و پیشنهادات خود
را در راستای ارتقای کیفی و محتوایی نشریه به صورت
مکتوب یا پست الکترونیکی به روابط عمومی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی فارس منعکس نمایند.
قابل ذکر است به بهترین نقطه نظرات ارسال شده ،به قید
قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

