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اعیاد سعید قربان و غدیر و  15مهر ماه ،روز روستا گرامی باد
نماینده مقام معظم
رهبری در استان فارس:

بنیادمسکن،
متولی
مقاوم سازی
مناطق
روستاییاست
2

معاون مسکن شهری
بنیاد مسکن کشور:

در دیدار مهندس تابش رییس بنیاد مسکن کشور با تولیت جدید حرمین احمدی و محمدی (علیهم السالم):

رواق و صحن جدید
حرم شاهچراغ (ع) امسال به
بهرهبرداری میرسد

نماینده مردم اقلید در مجلس :
تالش بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها قابل تقدیر است

2

2

امام جمعه پاسارگاد :
خدمات بنیاد مسکن در روستاها نمونه عزم ملی است

مدیر کل بنیاد مسکن فارس :

برنامه های
امسال بنیاد
مسکن افق
درخشانی
پیش رو دارد

5

نماینده فیروز آباد در مجلس :
کار بنیاد مسکن ارزشمند و صدقه جاریه است

5

فرماندار شیراز تاکید کرد :
لزوم زیبا سازی محیط روستا و استفاده از مصالح
مقاوم در روستاها

4

2
مدیر کل بنیاد مسکن فارس :

توسعه درون زای روستایی با مشارکت مردم و صاحبان سرمایه
رویکرد امسال بنیاد مسکن است

اهمیت اجتماعی نماز جماعت
نماز ،یكی از اركان اسالم است .در برخی از روایات
معتبر پنج امر نماز ،روزه ،حج و جهاد در كنار والیت
به عنوان نشانههای اسالم معرفی شده است .امام
باقر(ع) در این باره فرموده است :بنی االسالم علی
خمس :علی الصاله و الزكاه و الصوم و الحج و الوالیه
و لم یناد بشیء كما نودی بالوالیه؛ اسالم بر پنج
پایه بنا شده است ،نماز ،زكات ،روزه ،حج و والیت
(حكومت و رهبری) و در اسالم هیچ چیزی مانند
والیت مورد توجه قرار نگرفته است .آن حضرت(ع)
در سخن دیگری فرموده است« :والوالیه افضل ،النها
مفتاحهن ،والوالی هو الدلیل علیهن؛ والیت (حكومت
و رهبری) برتر از نماز ،زكات و حج است ،زیرا والیت،
كلید آنها است و رهبر ،راهنمای (تحقق صحیح)
نماز ،زكات و حج است.
از این پنج امر هرچند كه دو امر نماز و روزه ،جنبه
شخصی و عبادی محض مییابد ،ولی باید توجه
داشت كه از جنبههای اجتماعی نماز و روزه نیز
غفلت نشده است؛ زیرا روزه آثاری دارد كه از آن
جمله درك مفهوم گرسنگی و فقر ،اطعام و انفاق و
احسان به دیگران بویژه در ماه رمضان و وجوب دادن
زكات فطریه در آخر آن ،بیانگر جنبههای اجتماعی
آن است .نماز نیز این گونه است؛ زیرا هیچ عمل
صالح و عبادتی نیست مگر این كه باید به جنبه
اجتماعی آن ،افزون بر جنبه فردی آن توجه شود؛
چراكه رهایی انسان از زیان ابدی تنها با ایمان و
عمل صالح و تشویق و ترغیب دیگران به آنها شدنی
است.
بنابراین ،نمیتوان عبادتی را در اسالم سراغ گرفت كه
جنبه اجتماعی نداشته باشد .از این رو گفتهاند اسالم،
سیاسیترین و اجتماعیترین دین در میان شرایع
ابراهیمی و دیگر ادیان جهانی است؛ زیرا ماموریت
هر انسانی ،متاله (خدایی) شدن و سپس ربانی شدن
میباشد .براین اساس ،مسئولیت انسان در هر عملی
به گونه ای تعریف شده كه جنبه اجتماعی آن پررنگ
است .البته برخی از وظایف و مسئولیتهای انسانی،
جنبه اجتماعی پررنگ تری دارد كه از آن جمله
ادامه در شماره بعد
میتوان حج و جهاد و والیت را نام برد...

بهره برداری از
 32واحد مسکونی طرح
رهبری در شهرستان
2
مرودشت

2

ایجاد الگوی
ها ی مناسب
مسکونی راهی
برای ساماندهی
حاشیه های
شهری است

ستاد اقامه نماز
بنیاد مسکن فارس

با حضور استاندار فارس انجام شد:

مهندس سید علی نقی لقمانی
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان فارس با تشریح
عملکرد سال گذشته این بنیاد
و ترسیم افق توسعه روستایی
در سال جدید در استان فارس
بیان داشت  :با توجه به کمبود
اعتبارات دولتی و تسهیالت
در سال جاری ،توسعه درون
زای روستایی با مشارکت
مردم و صاحبان سرمایه دنبال
می شود.
مهندس سید علی نقی لقمانی
در گفت و گو با خبرنگاران اظهار
داشت  :در سالی که گذشت 229
طرح هادی روستایی از سوی بنیاد
مسکن استان فارس برای مناطق
روستایی تهیه شد که این میزان
معادل  10درصد از روستاهای باالی
 20خانوار جمعیت را در این استان
شامل می شود .
وی اضافه کرد  :استان فارس دو
هزار و  326روستای باالی  20خانوار
جمعیت دارد که تا کنون در دو
هزار و  131روستا طرح هادی اجرا
شده و این میزان معادل  90درصد
کل روستاهای موجود است و امید

است تا پایان برنامه پنجم توسعه
همه روستاهای فارس از طرح هادی
مناسب برخوردار باشند.
مهندس لقمانی با بیان اینکه
واگذاری زمین به مزدوجین جوان
در روستاها از دیگر عملکردهای
بنیاد مسکن است گفت  :در سالی
که گذشت سه هزار و  218قطعه
زمین در سطح استان واگذار شده
که رقم قابل توجهی است .
وی در زمینه واگذاری سند
روستایی به متقاضیان نیز گفت  :در
سال گذشته هفت هزار و  235فقره
سند روستایی به متقاضیان واگذار
شده و جمع کل اسناد واگذاری از
ابتدای برنامه دوم توسعه تا کنون را
به  220هزار و  780جلد رساند.

بنیاد مسکن استان فارس مقام نخست ارزیابی عملکرد
ذیحسابی و تنظیم و ارائه صورت های مالی را به دست آورد

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس در بین استان
های سطح یک بنیاد مسکن کشور مقام نخست ارزیابی
عملکرد ذیحسابی را به دست آورد.
در همایش معاونان پشتیبانی وذیحسابی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی سراسر کشور در استان هرمزگان از

مدیر کل بنیاد مسکن استان
فارس بهسازی مسکن روستایی
را نیز از وظایف بنیاد مسکن
دانست و اضافه کرد  :در سال
گذشته بهسازی  13هزار و
 510واحد را شروع کردیم که
بازسازی  11هزار و  872واحد به
اتمام رسید.
به گفته مدیر کل بنیاد مسکن
فارس مجموع عملکرد بنیاد
مسکن در این زمینه شروع
 128هزار و  492واحد بوده که کار
بهسازی  103هزار و  105واحد به
اتمام رسیده است .
وی ارائه خدمات فنی به روستاییان
را نیز از جمله عملکردهای بنیاد
دانست و گفت  :سال گذشته 10
هزار و  330مورد خدمات فنی
و مهندسی به روستاییان استان
فارس ارائه شده است .
مدیر کل بنیاد مسکن فارس در
زمینه اعتبارات سال قبل نیز گفت :
اعتبار هزینه شده از محل تسهیالت
در سال قبل  250میلیارد و 720
میلیون تومان بوده که برای تولید
و بهسازی  16هزار و  836واحد
مسکن روستایی هزینه شده است .

عملکرد بنیاد مسکن استان فارس در امور ذیحسابی تقدیر
و لوح کسب مقام نخست برای ارزیابی عملکرد در این حوزه
به مهندس سعید مصفا معاون پشتیبانی و ذیحسابی بنیاد
مسکن فارس اعطا شد.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس برای چندمین سال
متوالی مقام نخست تنظیم و ارائه صورت های مالی را بین
استان های منطقه یک کشور به دست آورد.
معاونت پشتيباني در بنياد مسكن استان فارس بامدیریت سعید
مصفا که وظيفه بهينه سازي سيستم دريافت و پرداخت هاي
نهاد را نيز به عهده دارد ،برای چندمین سال متوالی است که
در طول مدیریت نامبرده مورد ارزیابی کشور قرار گرفته وضمن
مقام های برتر ،سربلندی دیگری درمدیریت دخل وخرج های
سازمانی و تهیه وتنظیم وارایه صورتهای مالی  1391برای استان
فارس به ارمغان گذاشته وبرای بار دیگرفارس را بر قله توانمندی
ها وافتخارات کشوری قرار داد.
همچنین درلوحتقدیردیگریازسعیدمصفامعاونپشتیبانیبنیاد
مسکن فارس به واسطه عملکرد مناسب در امور مالی و پشتیبانی
طرح توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراع (ع) شیراز تقدیر شد.

افتخاری دیگر برای بنیاد مسکن استان فارس
اهدای لوح تقدیر اثر برگزیده به روابط عمومی بنیاد
مسکن استان فارس

8

امام جمعه شهرستان مرودشت :
بنیاد مسکن از برکات نظام اسالمی و حامی محرومان است

4
حجت االسالم مرادی :
بسیج در همه عرصه ها به ایفای نقش پرداخته است

4

در دیدار مدیروکارکنان بنیادمسکن فسا
امام جمعه فسا  :رونق و آبادانی روستاها به کاهش بیکاری
کمک می کند

7

تاکید فرماندار جدید بوانات بر
لزوم تالش برای مقاوم سازی روستایی در این شهرستان

6

نگاهی به عملکرد عمرانی بنیاد مسکن شهرستان نی ریز

5

نماینده داراب و زرین دشت :
بنیاد مسکن در زمینه بهسازی روستاها حرکت های سازنده
انجام داده است

7

تصویب طرح های هادی  12روستای فارس در شش
ماه اول سال

3

امام جمعه مهر :
عملکرد بنیاد مسکن دارای حسنه فراوان است

5
تجلیل از بانوان شاغل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس

8
بنیاد مسکن شهرستان ممسنی  ،پیشتاز در عمران و توسعه روستایی

7

با مشارکت بنیاد مسکن و ثبت اسناد انجام شد :
اعطای بیش از  10هزار جلد سند به متقاضیان روستایی در
سال گذشته

7
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امام علی(ع)
َ
یرکی
غ
ِن
م
کر
هُ
هُ
کفاک أدب ًا لِنفسِ ک اجت ُ
ِ
ِناب ما َت َ
برای تربیت کردن خود همین بس که از آنچه
در دیگران نمیپسندی ،دوری کنیی

نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور :

ایجاد الگوی ها ی مناسب مسکونی راهی برای ساماندهی حاشیه های شهری است

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی
گفت  :یکی از راهکارهای موثر برای ساماندهی منطق
حاشیه نشین و کاهش اثرات نا مطلوب زندگی در این
مناطق ایجاد الگوهای مناسب مسکونی و اجرای طرح
هایی است که به مرور مناطق حاشیه ای را تبدیل به
مکانی برای زندگی مناسب شهری می کند.
مهندس جواد حق شناس در حاشیه بازدید از طرح
احداث  1100واحد مسکونی در منطقه سلطان آباد شیراز
در گفت و گو با خبرنگاران بیان داشت  :بنیاد مسکن این
الگو را در سالهای مختلف به عنوان یک رویکرد اساسی
دنبال کرده و به نتیجه رسیده که با ایجاد واحد های
مسکونی مناسب در این مناطق به مرور به
ساماندهی کلی بافت مسکونی مناطق حاشیه
نشین کمک کرده است .
نماینده مردم اقلید در مجلس در بازدید از روستای آسپاس :
تالش بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها
قابل تقدیر است

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب
اسالمی کشور ادامه داد  :مسکن مناسب و
مقاوم در برابر حوادث و ارائه الگویی که شهروندان در
آن از فضای سبز و فضای آموزشی مناسب بهره مند
باشند ضمن انکه موجب افزایش رضایتمندی مردم می
شود به کم شدن فاصله طبقاتی و تعدیل بهای مسکن
در مناطق مختلف شهری نیز کمک می کند.
وی به اجرای طرح های مسکن شهری در استان فارس
اشاره کرد و گفت  :استان فارس از جمله استان های
آسیب پذیر کشور در حوادثی مانند زمین لرزه است از
این رو الگوهایی که برای مسکن شهری در این استان
ارائه می شود الگوهایی متناسب با موقعیت جغرافیایی
و اقلیمی این استان است .
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس نیز در این
گفت و گو بر رعایت اصول فنی در ساختمان سازی
تاکید کرد و گفت :نظارت بر رعایت اصول فنی و ایمنی
در ساختمانسازی  ،رسالتی است که بر دوش ماست و
باید این رسالت را با دقت هرچه بیشتر انجام دهیم.
مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی فارس ادامه داد :تمام اجزا یک
ساختمان باید بر طبق استانداردها ساخته شود ؛ عدم
ب ه کارگیری اصول ساختمانی در ساخت و سازها موجب
میشود که ساختمانها در مقابل حوادث طبیعی
پایداری الزم را نداشته باشند.
فرماندار شیراز تاکید کرد :

لزوم زیبا سازی محیط روستا و استفاده از
مصالح مقاوم در روستاها
مدیر و تعدادی از کارکنان بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان شیراز با
دکترامیری فرماندار شیراز دیدار کردند ،
در این دیدار دکتر امیری بر لزوم رعات استاندارهای
ساخت و ساز در مناطق روستایی تاکید کرد و گفت :
زیبا سازی محیط روستا و استفاده از مصالح مقاوم
در روستاها از جمله مواردی است که حرکت به
سمت استانداردهای ساخت ساز در مناطق روستایی
را تسهیل می کند.

الیاس طاهری نماینده مردم اقلید در مجلس شورای
اسالمی در بازید از روستای آسپاس و طرح های عمران
روستایی بنیاد مسکن در این منطقه یاد آور شد  :بنیاد
مسکن با اجرای طرح های هادی و مقاوم سازی مناطق
روستایی خدمات شایانی در این مناطق انجام داده و
تالش دلسوزان و دست اندر کاران دراین حوزه قابل
تقدیر است.
مهندس طاهری که به همراه فرماندار اقلید  ،بخشدار
مرکزی  ،مدیر بنیاد مسکن اقلید و جمعی از مسووالن از
این مناطق بازدید می کرد ادامه داد :البته استان فارس
به علت آنکه از استان های همسایه کشورهای خلیج
فارس بوده و از لحاظ درمان و بهداشت جایگاه قابل
توجهی در سطح جهان دارد ،اما به عنوان یکی از استان
هایی که درصد باالیی ازبیکاری را دارد شناخته می شود.
وی خواستار اتخاذ تدابیری برای ریشه کن شدن
بیکاری شد و گفت  :عمران روستایی می تواند عاملی
برای کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها و کاهش
بیکاری در مناطق شهری باشد.
در این رابطه حسن زارع سرپرست بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان اقلید به سواالت مردم
در خصوص زمین های تصرفی  ،مقاوم سازی اماکن
روستایی ،تحویل اسناد مالکیت  ،اجرای طرح
هادی روستاها وهمچنین نحوه پرداخت وام
های مسکن پاسخ داد.
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نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس :

بنیاد مسکن متولی مقاوم سازی مناطق روستایی است

آیت اهلل ایمانی نماینده مقام معظم رهبری دراستان
فارس و امام جمعه شیراز در دیدار مدیر کل و معاونان
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس بر لزوم
تداوم مقاوم سازی روستاها تاکید کرد و یاد آور شد :
بنیاد مسکن متولی مقاوم سازی مناطق روستایی است
 ،مقاوم سازی با اصول علمی از مسایل حائز اهمیت و
الزم است و این به عنوان یک کار فرهنگی و اقتصادی
مطرح است که باید به آن توجه بیشتری شود .
آیت اهلل ایمانی ادامه داد  :بهسازی روستا منحصر
به بهسازی فیزیکی نیست  ،این بهسازی فکری و
فرهنگی می طلبد  ،مقاوم سازی نیاز به فرهنگ سازی
دارد  ،کنترل و حفاظت محدوده هم نیاز به فرهنگ
سازی دارد  ،پرداخت اقساط و تسهیالت هم نیاز به
فرهنگ سازی دارد .
امام جمعه شیراز گفت  :مقاوم سازی مسکن روستایی
هزینه نیست بلکه نوعی پس انداز و سرمایه گذاری
است  ،وقتی فرزند در خانه پدر به راحتی زندگی کند
هزینه احداث مسکن را در جایی دیگر سرمایه گذاری
می کند.
در ابتدای این نشست حجت االسالم محمد
حسن مرادی قایم مقام نماینده ولی فقیه

در بنیاد مسکن فارس با تقدیر از مدیر کل و معاونین
بنیاد مسکن و گرامیداشت دهه حساب  100امام (ره)
که از21تا31فروردین همه ساله نامگذاری شده ،گفت:
در سال اقتصاد و فرهنگ در بنیاد مسکن استان
فارس تاکید بر امور فرهنگی و مذهبی بسیار شده
است بخصوص در زمینه نماز فعالیت های چشمگیری
در حال انجام است .
مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن
استان فارس هم در ادامه نشست گفت  :دهه حساب
 100امام در واقع فرصتی برای تبیین ارزشها و آموزه
هایی است که امام راحل بنیان نهادند و ماباید در این
دهه بیش از پیش این ارزش ها را مرور کنیم.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس اظهار داشت :
 16هزار و  800واحد در سال گذشته به اتمام رسید که از
این تعداد  11هزار و  300واحد مسکن روستایی است که
تسهیالت  12و نیم میلیون تومانی دارد .
وی گفت  :پنج هزار واحد مسکن مهر از سالهای قبل
است که به اتمام رسید  608واحد هم فعالیت برون
استانی است که زلزله شهر شمبه و شهرستان دشتی
با کار سریع و نفس گیر به خوبی سامان داده شد و
واحدهای آسیب دیده ساخته شده است .

با حضور استاندار فارس انجام شد:

بهره برداری از  32واحد مسکونی طرح رهبری در شهرستان مرودشت

دراین دیدار مهندس مسعودی مدیر بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شیراز به بیان عملکرد بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در سطح شهرستان شیراز پرداخت
وبه مقاوم سازی منازل مسکونی روستایی به عنوان
یکی از وظایف اصلی بنیاد مسکن.که با پرداخت
تسهیالت مقاوم سازی با بهره کم  ،توسط بنیاد
مسکن انجام می شود اشاره کرد.
دکترامیری فرماندار شیراز نیز از اقدامات بنیاد
مسکن درروستا ها تقدیر به عمل آورد و بر استفاده
از مصالح روز و همچنین زیباسازی محیط روستا ،
مقاوم سازی و معماری اسالمی تاکید کرد.
فرماندار شیراز به این نکته اشاره کرد که مجموعه
بنیاد مسکن درطول سالها اقدامات چشمگیر وقابل
توجهی انجام داده که از جمله فعالیت های
مطلوب می توان به اجرای طرح هادی
وبهسازی معابرروستایی اشاره کرد .

رواق و صحن جدید حرم شاهچراغ(ع) امسال به بهرهبرداری میرسد

تولیت آستان مطهر احمدی و محمدی(ع) در
شیراز گفت :ساخت پروژه بزرگ ساخت رواق و
صحن جدید آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
تا پایان امسال به اتمام میرسد.
آیتاهلل «سیدعلیاصغر دستغیب» در دیدار با
رئیس بنیاد مسکن کشور و برخی دستاندرکاران
ساخت رواق و صحن جدید شاهچراغ(ع) در
شیراز ،گفت :این پروژهی رواق و
صحن جدید حضرت احمدابنموسی
شاهچراغ(ع) اثری ماندگار است و
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طرح توسعهی سومین حرم اهل بیت(ع)
قطع ًا میتواند در پیشبرد اهداف مقدس این
حرم ،مفید و موثر باشد.
وی این پروژه را گل سرسبد همهی پروژههای
بنیاد مسکن کشور دانست و تصریح کرد :عشق
به عبودیت و خدمت به اهل بیت(ع) سبب احداث
و اجرای پروژهی رواق و صحن جدید شده و امید
میرود هیچ مشکلی از جمله مسائل مالی این
حرکت را کند نکند.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور نیز روند
احداث این پروژه را بسیار مناسب برشمرد و
افزود :حدود  2سال است از آغاز عملیات اجرایی
این پروژه میگذرد و شاهکار این پروژه ،اتصال
آن به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) بدون هیچ
واسطهایست.
تابش افزود :تمام تالش همکاران من در ساخت
رواق و صحن جدید بر اساس طرح ارائه شده
این بوده است که سلسله مراتب تشرف به حرم
مطهر کام ً
ال رعایت شود هر چند در اجرای پروژه
با مشکالت و موانعی روبرو بودیم ولی بحمدا ...و
فضل الهی پروژه آغاز و در مراحل پایانی هستیم.

بهره برداری از پروژه  32واحدی مرودشت
از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری
و مسکن مهر در شهرستان مرودشت با
حضور دکتر سید محمد احمدی استاندار فارس
آغاز شد.
در مراسم افتتاح واحد های مسکونی مهندس سید

علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن فارس  ،امام
جمعه مروشت حجت االسالم والمسلمین حاج آقا
غفوری مهندس برومند نماینده مردم مرودشت
در مجلس شورای اسالمی  ،سید ید اهلل حسینی
فرماندار مرودشت و جمعی از مردم و
مسووالن حضور داشتند.
استاندار فارس در این مراسم با بیان اینکه

خدمات دولت خدمتگذار به مردم به ویژه در
مناطق محروم تداوم دارد گفت  :از برکات
نظام مقدس جمهوری اسالمی همین است
که نظام همیشه پشتیبان و حامی افراد محروم و
بی بضاعت است و مسووالن نیز با تمام توان برای
خدمت به مردم می کوشند.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز با تشریح
ویژگی های واحد های مسکونی بیان داشت :
تسهیالت  4درصد به میزان  30میلیون تومان برای
این واحد ها ی مسکونی در نظر گرفته شده است .
سید علی نقی لقمانی با بیان اینکه فعالیت های
عمرانی  ،مسکونی بنیاد مسکن تداوم دارد گفت:
 32واحد مسکونی برای مدد جویان نهادهای
حمایتی افتتاح شده و امید است در آینده خدمات
گسترده تری در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات این طرح از
محل سفر مقام معظم رهبری تامین شده است
گفت  :این واحد ها در محدوده ای به وسعت 2400
متر مربع مساحت احداث شده و عملیات آن از دو
سال قبل شروع شده است .
مهندس لقمانی خاطر نشان کرد  32 :واحد مسکونی
یک خوابه است وبطور متوسط حدود65
مترمربع مساحت دارد و در اختیار افراد تحت
پوشش نهادهای حمایتی قرار می گیرد.

بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان مهر نماد عزم ملی و مدیریت جهادی
بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شهرستان
مهر با عزم ملی و
مدیریت جهاد تالش های
فراوانی برای توسعه و عمران
و آبادانی مناطق محروم و
روستایی جنوب فارس انجام
داده و گام های موثر دراین

زمینه برداشته است.
مقاوم سازی مناطق روستایی  ،اعطای اسناد
مالکیت به روستاییان  ،پرداخت تسهیالت کم بهره
برای مسکن محرومین  ،اجرای طرح های هادی و
واگذاری اراضی برای زوج های جوان بخشی از
خدمات بنیاد مسکن این شهرستان است .
مهندس فریدون نژاد مدیر بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شهرستان مهر با تشریح برخی از خدمات
این بنیاد به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد
مسکن و حساب  100امام بیان داشت  :کلنگ
زنی و اجرای بهسازی روستای مزیجان با

حضور فرماندار شهرستان مهر و جمعی از
مسووالن در این شهرستان انجام شد.
به گفته وی مبلغ اعتبار  450میلیون ریال
از محل اعتبارات ملی برای این طرح در نظر گرفته
شده و طول مسیر بهسازی حدود 700متر است و
زیر سازی و مخلوط ریزی به میزان  10هزار متر مربع
انجام می شود .
مدیر بنیاد مسکن شهرستان مهر همچنین از دیدار با
امام جمعه این شهرستان خبر داد و گفت  :به مناسبت
سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کارکنان
این بنیاد با امام جمعه شهر مهردیدار نمودند،
وی همچنین از رفع تصرف وقلع وقمع اراضی تصرفی
غیر مجازدر روستای فال خبر داد و گفت  :دردهه
حساب 100امام(ره)این بنیاد با همکاری شورای
تامین شهرستان و اداره منابع طبیعی شهرستان
وبخشداری گله دارو نیروی انتظامی اقدام به رفع
تصرف ساخت وسازهای غیر مجاز در اراضی
بنیاد مسکن ومنابع طبیعی واقع در روستای
فال کرد .

امام صادق(ع)
اِ ّی ُ
کـم بَعضـ ًا َفـاِنَّ ُ
حسـدَ بَ ُ
الکفـر
ـاکـم اَن َی ُ
عض ُ
الح َسـد
َ اَص ُله َ
از حسـد ورزى به یکـدیگـر بپـرهیزیـد،
زیـرا ریشه کفـر ،حسـد است.
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

استاندار فارس در دیدار با مدیر کل  ،معاونین و مسووالن بنیاد مسکن فارس :

تجربه بنیاد مسکن در بازسازی و بهسازی مناطق روستایی تجربه ای گرانبها و ارزشمند است

دکتر سید محمد احمدی استاندار فارس با بیان اینکه
تجربه بنیاد مسکن در بازسازی و بهسازی مناطق
روستایی تجربه ای گران بها و ارزشمند است خاطر
نشان کرد  :دهیاران و شهرداران در شهرهای زیر 25
هزار نفر جمعیت باید از این تجارب استفاده کنند تا
عمران و آبادی شهرها و روستاها شتاب گیرد.
دکتر احمدی استاندار فارس در دیدار با مدیر کل
 ،معاونین و مسووالن بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان فارس یاد آور شد  :کار دهیاران در مناطق
روستایی و شهرداران در شهرهای زیر  25هزار نفر
جمعیت مکمل کار بنیاد مسکن است و در این زمینه
ما آمادگی انجام هر نوع حمایت و پشتیبانی برای
تداوم کار عمران روستایی داریم.
استاندار فارس در این دیدار اضافه کرد  :ارزش کار
بنیاد مسکن در این است که در اساسی ترین نیاز
انسان که تامین سرپناه و تامین مسکن است و در
شرایط اضطراری بروز حوادث به داد و مدد مردم می
شتابد و این کار ارزشمندی است .
استاندار فارس افزود :ارزش دیگر کار بنیاد
مسکن این است که این نهاد به دست امام
راحل بنیان نهاده شد و برکات حساب 100

همچنان جاری است.
وی بر لزوم رعایت ضوابط و پایبندی همه دستگاه ها
به سند توسعه روستایی که همان طرح هادی است
تاکید کرد و گفت  :اجرای طرح های خارج از سند
توسعه روستا موجب تحمیل هزینه بیشتر به بخش
دولتی می گردد.
مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی فارس نیز دراین نشست با
ارائه گزارشی از توسعه روستایی و عملکرد بنیاد
مسکن خاطر نشان کرد  :در سال گذشته به رغم
آنکه همه بودجه ما محقق نشد و شرایطی انقباضی
در تخصیص بودجه داشتیم اما کار خدمت رسانی به
مردم روستاها شتاب گرفت و هیچگاه متوقف نشد.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس گفت  :استان
فارس حدود یک میلیون و  700هزار نفر جمعیت
روستایی دارد و کار عمران و توسعه دراین روستاها
با شدت در جریان است .
وی اضافه کرد  :اکنون  90درصد از روستاهای استان
فارس دارای طرح هادی هستند و امید است تا پایان
برنامه پنجم همه روستاها طرح هادی مناسب داشته
باشند.

دیدار فرماندارشهرستان پاسارگاد با مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمي فارس

به منظور پیگیری مسائل وحل مشکالت روستاهای
شهرستان پاسارگادجلسه ای با حضور آقایان مهندس
لقمانی مدیر بنیاد مسکن فارس  ،مهندس وصالی
فرماندار شهرستان پاسارگاد ،مهندس شیروانی
دوست مدیربنیاد مسکن شهرستان پاسارگادوآقای
بهمنی بخشداربخش پاسارگاد در دفترمدیر بنیاد
مسکن فارس تشکیل گردید.
درابتدای جلسه آقای وصالی ضمن تشکراز
زحمات واقدامات انجام شده توسط بنیاد
مسکن و با اشاره به موقعیت وپتانسیل

بالقوه توریستی وگردشگری شهرستان پاسارگاد
خواستار توجه بیشتربه وضعيت روستاها مخصوصأ
موضوع بهسازي با تخصيص اعتبارات عمرانی بیشتر
در این زمینه شدند.
در ادامه ي جلسه و بعد ازبیان مشکالت وموضوعات
مطرح شده شهرستان توسط فرمانداروبخشدار
بخش پاسارگاد  ،آقای مهندس لقمانی ضمن عرض
تبریک سال جدید وتشکرازفرماندارشهرستان
پاسارگادبه سبب حساسیت واشراف نامبرده نسبت
به نیاز روستاها وفعالیتهای بنیاد مسکن  ،با اشاره
به بودجه سال93شهرستانهاوتصویب اعتباراتي از
محل درامدشهرستانها ،خواستارهمکاری وهماهنگی
فرماندارجهت جذب اين اعتبار شدند.
ودر ادامه نيز با اشاره به اينكه طبق بودجه سال 93
 ،اجرای 10طرح هادی شامل 5طرح جدیدو5طرح
نیمه تمام در سال93برای روستاهاي شهرستان
پاسارگادپیش بینی شده  ،اظهار امیدواری نمودند
با تحقق پیش بینی های فعلی در خصوص میزان
اعتبارت عمراني سال،93انشااله این طرحهااجرایی
شود.

امام جمعه پاسارگاد :

خدمات بنیاد مسکن در روستاها نمونه عزم ملی است
حجت االسالم طالبی
نژاد امام جمعه
شهرستان پاسارگاد
در دیدار با مدیر بنیاد
مسکن انقالب اسالمی
این شهرستان خدمات
بنیاد مسکن را ستود
و گفت  :خدمات بنیاد
مسکن در روستاها
نمونه عزم ملی و
مدیریت جهادی است.
امام جمعه پاسارگاد بنیاد مسکن را یادگار امام راحل
دانست که در برهه ها ی مختلف به ویژه در زمان
وقوع رخدادهای طبیعی در کنار مردم است و به
امداد و کمک مردم می پردازد.
حجت االسالم طالبی نژاد گفت  :مقاوم سازی مناطق
روستایی و ایجاد شرایطی برای خانه دار شدن
محرومان به ویژه در مناطق روستایی از
جمله برکاتی است که به واسطه کار بنیاد
مسکن نمود پیدا می کند.

بر اساس این گزارش
مهندس شیروانی دوست
مدیر بنیاد مسکن
پاسارگاد
شهرستان
نیز در این دیدار ضمن
تشریح فعالیت یکساله
بنیاد خواستار توجه
بیشترکمک های مردمی
حساب100امام
به
وهمچنین مطرح شدن
این حساب در جلسات
عمومی وشناسایی وتشویق خیرین شهرستان
پاسارگاد جهت کمک به این حساب انقالبی در جهت
کمک به ساخت مسکن برای محرومین شد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاسارگاد کار در بنیاد
مسکن را دارای برکات فراوان دانست و گفت  :این
بنیاد در عرصه های مختلف خدمت گذاری در این
شهرستان وارد شده و خدمات مناسبی به روستاییان و
در جهت اجرای طرح های هادی و مقاوم سازی مناطق
داشته است .

(تحف العقول  ،ص )315
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تصویب طرح های هادی  12روستای فارس درشش ماهه اول سال
طرح های هادی در شهرستان های شیراز  ،جهرم  ،داراب  ،ارسنجان و سروستان اجرا می شود

در چهارمین جلسه کمیته طرح
های هادی و مشخص شدن
محدوده روستا ها در سال جاری
اجرای  12طرح هادی در
شهرستان های شیراز  ،جهرم ،
داراب  ،ارسنجان وسروستان به
تصویب رسید.
حسب بند ف ماده  194قانون
برنامه پنج توسعه در این نشست
با حضور نمایندگان ارگانها و
سازمانها ی عضو شامل جهاد
کشاورزی استان  ،راه و شهرسازی
استان  ،استانداری فارس و اداره
کل منابع طبیعی اجرای در محل اداره کل بنیادمسکن
فارس برگزار شد و این طرح ها به تصویب رسید .
طی این جلسه طرح هادی تعداد 12روستا از توابع
شهرستانهای ارسنجان (سه طرح) ،جهرم (یک طرح)،
داراب ( سه طرح)  ،سروستان (دو طرح )  ،شیراز (دو
طرح)به تصویب نهایی رسید .
همچنین موضوع تعدادی افزایش محدوده
و تغیر کاربری روستاها نیز دراین جلسه
مطرح و برابر نظارت گروه کارشناسان به

نشست ویژه در خصوص تشكيل و فعالسازيهيات
امناءحساب 100حضرتامام(ره)
در الرستان

نشست ویژه در خصوص تشكيل و فعال سازي
هيات امناء حساب  100حضرت امام (ره) با حضور
آقاي زينليان معاونت فرماندار ويژه الرستان ،
مهندس ناصر زائري مدير بنياد مسكن انقالب
اسالمي الرستان  ،احسان جمالي مدیر حساب 100
حضرت امام (ره)از بنياد مسكن فارس و تني چند
از مسئولين و خيرين شهر الر در محل فرمانداري
الرستان برگزار شد .
در ابتداي جلسه بعد از تالوت آياتي از كالم اله
مجيد معاون فرماندار ضمن خيرمقدم به حاضرين
در جلسه شروع جلسه را اعالم نمود.
سپس مهندس زائري مدير بنياد مسكن الرستان
به تشريح و فلسفه وجودي و اهداف واالي حساب
 100حضرت امام (ره) و تشكيل انجمن هيات امناء
حساب  100حضرت امام (ره) پرداختند و سخناني
در اين خصوص ايراد کرد.
در ادامه نيز احسان اله جمالي قسمتي از عملكرد بنياد
مسكن را در زمينه ساخت مسكن محرومان تشريح
کرد و ضمن ارائه راهكارهاي مشاركت خيرين در اين
امر مهم و تعميم فعاليت هاي بنياد مسكن و حساب
 100امام عالوه بر ساخت مسكن محرومان ؛ كمك و
ساخت مسكن جهت زوج هاي جوان ؛ تعميرمسكن؛
مسكن ارزان قيمت ؛ ارائه تسهيالت در زمينه وديعه
مسكن؛ تامين زمين جهت ساخت مسكن و
 ...جهت حضار بيان کرد.

تایید و تصویب نهایی رسید.
طرح هادي روستايي همچنین طرحی است که ضمن
ساماندهی و اصالح بافت موجود  ،میزان و مکان
گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های
مختلف از قبیل مسکونی  ،تولیدی  ،تجاری و کشاورزی
 ،و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی
روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح های
ساماندهی فضا و سکونت گاه های روستایی یا طرح
های جامع ناحیه ای تعیین می نماید.
مدیر بنیاد مسکن قیر وکارزین:

مقاوم سازی مسکن روستایی  ،حرکت در جهت
مدیریت جهادی

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان قیر
و کارزین با تاکید بر اجرای طرح های مقاوم سازی
مناطق روستایی بر لزوم تشکیل عزم ملی و مدیریت
جهادی برای مقاوم سازی مناطق روستایی تاکید کرد.
مهندس محمودی در جلسه آموزشی و هماهنگی
ناظرین نظام فنی روستایی بر نکات فنی نظارت
بر ساخت و سازها  ،رعایت و کنترل ضوابط کالبدی
طرحهای هادی روستایی تاکید کرد و افزود :نظارت
دقیق بر کلیه پروانه های ساختمانی توسط ناظرین
دارای پروانه اشتغال بکار سازمان نظام مهندسی ،
بررسی و کنترل کلیه نقشه ها و زیر مجموعه ها ی
اجرایی قبل از شروع عملیات اجرایی و تطبیق نقشه
ها با ضوابط کالبدی توسط ناظر فنی روستایی باید با
جدیت رعایت شود .
وی یاد آور شد  :کنترل سهمیه نظارت ناظرین
توسط بنیاد مسکن و اعمال نظارت بر سهمیه ناظرین
 ،اعالم تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز یا غیر فنی
توسط مسئولین فنی دهیاری ها به بنیادمسکن
شهرستان  ،نظارت بر اجرای دقیق نقشه ها مطابق
با ضوابط مندرج در آن مثل ابعاد ملک  ،تعداد
طبقات  ،درصد اشغال و تراکم کنسول  ،پخی  ،عرض
معبر و همچنین ضوابط کالبدی طرح هادی روستا ،
کنترل عملیات ساختمانی و ارائه گزارش مستمر به
بنیادمسکن و بر طرف نمودن نواقص ساخت ،
نحوه اخذ حق الزحمه و حق نظارت از مالک
مورد تاکید است .

همزمان با افتتاح  52واحدی رهبری در خرم بید در هفته دولت تدبیر و امید:

بهره برداری از  58طرح عمرانی و توسعه روستایی بنیاد مسکن در استان فارس

همزمان با هفته دولت و با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی
و با هنر بهره برداری از  58طرح عمرانی و توسعه روستایی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در استان فارس آغاز شد.
در مراسمی که به صورت نمادین با حضور مهندس خلیل
رضاییان معاون عمرانی استانداری فارس  ،مهندس سید
علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس ،
قائم مقام وزیر صنعت  ،معدن تجارت  ،فرماندار خرم بید
و مسوولین محلی و استانی انجام شد طرح مسکن 52
واحدی این شهرستان به بهره برداری رسید.
مهندس رضاییان معاون عمرانی استانداری
فارس دراین مراسم با بیان بخشی از خدمات
دولت برای محرومیت زدایی و کمک به

محرومین از خدمات بنیاد مسکن در راستای توسعه
روستایی و اجرای طرح های عمرانی تقدیر کرد .
معاون عمرانی استانداری فارس با بیان اینکه دولت عزم
جدی برای خانه دار شدن محرومین دارد بیان داشت  :با
خدماتی که نظام اسالمی دراین مناطق انجام داده و ادامه
خواهد داشت چهره روستاها متحول شده است و امید است
با تداوم آن روند مهاجرت روستاییان به شهرها کاهش یابد.
مهندس لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس نیز در
این مراسم گزارشی از طرح های در حال افتتاح ارائه داد و
گفت  :همزمان با هفته دولت  58طرح عمران روستایی و
مسکن شهری به بهره برداری می رسدکه یک هزار و 385
میلیاردو  290میلیون ریال صرف احداث آن شده است.
محمد جواد آرایش مدیر بنیاد مسکن شهرستان خرم بید
نیز در تشریح پروژه  52واحدی این شهرستان گفت  :این
طرح در زمینی به مساحت سه هزار و  458متر مربع با
چهار هزار و  176متر مربع مساحت اعیان اجرا شده است .
آرایش ادامه داد  :متوسط هر واحد مسکونی در این
طرح  70متر مربع است که در  16بلوک چهار واحدی به
صورت دو طبقه اجرا شده و به خانواده های معرفی شده از
بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) و محرومین و نیازمندان
واجدالشرائط واگذار شده است .

امام محمدباقر(ع)
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بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما
بگویند  ،درباره مردم بگویید.
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

فرماندار داراب :

خانه دار شدن محرومان شیرین ترین پاداش
به زحمتکشان در بنیاد مسکن است

کرامت قاسمی فرماندار شهرستان داراب گفت :بنیاد
مسکن نماد خدمترسانی به محرومان است و خانه دار
شدن روستاییان و محرومان شیرین ترین پاداشی است
که می توان به زحمتکشان دراین حوزه داد.
ت و ساز مسکن
فرماندار داراب ادامه داد  :کمک به ساخ 
شهری و روستایی و خانهدار کردن محرومان از جمله
مأموریتهای بنیاد مسکن و کارکنان آن است که در
این راه ایثار و از خودگذشتگی مجموعه بنیاد مسکن
مثالزدنی است.
مهندس میزان مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب
نیز در این دیدار گزارشي از عملکرد اين شهرستان
در کليه زمينه هاي عمراني ،بهسازي و مسکن شهري
و مسکن مهر ارائه نمود.
وی با اشاره به تعداد کل وام بهسازی مسکن روستایی
از سال  84تاکنون درداراب تصریح کرد :از سال 84
تاکنون  11022واحد مسکونی در سطح روستاهای
شهرستان توسط بنیاد مسکن مقاوم سازی شده است .
مدیر بنیاد مسکن داراب افزود  :در سال  92تعداد
 1518فقره وام مقاوم سازی به همکاری بانک های
عامل به متقاضیان پرداخت گردیده که ازاین تعداد
 283نفر موفق به دریافت پایان کار شده اند.
مدیر بنیاد مسکن داراب افزود :از مجموع اسناد
روستایی صادر شده درسال  92در روستاهای
شهرستان داراب با همکاری اداره ثبت تعداد 871جلد
سند در اختیار روستائیان قرار گرفته است.
میزان در بحث واگذاری زمین به جوانان فاقد مسکن
نیز افزود  :درسال  92تعداد 349قطعه زمین به افراد
فاقد مسکن در سطح روستاهای شهرستان واگذار
شده است.
روستای فتح آباد مرودشت در تکاپوی
سازندگی بنیاد مسکن جان تازه می گیرد

با برگزاری نشست بررسي مسائل و مشكالت روستاي
فتح آباد با حضور مديربنياد مسكن مرودشت  ،رييس
شوراي اسالمي روستاي فتح آباد و دهيار روستا نسیم
عمران و آبادانی بیشتر برای این روستا وزیدن گرفت.
عباسي مدير بنياد مرودشت در این نشست توضيحاتي
در خصوص عملكرد بنياد مسكن در روستاي فتح آباد
ارائه کرد و بیان داشت  :پياده رو سازي محور اصلي
به طول  1500متر وحدود  11000مترمربع دراین روستا
انجام شده است.
بنياد مسکن متقبل گرديد تا هزينه سيمان و كاشي و
يا سنگ كف را پرداخت نمايد تا با همكاري و خودياري
اهالي روستا عمليات اجرايي آغاز گردد .در خصوص
صدور سند مالكيت نيز مقرر گرديد تا جلسه اي با
حضور شورا و دهياري و اين بنياد در اداره ثبت اسناد
و امالك شهرستان مرودشت برگزار گردد و تا هزينه
صدور سند با كمك شورا دريافت و جهت صدور اسناد
اقدام الزم صورت پذيرد.
زارعي رييس شوراي اسالمي فتح آباد نیز با پيشنهاد
مدیر بنیاد مسکن مرودشت در خصوص مشارکت در
پیاده روسازی موافقت کرد و گفت  :شورای اسالمی
هماهنگی الزم با ساکنین معابر را انجام خواهد داد .
حجت االسالم مرادی :

بنیاد مسکن انقالب اسالمی اقدامات
فرهنگی بسیار خوبی انجام داده است
حجت االسالم محمد حسن مرادی قائم مقام دفتر
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
فارس در بازدید از بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان
داراب بیان داشت  :علت اینکه بنیاد مسکن سالمت خود را
در بین دستگاه های اجرایی کشور حفظ کرده و موفق بوده
و ماندگار شده ،ارتباط با مردم ،برخورداری از مدیران الیق
و کارکنان خدوم وزحمتکش می باشد.
حاج آقا مرادی افزود :بنیاد مسکن انقالب اسالمی در
بین دستگاهای اجرایی کشور اقدامات فرهنگی بسیار
خوبی انجام داده است .
وی ادامه داد :در بنیاد مسکن در ارتباط با انجام فریضه
نماز باالخص نماز جماعت و امور مذهبی و فرهنگی
کارهای بسیار خوبی صورت گرفته و امید است این کار
های فرهنگی در طول سال استمرار داشته باشد.

(بحاراالنوار،ج،65ص)152

مدیر کل بنیاد مسکن فارس :

برنامه های امسال بنیاد مسکن افق درخشانی پیش رو دارد
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس با
تشریح برنامه های راهبردی سال  93این بنیاد در قالب
اقتصاد مقاومتی بیان داشت  :برنامه های تدوین شده
در سال جاری افق روشنی را در پیش دارد و امید است
زمینه رشد و شکوفایی بیشتر استان را فراهم نماید.
مهندس علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی فارس در نشست هماهنگی مدیران این
بنیاد افزود :مقام معظم رهبری چارچوب کلی اقتصاد
مقاومتی را مشخص فرمودند و نهادها و سازمان ها نیز
در راستای عمل به منویات معظم له ،در همین مسیر
حرکت می کنند و امید است امسال در زمینه عمران
و توسعه روستایی بتوانیم با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
زمینه رشد بیشتری فراهم کنیم.
وی بیان داشت  :در حال حاضر بنیاد مسکن انقالب
اسالمی به عنوان نخستین نهاد عمرانی شکل گرفته
بعد از پیروزی انقالب اسالمی در حوزههای بسیاری به
ویژه طرح تامین مسکن محرومان از حساب  100امام
(ره) به مردم خدمترسانی میکند.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس درادامه
گفت :روح برنامه های سال  93نشانگر ان است که
امید برای ایجاد تحول در مناطق روستایی افزایش
یافته و اجرای این برنامه ها چهره روستاها را متحول
خواهد کرد .
لقمانی همچنین خواستار همکاری بیشتر مسووالن
محلی در شهرستان ها با مدیران بنیاد مسکن شد و
گفت  :در برخی از شهرها موانعی اجرایی وجود دارد
که امید است همت جمعی برا ی رفع این موانع به
وجود آید.

در ادامه این نشست حجت االسالم مرادی قایم مقام
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن فارس با گرامیداشت
اعیاد شعبانیه و سالگرد ارتحال امام راحل بیان داشت:
امام راحل به همه اهدافی که داشتند رسیدند که
مهمترین آنها شکستن غرور پوشالی استکبار و به ثمر
رساندن انقالب اسالمی بود.
وی افزود :امام راحل را قلبی شاد و ضمیری آگاه و امید
به دعای خیر مردم از میان ما رفتند اما برکات انقالب
اسالمی که مدیون بنیانگذار جمهوری اسالمی است در
کشور ما جاری است و هر جا ندای حق طلبی بلند باشد
از برکات این انقالب است.
حجت االسالم مرادی بر لزوم توجه به حفظ بافت
جمعیتی و افزایش زاد و ولد و توجه به رهنمودهای
مقام معظم رهبری در این زمینه تاکید کرد و گفت :
خطر پیر شدن جمعیت خطری جدی است که باید به
آن توجه داشته باشیم .
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توسط بنیادمسکن شیراز صورت گرفت:

نقشه برداری ثبتی پنج روستای شهرستان
نقشه برداری ثبتی پنج روستای الهیجی ،خیر آباد وفتوح آباد،
بخش زرقان وروستای چنارمیشوان بخش مرکزی وروستای
دهنو قلندری از بخش ارژن به اتمام رسید .
اکبرمسعودی مدیربنیادمسکن شهرستان شیرازگفت :با نقشه
برداری ازاین پنج روستا  400خانوار روستایی سند مالکیت
روستایی دریافت خواهند کرد.
مسعودی دراین رابطه گفت  :روستای چنارمیشوان از توابع
بخش مرکزی شهرستان شیراز دهستان سیخ دارنگون ودارای
 170خانوار روستایی  ،روستای الهیجی از توابع بخش زرقان
شهرستان شیراز دهستان بندامیرودارای  65خانوار روستایی
و روستای فتوح آباد از توابع بخش زرقان شهرستان شیراز
دهستان رحمت آباد ودارای  85خانوار روستایی است .همچنین روستای خیرآباد از توابع بخش زرقان شهرستان
شیراز دهستان بندامیرودارای  80خانوار روستایی ،است .
مسعودی اضافه کرد:درراستای اجرای قانون موادالحاقی به
قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان شیرازپیشتر نقشه برداری الحاقی
شش روستای ماه فیروزان،علی آباد سه تالن  ،کفترک ،
خطیری ،دهنو قلندری وایزد خواست را نیز به اتمام رسانیده
که با نقشه برداری الحاقی ازاین شش روستا  685خانوار
روستایی سند مالکیت روستایی دریافت خواهند کرد .

حجت االسالم مرادی:

بسیج در همه عرصه ها به ایفای نقش
پرداخته است

مدیر بنیاد مسکن شیراز :

بنیاد مسکن یادگار امام راحل و نهاد خدمت به مردم است
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شیرازبا بیان اینکه
بنیاد مسکن یادگار امام راحل و نهاد خدمت به مردم
است بر لزوم اجرایی شدن عزم ملی و مدیریت جهادی
برای تحقق شعار امسال تاکید کرد .
مهندس اکبر مسعودی به همراه معاونین بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شهرستان شیراز باحضور دراداره منابع طبیعی
شهرستان شیراز با اهداء لوح تقدیر از همکاری منابع طبیعی
شهرستان شیراز با این بنیاد تقدیر به عمل آوردند.
مهندس مسعودی مدیربنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان شیراز  ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی را نهادی
انقالبی ودرراستای اهداف نظام و انقالب معرفی کرد و
گفت  :هر جا نامی از بنیاد برده می شود برکات افتتاح
حساب  100امام نیز بر شمرده می شود و این از افتخارات
بنیاد مسکن است .
مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز همچنین کار در بنیاد

مسکن را دارای روحیه
جهادی دانست و اظهار
امیدواری کرد که با عزم
ملی و مدیریت جهادی
این بنیاد برای تحقق شعار
نوروزی امسال پیشقدم
باشد .
مهندس ایاز معزز مدیر
طبیعی
منابع
اداره
وآبخیزداری شهرستان
شیراز نیز دراین دیدار همکاری با بنیاد مسکن انقالب
اسالمی را برای کارکنان اداره منابع طبیعی نوعی باقیات
وصالحات دانست و به این نکته اشاره کرد که بنیاد مسکن
باواگذاری زمین به محرومین به خانه دارشدن آنها کمک
می کند و کار ارزشمندی انجام می دهد.

امام جمعه شهرستان مرودشت :

بنیاد مسکن از برکات نظام اسالمی و حامی محرومان است
حاج آقای احمدی امام جمعه شهرستان مرودشت با
تقدیر از خدمات بنیاد مسکن انقالب اسالمی این نهاد
برخاسته از متن انقالب را حامی محرومان و از برکات
نظام اسالمی توصیف کرد.
حجت االسالم احمدی امام جمعه جدید شهرستان
مرودشت در دیدار مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان
بنیاد مسکن را یکی از نهادهای انقالب اسالمی دانست که
با فرمایش حضرت امام ( ره ) تاسیس شده است و یکی از
نهادهای تاثیر گذار بعد از انقالب دانست .
امام جمعه مرودشت در ادامه به فرمایشات حضرت امام
خمینی ( ره ) اشاره کرد و افزود  :نیازها و درخواست
های مردم به شما مسئولین یکی از نعمتهای الهی است
که ما بتوانیم گره از کار محرومین جامعه باز نمائیم چرا
که این بهترین نعمتی است که خداوند متعال این فضا را
باز نموده که در خدمت به مردم موفق باشیم و بهترین
نوع عبادت بعد از نماز و روزه را خدمت رسانی به مردم
دانسته است .
حجت االسالم احمدی تاکید کرد  :یکی از مقوله های
خدمت رسانی به مردم تکریم ارباب رجوع می باشد که

با روی گشاده و اخالق نیکو با مردم رفتار نمائیم .
نماینده مقام معظم رهبری در شهرستان مرودشت
گفت  :ما در مسیر خدمت رسانی به مردم نیاز به توسل
و توکل داریم که باید به ائمه توسل نمائیم .
عباسی مدیر بنیاد مسکن شهرستان مرودشت نیز
دراین دیدار گزارشی از پیشرفت طرح های عمران
روستایی دراین شهرستان ارائه داد .
حاجآقا قربانیامامجماعتبنیادمسکنمرودشتنیزضمن
خوش آمد گویی به امام جمعه جدید شهرستان در خصوص
فعالیت های فرهنگی بنیاد مسکن گزارشی ارائه داد.

روستای گلکویه زرین دشت کانون دیدار چهره به چهره
مردم و مسئوالن
در ادامه بازدیدهای مسئولین شهرستانی از مناطق
مختلف شهرستان زرین دشت مشکالت بهسازی و
عمرانی روستای گلکویه از توابع بخش ایزدخواست
شهرستان زرین دشت در دیدار چهره به چهره مورد
بررسی قرار گرفت.
در این دیدار چهره به چهره سرپرست بنیاد مسکن
انقالب اسالمی زرین دشت با اشاره به تهیه طرح
هادی درروستای گلکویه گفت  :طرح هادی این
روستا در سال  84تهیه و در سال  86تا پایان
سال  92بهسازی این روستا با اعتباری افزون بر
چهار میلیارد و  33میلیون ریال در قالب بهسازی

راه ورودی این روستا به متراژ  18هزار متر مربع
زیرسازی و اجرای تک لبه  800متر و همچنین اجرای
کانیو یک هزار و  900متر  ،اتمام و به بهره برداری
رسیده است.
امیر برومند افزود  :از مبالغ اعتباری پروژه های
بهسازی روستای گلکویه از توابع بخش ایزدخواست
شهرستان زرین دشت در سال جاری مبلغ 716
میلیون ریال بابت دیون پروژه های سال گذشته و 320
میلیون ریال نیز به اجرای شبکه داخلی آب شهرک
جدید واقع درزمینهای واگذار شده توسط بنیاد
مسکن شهرستان در روستای گلکویه اختصاص یافت.

امام جمعه موقت شیراز و قائم مقام نماینده مقام معظم
رهبری در بنیاد مسکن استان فارس بر لزوم هشیاری
خانواده ها در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه تاکید کرد و
گفت  :همه اهداف دشمنان ما این است که بنیان خانواده
را از هم بپاشد و دراین میان از شبکه ای ماهواره ای ،
اینترنت  ،موبایل و سایر ابزار استفاده می کند .
حجت السالم مرادی بسیج را مولود انقالب دانست
و گفت  :در همه عرصه هایی که انقالب نیاز به حضور
بسیج داشت این نیروی مرد می در کنار رهبر و مردم
حضور داشت و به ایفای نقش پرداخت.
سرهنگ قناعتی فرمانده سپاه بقیه اهلل نیز در این
نشست بر لزوم هشیاری بسیج و فرماندهان حوزه ها
در برابر تهاجم فرهنگی دشمن تاکید کرد و گفت :
نامگذاری امسال به نام سال فرهنگ و اقتصاد نشانگر
دغدغه مقام معظم رهبری در این حوزه هاست که باید با
کار جهادی و عزم ملی این شعار تحقق یابد.

مهاجرت معکوس  ،مستند بنیاد مسکن
برای بازگشت شهروندان به روستا

با حضور هیاتی متشکل از اصحاب مطبوعات و
صداوسیما به همراهی حسن رضایی مدیرکل روابط
عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور  ،سعید مصفا
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس
جهت تهیه مستند مهاجرت  ،گزارشی با موضوعیت
نقش مثبت بنیاد مسکن در مهاجرت معکوس از شهر
به روستا در روستای اکبراباد واقع در بخش مرکزی
شهرستان پاسارگاد تهیه شد.
در این گزارش که با خیر مقدم مدیر بنیاد مسکن
شهرستان پاسارگادآقای شیروانی دوست وشوراها
ودهیارها واهالی روستای اکبراباد همراه بود زارع رئیس
شورای اسالمی روستای اکبراباد ضمن ابراز خرسندی
ورضایت از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان پاسارگاد
عامل بهسازی واعطای وام روستایی را از عوامل موثر در
مهاجرت معکوس خانوارها از شهر به روستا عنوان کرد.
همچنین مصاحبه ای با یکی از خانوارهای مهاجر کرده
از شهر به روستا در قالب پرسش وپاسخ تهیه  ،که در
این گزارش موارد اعالم شده به عنوان موارد موثر به
مهاجرت معکوس مطرح گردید:
اعطای وام روستایی بنیاد وساختمان دار شدن اهالی
که یکی از دغدغه های زندگی در شهر می باشد ،
اجرای طرحهای بهسازی که به شکیل شدن فضا وبافت
روستایی کمک شایانی می کند  ،اجرای معماری زیبای
روستایی متناسب با شرایط اقلیمی ومحیطی روستا
ساخت دیواره های سنگی وپارک های محلی توسط
بنیاد مسکن از جمله علت مهاجرت معکوس خانواده ها
از شهر به روستا اعالم شده است .
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هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و

هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

معاون عمران روستایی بنیادمسکن فارس دربازدید از تنگ براق اقلید:

مسیر منتهی به منطقه گردشگری تنگ
براق سنگ فرش و بهسازی می شود

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان فارس در بازدید از روستای تنگ براق شهرستان
اقلید از اجرای طرح بهسازی این روستا و همچنین
اجرای سنگ فرش  ،پیاده رو  ،زیرسازی و آسفالت
وهمچنین بهسازی مسیر منتهی به تفرجگاه تنگ براق
خبر داد.
مهندس مصطفی هاشمی معاون عمران روستایی بنیاد
مسکن فارس به همراه آقای خرمی کارشناس ارزیابی
استان و با حضور بخشدار بخش سده و سرپرست
جدید بنیاد مسکن شهرستان اقلید از روستای تنگ
براق بازدید نمودند.
در این رابطه نسبت به تهیه طرح اجرائی محور اصلی
روستا بحث وتبادل نظر شد و بر لزوم اجرای طرح
ساماندهی این مسیر تاکید شد.
تنگ براق ،نام دره زیبایی در جوار روستای تنگ براق
در  ۲۰کیلومتری شهر سده در شهرستان اقلید ،شمال
غربی شیراز است .فاصله روستای تنگ براق تا شهر
سده  ۲۰کیلومتر ،تا اقلید  ۹۰کیلومتر و تا شیراز ۱۹۰
کیلومتر است.
مزارع سرسبز پیرامون روستا ،جنگلها و باغهای وسیع
به ویژه در فصلهای بهار و تابستان فضای دل نشینی
برای گردشگران پدید میآورد.
در این تنگه شاهد رویش گیاهان و تشکیل پاسیوهای
طبیعی در دیوارهها و شکافها هستیم.
رودخانه پرآبی که در این دره جریان دارد به رود کر
میریزد .این رودخانه دیواره کوه را بریده و شکافی با
دیوارههایی عمودی به پهنای چهل متر و در حدود صد
متر بلندی در کوه بوجود آوردهاست.
در دیواره صخره سمت جپ تنگ غاری زیبا وجود دارد
که منشا آهکی دارد و آب از سقف آن به صورت قطرات
باران به کف غار میریزد.
انبوه درختان سربه فلک کشیده با چشمههای متعدد
و رودخانهای خروشان ،غارهای زیبا ،آبشارها ،آبچکها
و ستونهای آهکی معلق مناظری بدیع و چشم نواز را به
وجود آوردهاست.
بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان خرامه
پیشتاز در سازندگی و عمران روستایی
بنیاد مسکن انقالب
شهرستان
اسالمی
خرامه در سال گذشته
اقدامات مناسب برای
مقاوم سازی مناطق
روستایی  ،بهسازی و
اجرای طرح های هادی و
عمران و توسعه روستاها
انجام داده است .
از جمله این اقدامات
تهيه و اجراي طرح های هادي روستايي است.
محمد انصاری مدیربنیادمسکن شهرستان خرامه
گفت  :اين طرح ها ضمن ساماندهي و اصالح بافت
موجود ،وظيفه هدايت توسعه كالبدي روستا از جمله
ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين
براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني ،تجاري،
كشاورزي ،تاسيساتي ،تجهيزات و نيازمنديهاي عمومي
بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح هاي فرادست از
جمله ساماندهي فضا و سكونت هاي روستايي و طرح
هاي جامعه ناحيه اي تعيين مي نمايد .
انصاری جابری اضافه کرد که این بنیاد در سال گذشته
در هشت روستای حسن آباد  ،خارستان ،اسماعيل
آباد،چشمه ولي ،تنگ قير ،گاوميشان ،با اعتباری
معادل  447میلیون ریال طرح های هادی را تهیه
کرده است .
همچنین این بنیاد با اجرای طرح در روستاهای ايثار،
معزآبادگورگير ،معزآبادجابري ،خيرآبادتوللي ،مظفري،
آبشور ،دهقانان ،كوه خياره در این شهرستان بیش از
شش میلیارد و  355میلیون ریال هزینه و سرمایه
گذاری کرده است .
مدیربنیادمسکن شهرستان خرامه در پایان گزارش
فعالیت این نهاد در خرامه گفت :در سال گذشته بنیاد
مسکن شهرستان خرامه در زمینه واگذاری اراضی
نیز در روستاهای شهرك ايثار ،آبشور ،كوهگري،
كفدهك ،اسالم آباد ،معزآبادجابري فعال بوده و 50
قطعه زمین به مساحت دو میلیون و  53هزار و 383
متر مربع واگذار کرده است  .در زمینه بهسازی مسکن
روستایی نیز در  55روستای این شهرستان طرح های
بهسازی با  55میلیارد و  625میلیون ریال اعتبار
انجام شده است.
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امام جمعه داراب :

چشم بسیاری از محرومان جامعه به بنیاد مسکن است
حجت االسالم صادقی امام جمعه شهرستان داراب در دیدار با
مدیر وکارکنان بنیاد مسکن شهرستان داراب فعالیت های این
بنیاد را ستود و گفت  :امروز چشم امید بسیاری از محرومان و
افراد بی بضاعت به بنیاد مسکن است
حجت االسالم صادقی در این دیدار  ،با اشاره به آینده
نگری حضرت امام خمینی (ره) در تاسیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی  ،به خدمات ارزنده و بنیادین بنیاد مسکن
اشاره کرد.
وی اضافه کرد :به حق بنیاد مسکن در هر جایی که وارد
شده ،نتایج و فواید فراوانی به دنبال داشته و کارهای
بنیاد مسکن برای همگان مشهود است.
امام جمعه شهرستان داراب نظارت کامل و دقیق
مهندسان در پروژه ها و کلیه کارها را جزو عمل صالح
آنان دانست و ازمدیر وکارکنان بنیادمسکن خواست
منصوب بودن به حضرت امام را همیشه مالک و مد نظر

قرار دهند  .مهندس هادی میزان  ،مدیر بنیاد مسکن
شهرستان داراب نیز فعالیتهای بنیاد مسکن را در حوزه
های عمران روستایی  ،اجرای طرح های هادی روستایی ،
بهسازی  ،صدور سند مالکیت روستایی  ،نوسازی و مقاوم
سازی اماکن روستایی  ،مسکن مهر و مسکن شهری ،و...
را تشریح نمود .

نماینده فیروز آباد در مجلس :

کار بنیاد مسکن ارزشمند و صدقه جاریه است

نماینده مردم فیروزآباد و قیرو فراشبند در مجلس شورای
اسالمی به همراه فرماندار فیروز آباد و مدیروقت بنیاد
مسکن شهرستان فیروز آباد از روستاهای این شهرستان
بازدید کردند .نماینده مجلس در این بازدید کار بنیاد
مسکن را ارزشمند و صدقه جاریه دانست که در سال های
پس از انقالب تداوم داشته است.

نادر فریدونی در این بازدید بر لزوم مقاوم سازی مناطق
روستایی تاکید کرد و یاد آور شد  :مقاوم سازی مناطق
روستایی از بروز خسارت در شرایط بروز حوادث و بحران
می کاهد.
در این بازدید عالوه بر سایر روستا ها به طور ویژه مشکالت
مردم درروستاهای منطقه دهرود و پنج شیر مورد توجه
قرار گرفت و طرح تجمیع پنج روستای محروم این منطقه
و اقداماتی که در این راستا توسط بنیاد مسکن صورت
گرفته از قبیل انجام مطالعات اولیه ،تملک زمین،نقشه
برداری و تهیه نقشه تفکیکی جهت واگذاری زمین به
متقاضیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
صمدی مدیر بنیاد مسکن فیروز آباد نیز گزارشی از اجرای
طرح های هادی روستایی و مقاوم سازی مناطق روستایی
دراین شهرستان ارائه داد.

امام جمعه مهر :

عملکرد بنیاد مسکن دارای حسنه فراوان است
امام جمعه شهرستان مهر در دیدار با مدیر و کارکنان
بنیاد مسکن انقالب اسالمی این شهرستان با بر شمردن
فضایل خدمت به مردم بیان داشت  :عملکرد بنیاد
مسکن نمونه ای از خدمتگذاری به مردم و دارای حسنه
فراوان است .
امام جمعه شهرستان مهر خاطر نشان کرد  :با درایت و
دور اندیشی امام راحل بنیاد مسکن بنیان نهاد شد و تا
کنون این بنیاد در مناطق روستایی منشا اثر و خدمات
خوبی بوده است  .وی اضافه کرد  :مطالعه و بررسي در
زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسکن محرومان
اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي

آن با مشارکت  ،همکاري  ،و خودياري مردم و دستگاه
هاي مختلف از جمله مواردی است که بنیاد مسکن در
آن به خوبی وارد شده است .
امام جمعه شهرستان مهر افزود :تهيه طرح مجتمع هاي
زيستي و واحدهاي مسکوني ارزان قيمت و اجراي آنها
بطور مستقيم يا با مشارکت مردم با همکاري و هماهنگي
دستگاه هاي ذيربط در روستا و شهر نیز از دیگر خدمات
قابل توجه بنیاد مسکن است .
مهندس فریدون نژاد مدیر بنیاد مسکن شهرستان مهر
نیز به بیان عملکرد بنیاد در این شهرستان و همچنین
طرح مشکالت موجود بر سر راه بنیاد مسکن پرداخت.

نگاهی به عملکرد عمرانی بنیاد مسکن شهرستان نی ریز
مسعود صف شکن مدیربنیادمسکن نی ریز گفت :فعالیتهای
بنیاد مسکن انقالب اسالمی نی ریز در سالهای گذشته در
راستای عمران روستایی  ،احداث مسکن روستایی ،احداث
مسکن شهری و مسکن مهر موجب عمران و آبادانی بیشتر
این شهرستان شده است.
مدیربنیادمسکن نی ریزاضافه کرد که از مهمترین برنامه
های راهبردی بنیاد مسکن مجموعه فعالیتهایی است که
در حوزه عمران روستایی طراحی و به اجرا در می آید که
ازجمله می توان به تهیه و اجرای طرح هادی روستایی-
تملک و واگذاری زمین روستایی-مطالعه و ساماندهی
سکونتگاهی روستایی-ارائه خدمات فنی-بهسازی گلزار
شهدا-مطالعه و اجرای بافت با ارزش روستایی-همکاری با
اداره ثبت جهت صدور اسناد اماکن روستایی و شهر های
زیر  25هزار نفر اشاره نمود.
صف شکن بر اساس این گزارش گفت با تهیه  25طرح هادی
و اجرای  16طرح هادی  ،تملک  156هکتار زمین در اجرای
طرح ها  ،واگذاری یک هزار و  150قطعه زمین و صدور سه
هزار و  850سند روستایی در سالهای گذشته قدم های

موثری برای عمران روستاها برداشته است.
مدیربنیادمسکن نی ریزدر حوزه مسکن شهری و مسکن
مهر نیز ادامه داد که درسال گذشته تعداد  380پروانه صادر
شده  361 ،نفر به بانک معرفی شده اند و  339قرار داد
منعقد گردیده است.همچنین از طرح های اجرا شده 332
طرح در مرحله فونداسیون  328 ،مورد در مرحله اسکلت
 317 ،مورد در مرحله سفت کاری و  302مورد در مرحله
نازک کاری است.

بازدید فرماندار استهبان از بنیاد مسکن
به مناسبت ایام مبارک هفته دولت
فرماندار شهرستان استهبان طی بازدیدی از اداره بنیاد
مسکن این شهرستان ونشستی با مدیر و کارکنان این
نهاد ضمن ارزشمندتوصیف نمودن فعالیتهای عمرانی
بنیاد مسکن از نزدیک در جریان ارائه خدمات به مردم و
نحوه اجرای پروژه های عمرانی این نهاد انقالبی در مناطق
روستایی و شهری قرار گرفت  .مهندس محمدی مدیر
بنیاد مسکن شهرستان ضمن تشکر از حضور ،همراهی
و همدلی فرماندار محترم گزارشی از فعالیتهای انجام
شده در حوزه های مختلف کاری از بدو تاسیس بنیاد

مسکن استهبان تا
کنون ارائه نمود و
اظهار امیدواری نمود
در سالی که از سوی
مقام معظم رهبری
سال فرهنگ و
اقتصاد با عزم ملی و
مدیریت جهادی نامگذاری گردیده بتوانیم بیش از پیش
منشاء خدمات رسانی به مردم محروم و آسیب پذیر
جامعه باشیم .
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اهداء اسناد مالکيت در روستاهای
محمودآباد از بخش خفر

طی مراسمی  43فقره سند مالکيت در روستای
محمودآباد بخش خفر که بالغ بر  140خانوار می باشند
به روستاییان اهدا شد.
امام جمعه بخش خفر دراین مراسم در ارتباط با مسائل
اخالقی و اعتقادی و وظايفی که مسئولين در قبال
مردم بعهده دارند سخنانی ايراد کرد و اعطای اسناد
مالکیت به روستاییان را مورد تشویق و دلگرمی مردم
و کاهش مهاجرت ها دانست .
بخشدار خفر نیز از مسئولين حاضر در جلسه بخاطر
حضور در بخش خفر و روستای محمودآباد تشکر و
مسائل و مشکالت روستا را هم به شکل کلی و هم در
ارتباط با وظايف بنياد مسکن مطرح و خواستار رفع
اين مشکالت شدند .
دکتر رضايی نماینده مردم جهرم در مجلس نیز ابعاد
مختلف شعار امسال را برای حضار تشريح و عنوان کرد :
فعاليت مدير جهادی بايد با ديگر افراد جامعه متفاوت
باشد به طوری که زمان  ,مکان و مسائل شخصی برای
او مفهومی نداشته و در همه شرايط در حال خدمت
رسانی به مردم باشد .
همچنين از زحمات و فعاليت های مرحوم اسدی در
سالهای گذشته تقدير و از وی به نیکی ياد کردند .
صمد کارگرفرد مدير بنياد مسکن جهرم نیز گزارشی
از صدور اسناد روستايی از ابتدا ی شروع طرح که بالغ
بر  8443فقره در روستاها و  92فقره در شهرهای
زير  25هزار نفر جمعيت به استحضار مدعوين رساند .

عمران و آبادانی روستاهای شهرستان
گراش رهاورد تالش و کوشش بنیاد
مسکن انقالب اسالمی

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان گراش
با تشریح عملکرد بنیاد در سالی که گذشت رهاورد تالش
ها در این شهرستان را عمران و آبادانی روستاها ذکر کرد.
بیژن جمشیدی با تشریح بخشی از فعالیت های بنیاد
بیان داشت تامين مسكن محرومان و اقشار كم درآمد
اعم از روستائي و شهري  ،تهيه طرح هادي و اصالح معابر
در روستاها با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط و ا جراي آن
با مشاركت مردم از محل بودجه عمومي دولت بخشی از
وظایف و عملکردهای این بنیاد است .
وی ادامه داد :صدور اسناد مالكيت امالك واقع در بافت
مسكوني روستاها و شهرهاي با جمعيت زير بيست و پنچ
هزار نفر با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور،
تهيه و ارائه طرح هاي الزم براي بازسازي و نوسازي
مناطق آسيب ديده در اثر حوادث غير مترقبه با مشاركت
مردم و ارگان هاي مربوطه و مطالعه و بهسازي بافت هاي
با ارزش روستائي نیز در این شهرستان انجام گرفته است.
وی گفت  :در این راستا تعداد 80فقره تسهیالت قرض
الحسنه به میزان هر نفر  125میلیون ریال پرداخت شده
است.
جمشیدی اضافه کرد  :اجرا وبهره برداری از پروژه بهسازی
روستای لب اشکن با اعتباری بالغ بر 1100میلیون ریال
اجرای کانیو بتنی به میزان  900متر  ،اجرای عملیات
زیرسازی به میزان  4000مترمربع نیز در این شهرستان
انجام شده است .
وی همچنین از اجراو بهره برداری از پروژه طرح هادی
روستای خلیلی با اعتباری بالغ بر 1400میلیون ریال خبر
داد و گفت  :اجرای عملیات زیرسازی به میزان 7000
مترمربع و اجرای عملیات آسفالت به میزان  5500متر
مربع در این پروژه انجام شده است .
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان گراش همچنین از
انجام عملیات نقشه برداری جهت صدور سند روستایی
در پنج روستا شامل روستاهای حسین آباد -لب اشکن-
بشیرآباد -محمدزینا-زینل آباد و صدور  70فقره مجوز
ساخت واحد مسکونی و اجرای اسکلت ساختمان آتش
نشانی روستای فداغ خبر داد.
وی ادامه داد  :بنیاد مسکن انقالب اسالمی طی چند سال
گذشته اقدام به صدور سند مالکیت روستایی نموده است
دراین راستا تعداد 307فقره سند تک برگ درسال 92
صادر وتحویل مالکین شد.
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اعتبار مردم در دنیا به مال است و در
آخرت به عمل.
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان جهرم معرفی شد
طی مراسمی با گرامیداشت یاد زنده یاد اسدی
مدیر پیشین بنیاد مسکن جهرم  ،صمد کارگر
فرد به عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شهرستان جهرم معرفی شد.
سعید مصفا معاون پشتیبانی بنیاد مسکن فارس
ضمن تجلیل از زنده یادحاج منصور اسدی ،
خدمات مدیر فقید بنیاد مسکن جهرم را دراین
شهرستان منشا اثر و برکات دانست و یاد ایشان
را گرامی داشت.
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن فارس گفت  :فعالیت
در بنیاد مسکن اجر فراگیر دارد و نمونه آن ابراز
ارادتی است که مردم شهرستان جهرم در مراسم
درگذشت زنده یاد اسدی بروزدادند و این موضوع
نشانگر ارتباط موثر مدیران و شاکله بنیاد مسکن
با آحاد مردم است.
محمد علی پور معاون فرمانداری جهرم نیز
در این نشست از مرحوم اسدی به نیکی یاد
کرد و گفت :بنیاد مسکن در دوران مدیریت
مرحوم اسدی خدمات چشمگیری داشته و
امید است در دوره مدیریت جدید نیز
سختکوشی و تالش مدیران در این
نهاد تداوم یابد.
مدیر بنیاد مسکن الرستان :

عمران و آبادانی روستاها ثمره حضور فعال
بنیاد مسکن است

ناصر زائری مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
الرستان در دیدار با رییس و اعضای شوراي اسالمي
بخش مرکزی این شهرستان  ،خدمات و عملکرد
بنیاد مسکن را تشریح کرد و گفت  :عمران و آبادانی
روستاها ثمره حضور فعال بنیاد مسکن است.
اعضاي شوراي اسالمي بخش شهرستان الرستان
به مسوولیت علي رام بررزين ضمن بازديد از بنياد
مسكن و سركشي از واحدهاي مختلف با مدیر
بنیاد الرستان نیز دیدار کردند .

بازدید نماینده جهرم از پروژه های طرح هادی روستاهای همنده و کوشک سر تنگ

دکتر محمدرضا رضايی نماينده مردم شهرستان
جهرم در مجلس شورای از پروژه های عمرانی بخش
سيمکان همچنين از اجرای طرح هادی روستاهای
همنده و کوشک سرتنگ بازديد کرد .
در این بازدید  ،محمد عليپور سرپرست فرمانداری
ويژه شهرستان جهرم  ،عبدالعظيم خانی بخشدار
بخش سيمکان و تعدادی از مسئولين شهرستان
حضور داشتند.
صمد کارگرفرد مدير بنياد مسکن جهرم در

فعالیت ها در قاب تصویر

حضور نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و فرماندار
کازرون در بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس

دیدارمدیر کل و معاونین بنیاد مسکن فارس با استاندار

بنیاد مسکن سبب برکات گسترده در نظام اسالمی است

امام جمعه شهرستان زرین دشت گفت :بنیاد مسکن
انقالب اسالمی سبب برکات گسترده ای در نظام
مقدس ایران اسالمی شده است.

حجت اال سالم بازیار در دیدار با سرپرست
و جمعی از کارکنان بنیاد مسکن ادامه داد  :کار
در بنیاد مسکن به واسطه اینکه کار خدمت به
مردم و احداث مسکن برای نیازمندان است از ارزش
مضاعفی برخوردار است .
امام جمعه زرین دشت یاد آور شد  :از افتخارات بنیاد
مسکن همین بس که مفتخر به نام حساب  100امام است
و از ارزش های کاراین بنیاد همین که در تلخ ترین
حوادث و شرایط ناگواراین بنیاد به مدد مردم می رسد.
امیر برومند سرپرست بنیاد مسکن زرین دشت هم
در این دیدار گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن زرین
دشت در سال  92ارائه کرده و افزود :این بنیاد مقام
اول در خصوص مقاوم سازی در استان را کسب نموده
و ساخت مسکن مقاوم روستائیان در اولویت کار این
نهاد قرار دارد.

دیدار مدیربنیادمسکن وجمعی از مسئولین ادارات ،
با خانواده معزز شهدای  8سال دفاع مقدس شهرستان سروستان

برای مقاوم سازی روستایی در این شهرستان

بنیاد مسکن فارس در اولین فرصت به یاری
زلزله زدگان بوشهر شتافت

این بازدید با تشریح جزییات طرح یاد شده
ميزان اعتبار  ،شرح عمليات و ميزان پيشرفت
فيزيکی هر دو پروژه را برای حضار تشريح و از
مسئولين شهرستان خواست تا نسبت به تأمين اعتبار
الزم جهت اتمام پروژه های نيمه تمام و يا شروع پروژه
جديد بنياد مسکن را ياری نمايند .
وی اظهار داشت  :پروژه طرح هادی روستای همنده با
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و  280میلیون ريال از محل
اعتبارات ملی با شرح عمليات اجرای تک لبه بتنی
 زيرسازی  -آسفالت و اجرای شبکه فاضالب در حالاجرا است و دارای پيشرفت فيزيکی  40درصد می باشد .
کارگر فرد ادامه داد  :پروژه طرح هادی روستای
کوشک سرتنگ نیز با اعتباری بالغ بر  500میلیون
ريال از محل اعتبارات ملی و با شرح عمليات اجرای
کانيوو کنار  -زيرسازی بدون بيس  -اجرای ديوار
حايل سنگی در حال اجرا است و دارای پيشرفت
فيزيکی  60درصد می باشد .
در این برنامه بازدید دکتر رضایی با تقدیر از خدمات
بنیاد مسکن  ،ارائه خدمات عمرانی به روستاها را گام
موثری برای کاهش مهاجرت های اجباری و اقدامی
برای پیشرفت و زمینه سازی توسعه روستایی دانست .
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امام جمعه زرین دشت :

تاکید فرماندار جدید بوانات بر لزوم تالش

محمد اسداللهی فرماندار جدید شهرستان بوانات
در دیدار با اصغر ایزدی سرپرست بنیاد مسکن این
شهرستان بر لزوم تالش برای مقاوم سازی مسکن
روستایی در این شهرستان تاکید کرد.
سرپرست بنیاد مسکن بوانات در دفتر فرمانداري در
دیدار با فرماندار این شهرستان مسوولیت جديد را به
فرماندار تبريك گفت .
ايزدي سرپرست بنياد مسكن ضمن تشكر و تقدير از
فرماندار سابق،گزارشی از فعاليتهاي بنياد مسكن و
بخصوص مسكن مهر ارايه نمود.
توضیح در باره مقاوم سازي و وام هاي روستايي و
همچنين مسائل مربوط به مسكن شهري و تعامل با
ادارات مختلف از دیگر گزار شهای ارائه شده دراین
نشست بود.
اسداللهي فرماندار بوانات نیز بر لزوم تالش و
توجه بیشتر برای عمران روستایی دراین
شهرستان و مقاوم سازی مناطق
روستایی تاکید کرد.

(بحاراألنوار ،ج  ،78ص  ،368ح)3

مدیر و کارشناسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی
سروستان به همراه مدير وکارشناسان اداره منابع
طبیعی و مخابرات شهرستان  ،با اهداي هدايايي
از یادگاران خانواده چهار شهيد واال مقام واقع در
سروستان ،دلجویی کردند.
ناصر کوششیان مدیر بنیاد مسکن سروستان هدف
از این دیدار را تجدید بیعت با آرمان های شهدا و
ارج نهادن به مقام شامخ آنان دانست.

در ادامه کوششیان گفت:امروز شهیدان حق
بزرگی بر گردن ما داشته و دلجویی از خانواده
های معظم شهدا وظیفه همه مردم است.
وی ادامه داد  :نظام جمهوری اسالمی به برکت
رشادت های شهیدان و با رهبری داهیانه مقام
عظمای والیت و ایستادگی و صبر مردم شهید پرور
از سالهای گذشته تا کنون همچنان به راه خود ادامه
میدهد و هر کدام از ما باید در سنگر پاسداری از
ارزشهای انقالب تداوم بخش راه شهیدان باشیم.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروستان با بیان
اینکه شهدا دین خود را به ملت و سرزمین اسالمی
ادا کردند گفت  :اکنون نوبت ماست که در سنگر
شهیدان نگذاریم پرچم پر افتخاری که توسط این
عزیزان بر افراشته شد بر زمین بماند.
شایان ذکر است برنامه دیدار از خانواده معظم شهدا
با هماهنگی فرماندار سروستان  ،بصورت دوره ای
توسط هر یک از ادارات و به محوريت بنياد مسكن
سروستان ،به مناسبت سی و پنجمين سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی برگزار گرديد.

هم اندیشی مدیرکل با مدیران و مسئولین فنی شعب

بازدید دکتر احمدی استاندار از غرفه بنیاد مسکن فارس

حضور مهندس رضائیان معاون عمرانی استاندار و همراهان در
مراسم افتتاح پروؤه  58واحدی خرمبید

دیدار با خانواده های شهدای خرامه
احسان خازن سرپرست فرمانداری خرامه ،حجت االسالم
محمد صباحی امام جمعه  ،محمد انصاری جابری مدیر بنیاد
مسکن و جمعی از مدیران ادارات از خانواده دو تن از شهدای
هشت سال دفاع مقدس روستای قشالق و درنیان سرکشی
و از آنها تجلیل کردند.
قبل از این دیدار که به پیاده صورت گرفت از خدمات وفعالیت
های بنیاد مسکن در امر اجرای طرح هادی روستا توسط امام
جمعه و فرماندار تقدیر وتشکر به عمل آمد.
مدیر امور ماشین آالت
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان فارس گفت  :بخش
مهندسی و ماشین آالت
این بنیاد در نخستین ساعت
های رخداد زمین لرزه به
کمک هموطنان زلزله زده
استان بوشهر شتافت.
حسین اعرابی با بیان
عملکرد بخش ماشین آالت
این بنیاد در زمین لرزه بوشهر ادامه داد  :در ساعت های
اولیه این رویداد وپس از اعزام تیم کارشناسان به ستاد
بازسازی مستقر دربوشهر 10 ،دستگاه کامیون با راننده

مراسم روز کارمند در هفته دولت

و تجهیزات کامل از استان فارس راهی مناطق زلزله زده
بوشهر شدند.
وی اضافه کرد  :امید است با همیاری و تعامل و حفظ
روحیه ایثار بتوانیم مشارکت بیشتری در بازسازی
مناطق آسیب دیده از زلزله دراستان بوشهر داشته
باشیم.
شایان ذکر است بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس
تاکنون  65هزار واحد مسکونی تخریب شده در زلزله
های حادث شده را درسطح استان و  17هزار واحد
مسکونی را در خارج از استان بازسازی کرده است.
وهم اکنون کاربازسازی یک هزار واحد مسکونی تخریب
شده در زلزله استان بوشهر منطقه دشتی به بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان فارس واگذار شده است.

هم اندیشی مسئوالن فنی و پشتیبانی ادارات شهرستان

حضور مهندس نصیری معاون بازسازی بنیاد مسکن فارس در
جلسه توجیهی ستاد بازسازی بوشهر با کارشناسان
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

با مشارکت بنیاد مسکن و ثبت اسناد انجام شد :

اعطای بیش از  10هزار جلد سند به متقاضیان روستایی در سال گذشته

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس از اعطای
 10هزار و  500جلد سند در مناطق شهری و روستایی
استان فار س در سال گذشته خبر داد و گفت  :این اسناد
با مشارکت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان در مناطق
مختلف صادر شده است .
مهندس سید علی نقی لقمانی در نشست هماهنگی مدیران
ثبت اسناد و بنیاد مسکن افزود :نیمی از این اسناد در
مناطق شهری با جمعیت زیر  25هزار نفر و نیمی در مناطق
روستایی صادر شده و نشانگر عزم جدی برای توسعه مناطق
شهری و روستایی است .
وی ادامه داد  :برنامه سال جاری بنیاد مسکن نیز به گونه
ای تدوین شده که  50هزار سند به متقاضیان ارائه دهیم
که امید است با همکاری و مشارکت ثبت اسناد و امالک این
هدف محقق شود.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با بیان اینکه بر اساس
قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن  ،ساماندهی و
واگذاری اراضی مسکن روستایی به عهده بنیاد مسکن است
گفت  :در این زمینه عرصه های وسیعی به بنیاد واگذار شده
و اسناد مالکیت آن نیز صادر شده که سال گذشته حدود
چهار هزار هکتار از این عرصه ها سند دار شد .
لقمانی ادامه داد  :امسال نیز هشت هزار هکتار از
این عرصه ها آماده واگذاری و صدور سند است

که امید است با گشایشی که دراین زمینه از سوی
سازمان ثبت به وجود می آید شاهد توسعه بیشتر
در مناطق روستایی باشیم.
مدیر کل بنیاد مسکن فارس افزود :همه نقشه های الزم برای
این هشت هزار هکتار تصویب و در سیسم ثبت شده است و
صدور اسناد برای آن تحول بزرگی در توسعه روستایی است.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان فارس نیز در این نشست
برخی الزامات قانونی برای صدور اسناد را یاد آوری کرد و
گفت  :سازمان ثبت نیز آمادگی دارد تا با مدیریت جهادی،
امسال همه تعهدات  50هزا سند مورد تقاضای بنیاد مسکن
را پاسخ دهد و حتی فراتر از این ارقام به صدور اسناد
مبادرت ورزد.
غالمحسین رامشی ادامه داد  :سال گذشته به رغم
محدودیت های موجود نسبت به صدور  10هزار و  500برگ
سند اقدام شد و امسال هم با مدیریت جهادی همه اهداف
در این زمینه محقق خواهد شد .
مدیر کل ثبت اسناد و امالک فارس گفت  :در برخی از واحد
های ثبتی استان فارس از جمله مرودشت با دو هزار و  196برگ
سند  ،الرستان و گراش با یک هزار و  160برگ سند  ،داراب با
 805برگ سند و سپیدان با  500برگ سند سال گذشته اقدامات
بسیار مطلوبی برای صدور اسناد انجام شده است .
رامشی همچنین از اقدامات انجام شده در واحد های ثبتی
مناطق بیضا  ،خفر  ،کوار و زرقان تقدیر کرد و گفت  :البته
برخی از واحد های ثبتی نیز عملکرد مناسبی نداشتند و
حتی یک برگ سند هم صادر نکرده اند که دراین زمینه جای
تاسف دارد .
وی اضافه کرد  :سال جاری با همتی که در همکاران ثبت و
بنیاد مسکن وجود دارد سالی با افق روشن برای صدور اسناد
مالکیت شهری و روستایی خواهد بود و ما دراین زمینه از
هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

نماینده داراب و زرین دشت :

بنیاد مسکن در زمینه بهسازی روستاها حرکت های سازنده انجام داده است
نبی اهلل احمدی نماینده مردم داراب و
زرین دشت در مجلس شورای اسالمی
با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن
انقالب اسالمی گفت  :این بنیاد نهادی
برخاسته از متن انقالب است که در
زمینه احداث خانه برای محرومان
وبهسازی محیط روستاها گام های موثر
برداشته و حرکتی سازنده را آغاز کرده
است .
احمدی در مراسم کلنگ زنی طرح
بهسازی و عمران روستاهای دروا و خسویه اظهار
امیدواری کرد که این حرکت سازنده در سالهای آتی
نیز تداوم داشته باشد.
بر اساس این گزارش با حضور نبی اله احمدی نماینده
مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسالمی ،
جمشید حسنی فرماندار زرین دشت  ،مهندس برومند
سرپرست بنیاد مسکن زرین دشت و جمعی از مسئولین
شهرستان زرین دشت کلنگ عملیات اجرایی طرح
بهسازی و عمران روستایی دهستان خسویه و روستای
دروا از توابع بخش مرکزی شهرستان زرین دشت آغاز
شد.
مهندس امیر برومند سرپرست بنیاد مسکن
انقالب اسالمی زرین دشت هم درحاشیه آغاز

عملیات بهسازی این طرح
اظهار داشت  :اجرای طرح
هادی دهستان خسویه در
فاز اول با اعتباری بالغ بر
یک میلیارد ریال با اجرای عملیات
 12هزار متر مربع زیرسازی  1300متر
طول کانیو و همچنین اجرای  200متر
طول تک لبه از محل اعتبارات ملی
توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی
به منظوراجرای طرح هادی روستایی

آغاز شده است .
وی افزود :در فاز دوم پروژه یاد شده  3000متر مربع
عملیات آسفالت با اعتباری افزون بر  700میلیون ریال
نیز از محل اعتبارات استانی در دهستان خسویه اجرا می
گردد.
سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی زرین دشت با
اشاره به طرح بهسازی روستای دروا نیز خاطر نشان
ساخت :در ادامه طرح بهسازی روستایی شهرستان
زرین دشت طرح عمران و بهسازی روستای دروا نیز
 12500متر مربع زیرسازی  1250متر تک لبه در مجموع
با اعتباری برابر با یک میلیارد و  170میلیون ریال از
محل اعتبارات ملی و اعتبارات سهمیه  2درصد نفت و
گاز به بهره برداری خواهد رسید.

(تحف العقول ،ص )488
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بنیاد مسکن شهرستان ممسنی  ،پیشتاز در عمران و توسعه روستایی
مهندسسیدقاسمحسینی
مدیر بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شهرستان ممسنی
فعالیتهایبنیادمسکنشهرستان
را تشریح کرد.
وی اجرای طرح هادی را از
فعالیت های بنیاد شهرستان ذکر
کرد و افزود :طرح هادی روستایی
تجدید حیات دوباره روستا از ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی است که بر اساس الگو
و ضوابط تهیه می شود.
وی افزود :اعتبارات عمرانی شهرستان ممسنی برای
 24روستا از محل اعتبارات استانی هشت میلیارد و
 999میلیون ریال و از محل دو درصد اعتبارات نفت
و گاز هشت میلیارد و  500میلیون ریال بوده است .
حسینی اضافه کرد :بنیاد مسکن ممسنی طی سال
 92اقدام به تملک و سند دار کردن اراضی تملیکی
از طریق جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان
ممسنی و واگذاری زمین نموده است که اراضی
تملک شده شامل  105هکتار در روستای دشت
تیر تاج  ،هفت و نیم هکتار در منطقه مشایخ 24 ،
هکتار در روستای روبنی دشمن زیاری  19 ،هکتار در
روستای هجرت و چهار هکتار در روستای جویجان
بخش مرکزی است .
همچنین برای سند دار کردن اراضی تملکی در این
مناطق نیز اقداماتی انجام شده است .
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان
ممسنی اجرای طرح سند دار کردن اماکن
روستایی را از دیگر عملکردهای بنیاد مسکن

در بازدید مدیرکل از بنیاد مسکن شهرستان اقلید:

کلید توسعه و عمران روستایی در شمال استان فارس

بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان اقلید به
عنوان نهادی پویا و فعال در عمران و توسعه روستایی
در سالهای مختلف خدمات شایان و قابل توجهی به
روستاییان و مردم این منطقه ارائه کرده است .
بازدید مسووالن از طرح های عمرانی شهری و
روستایی  ،اجرای طرح های هادی و بهسازی روستایی
 ،واگذاری استاد مالکیت روستایی بخشی از طرح هایی
است که دراین شهرستان به اجرا در آمده است .
بازدید مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد
مسکن فارس از مسکن مهر شهر دژکرد و
روستای رحمت آباد در این شهرستان منشا
خیر و برکات برای اهالی این مناطق بود.

امام جمعه فسا  :رونق و آبادانی روستاها به کاهش بیکاری کمک می کند

توسعه و عمران در روستاها تعطیل شدنی نیست

مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان فارس بر لزوم تداوم توسعه و عمران
در مناطق روستایی تاکید کرد و بیان داشت  :محدودیت
های بودجه ای و مشکالت مالی و اقتصادی نباید مانعی
برای تداوم خدمات عمرانی در روستاها باشد زیرا توسعه
و عمران در روستاها تعطیل شدنی نیست و به رغم
مشکالت مالی و بودجه ای باید تداوم داشته باشد.
مهندس لقمانی در همایش یک روزه معاونان  ،مدیران
شهرستان ها و مسووالن پشتیبانی و کارشناسان
و مسووالن فنی و اجرایی این بنیاد در شیراز بیان
داشت :بنیاد مسکن سال  92را با بودجه انقباضی پشت
سر گذاشت و بودجه سال  93این بنیاد نیز با
همین رویکرد بسته شده اما محدودیت های
بودجه ای نباید ما را از تداوم تالشی که در راه

در این بازدید مدیر کل بنیاد مسکن در
خصوص جذب اعتبارات جدید جهت شروع
پروژه از طریق مسکن اجتماعی و تالش
بنیاد در این راستا تاکید کرد .
در این بازدید مهندس زارع مدیریت بنیاد مسکن
شهرستان در خصوص روند اجرای کار توضیحاتی را
بیان کرد.
پیگیری  196جلد پرونده صدور سند مالکیت روستائی
 ،پیگیری صدور سند مالکیت شهرهای زیر  25000نفر
(سده وحسن آباد)  ،تشکیل جلسه پیرامون زمینهای
تصرفی روستاهای اسالم آباد،عباس آباد  ،هماهنگی با
شوراهای اسالمی روستاهائی که اراضی تصرفی دارند
از قبیل نظام آباد-سه قالت-خنجشت-چشمه رعنا-
حسن آباد-شهرک امام خمینی-مه جان و حسین آباد
نیز بخشی از عملکرد بنیاد مسکن اقلید است .
همچنین پیگیری واگذاری زمین روستای کافتر  ،پیگیری
تصویب طرح های هادی روستاهای قطار آقاج-سیربانو-
احمد آباد-باصری آقاجان-امام زاده اسماعیل-باغنو و
شویدزار  ،تشکیل پرونده الحاق به طرح روستاهای علی
آباد  ،شهرمیان و شهرآشوب  ،پیگیری و در خواست
تملک زمین سده-خنجشت-چشمه رعنا و شهرآشوب و
پیگیری اسکان عشایر دراین شهرستان انجام شده است.

در دیدار مدیروکارکنان بنیادمسکن فسا

لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس:

سازندگی و عمران روستایی داشته ایم بازدارد .
وی اضافه کرد  :بخشی از محدودیت هایی که
برای ما و کشور ما به وجود آمده ناشی از تحریم
های ظالمانه کشور های سلطه گر است و بخشی نیز به دلیل
مسایل اقتصادی و مالی کالن است که با امید به خدا و اتکا
به نیروی مولد داخلی و مردم این مشکالت حل شود .
مهندس لقمانی همه مدیران شهرستانی را به رعایت
قانون و پرهیز از برخورد دوگانه با مردم فرا خواند و گفت
 :برخورد دوگانه آفت مدیریت است و موجب می شود
که مدیر نتواند در جای مناسب از عملکرد خود دفاع
مناسبی داشته باشد  ،مسووالن شهرستانی باید با اقتدار
و قدرت بتوانند از عملکردهای خود دفاع کنند و توجیه
مناسب برای عملکردها داشته باشند.
در این نشست مهندس هاشمی معاون عمرانی بنیاد
مسکن نیز گزارشی از موضوع مالکیت اراضی و
بودجه عمران روستایی سال ،93مهندس زمانی معاون
مسکن شهری پیرامون ساخت مسکن در شهرهای
زیر25هزارنفر وپروژه های در دست اجرا ،سعید مصفا
معاون پشتیبانی درمورد برنامه بودجه ای سال93
وکسب رتبه برتر کشوری در ارائه صورتهای مالی
ومهندس نصیری معاون بازسازی ومسکن روستایی در
خصوص تداوم خدمات مقاوم سازی مسکن روستایی
جداگانه توضیحاتی ارائه و مدیران شهرستان ها مسائل
و مشکالت خودرا بررسی کردند.

شهرستان ممسنی ذکر کرد و افزود :تهیه نقشه
ثبتی جهت روستاهای چم گز ،نرمون ،سعادت
آباد بردنگان ،سنگر بکش ،مادردختر ،دره بادو
در سال  92نمونه ای از این اقدامات است .
همچنین جهت روستاهای گچگران ،شهرک گچگران،
شیراسپاری ،رازیانه کاری ،خومه زار ،مجموعه
جوگالن ،سرمه سیاه ،مرغ ،طالقانی ،بابامنیر ،کلگاه
علیا و بکش  ،مال محمود ،چم گل ،آهنگری ،باجگاه،
دشت رزم ،مورکی ،پادراز ،پل فهلیان ،فهلیان،
آبپخشان ،گاوپیازی ،دشت تیرتاج ،کاله سیاه و دولت
آباد نیز اقدام به صدور سند و معرفی  432فقره پرونده
به ادارات ثبت شده که برای  255فقره سند با همکاری
اداره ثبت اسناد شهرستان صادر گردیده است .
وی از دیگر عملکرد های بنیاد شهرستان به احداث
مسکن مهر در شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت اشاره
کرد وگفت :ثبت نام از متقاضیان طرح مسکن مهر
شهر خومه زار و معرفی تعداد  69نفر به مبلغ هر کدام
 200میلیون ریال وام با بهره  5درصد به بانک مسکن
جمع ًا به مبلغ  13میلیارد و  800میلیون ریال در سال
گذشته ،بخشی از اقدامات در این رابطه است .
حسینی افزود :در راستای ساخت و ساز مناسب و
مستحکم برای مقابله با تهدید سوانح طبیعی ،عملیات
پیشگیری پیش از وقوع سانحه در شهر نورآباد و
روستاهای زلزله زده و بافت فرسوده ممسنی انجام
و اقدام به پرداخت تسهیالت مقاوم سازی شده که
پرداخت مبلغ  85میلیارد و  125میلیون ریال به
تعداد 681نفر در روستاها و پرداخت مبلغ
 30میلیارد ریال به تعداد  150نفر در شهر
نورآباد بخشی از اقدامات در این زمینه است.

حجت االسالم طهماسبی امام جمعه فسا نسبت به
وظیفه خطیر بنیاد مسکن که تهیه مسکن جهت اقشار
کم درآمد است اشاره کرد و گفت  :ایجاد مسکن در
شهرهای کوچک و رونق و آبادانی روستاها باعث تولید
می شود و این تولید نیز می تواند مشکالت بیکاری و
تورم رادرجامعه حل نماید.
امام جمعه فسا در دیدار مدیر و کارکنان بنیاد
مسکن انقالب اسالمی شهرستان فسا افزود:
با توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه در منطقه

ایجاد مسکن مقاوم و مقاوم سازی مسکن
نقش بسزایی در کاهش اثرات و تلفات ناشی
از این حوادث دارد.
وی همچنین خواستار عزم ملی برای عمران
و آبادانی مناطق روستایی و شکل گیری مدیریت
جهادی برای تحقق شعار امسال و رهنمودهای مقام
معظم رهبری شد.
مهندس عباس خالقداری مدیر بنیاد مسکن شهرستان
فسا نیز در این دیدار نسبت به معرفی و شرحی از وظایف
بنیادمسکن در قبال تامین و تدارک مسکن محرومین و
فرمان تاریخی امام جهت تامین مسکن اقشار کم درامد
توضیحاتی داد.
وی همچنین با تاکید بر همکاری بنیاد شهرستان با دفتر امام
جمعه بر لزوم رفع مشکالت مسکن افراد محروم تاکید کرد .
مهندس عباس خالقداری همچنین در پی همکاری
بیشتر با دفتر امام جمعه پیشنهاد تاسیس شهرک طالب
در سطح شهرستان را نیز داد که با موافقت واستقبال
امام جمعه شهرستان فسا مواجه گردید.

آماده سازی اراضی واگذاری بنیاد مسکن در شهرک هنگام
طهمورث محمودی مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان قیروکارزین از اتمام پروژه آماده سازی
بالغ بر  20000مترمربع از اراضی واگذاری بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در شهرک هنگام با اعتباری معادل
 300میلیون ریال خبر داد.محمودی بیان
داشت این پروژه از تاریخ  93/2/15شروع
و در تاریخ  93/2/30به پایان رسیده است

ومعابر تا مرحله ساب بیس آماده سازی شده
و تحویل داده شد.وی گفت تا قبل از آماده
سازی مالکین با مشکالت زیادی جهت عبور
و مرور و عدم بهداشت مواجه بودند که
اجرای این پروژه که توسط بانک ماشین آالت اداره
کل بنیاد مسکن فارس انجام شد ،رضایتمندی اهالی
روستا را در بر داشته است.

روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

هفتهدولتوبزرگداشتشهیدانرجاییوباهنرگرامیباد
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افتخاری دیگر برای بنیاد مسکن استان فارس

اهدای لوح تقدیر اثر برگزیده به روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
فارس در نخستین جشنواره معرفی روابط عمومی
ها ی برتر این استان لوح تقدیر اثر برگزیده این
جشنواره را به دست آورد.
در این جشنواره که در محل هتل بین المللی
شیراز و با حضور مدیران و کارشناسان روابط
عمومی دستگاه ها و نهادهای استان فارس برگزار
شد لوح اثر برگزیده جشنواره به غالمرضا تدین
سرپرست روابط عمومی بنیاد مسکن فارس اهدا
شد.
اهدای این لوح اثر برگزیده به خاطر تولید و نشر
اخبار در نشریه و خبرنامه بنیاد مسکن
رقم خود و هیات داوران این نشریه را به

عنوان نشریه برگزیده انتخاب وقابل تقدیر
دانست.
سید محمد احمدی استاندار فارس دراین لوح
سپاس از تالش و مساعی روابط عمومی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان فارس دراین زمینه
تقدیر کرده است .
همچنین معاون سیاسی  ،امنیتی استانداری فارس
دراین جشنواره خدمات و تالش های مدیران
روابط عمومی دستگاه ها و نهادها را ستود و آن را
در جهت توسعه و تعالی استان فارس توصیف کرد.
معاون سیاسی  ،امنیتی استانداری فارس با
بیان اینکه همه تالشها برای تحقق شعار اقتصاد
و فرهنگ و مدیریت جهادی امسال باید انجام
گیرد بیان داشت  :در این میان نیاز به تقویت و
برخورداری از روابط عمومی شایسته و تاثیر گذار
داریم  ،نقش روابط عمومی در تحقق اهداف تعالی
اقتصاد و فرهنگ انکار ناپذیر است.
دکتر کمال فیروز آبادی افزود :مهمترین کارکرد
روابط عمومی در این میدان این است که برای
تعالی اقتصاد و فرهنگ به فرهنگ سازی بپردازد
و زمینه بروز و ظهور آن را فراهم کند.
وی ادامه داد  :ایجاد تعامل بین رسانه و روابط
عمومی مقدمه گام نهادن در این مسیر است و
استان فارس با برخورداری از رسانه های تاثیر
گذار در این زمینه پیشتاز سایر استان ها است.

جشن میالد مولود کعبه و بزرگداشت مقام پدر در بنیاد مسکن فارس
حجت االسالم مرادی  :نام مبارک علی نام والیی و مورد استقبال مردم

همزمان با میالد مولود کعبه حضرت امیر مومنان
علی (ع) در مراسم جشنی در بنیاد مسکن انقالب
اسالمی سالروز این میالد فرخنده و روز پدر گرامی
داشته شد.
در این مراسم حجت االسالم محمد حسن مرادی
قایم مقام نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن
استان فار س به ذکر مقام و منقبت موالی متقیان
پرداخت و گفت  :امام علی (ع) عالوه بر نسبت
خویشاوندی و دوستی با پیامبر اسالم (ص) و یاور
و همراه بودن  ،در تمام مراحل زندگی و تمام صحنه
های مختلف دفاع از اسالم و تبلیغ رسالت همراه آن
حضرت بود ،و عالوه بر این که پرورش یافته مکتب
وحی و داماد آن حضرت بود ،خود شخص ًا دارای
امتیازات ،شخصیت و ویژگی های برجسته و ممتازی
بود که به جز پیامبر اسالم (ص) هیچ انسانی به آن
درجه از کماالت روحی و معنوی دست نیافته است.
حجت االسالم مرادی ادامه داد  :عمق معرفت و ایمان
حضرت علی(ع) به مبدأ و معاد ،وحی و نبوت و
به طور کلی غیب عالم هستی ،علم و عمل و

درگذشت همکار

با کمال تاسف و تاثر شادروان مهندس منصور
اسدی مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم که از
مدیران پرتالش و زحمت کش استان بود و از سال
 1366به مدت  27سال در قسمت های مختلف
بنیاد اشتغال و دراین مدت نیز از سال 1375به
مدت  12سال عهده دار مدیریت شهرستان جهرم
بود ،براثر سانحه رانندگی و تصادف ،دارفانی را وداع
و به دیار باقی شتافت .
ضمن عرض تسلیت به خانواده بزرگوارش و
مدیریتبنیادمسکناستانوکارکنانبنیادمسکن
شهرستان جهرم ،برای آن مرحوم علودرجات و
برای بازماندگان  ،صبرجمیل خواستاریم.
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اخالص وصف ناپذیر وی در
صحنه های مختلف زندگی،
شجاعت مثال زدنی ،زهد و تقوا،
ایثار و گذشت ،حلم و بردباری ،قناعت
و سخا ،کمال وجودی و جامعیت آن
حضرت نسبت به همۀ ارزش های
انسانی و خصلت ها و کماالتی که
دست یابی به آنها برای یک انسان واال
امکان پذیر است و باالخره دارا بودن
تمام صفات الزمۀ اولیاء اهلل ،از صفات
و ویژگی های امیر مؤمنان علی(ع)
است .مقام علمی و معصوم بودن از هر
خطا و گناه و رسیدن به مقام امامت ،از
دیگر صفات آن حضرت است.
قایم مقام نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن
فارس گفت  :این همه امتیاز و صفات و خصائص
اخالقی ،معلول لیاقت ،همت و تالش خود آن
حضرت است ،بدون در نظر گرفتن هر گونه نسبت
خویشاوندی به پیامبر (ص)؛چرا که پیامبر (ص)
خویشاوندان زیادی داشت ،ولی هیچ یک از آنان
نتوانستند به مقام حضرت علی (ع) برسند .البته
کسی که در مکتب پیامبر (ص) پرورش یافته ،طبیعی
است که این ویژگی های اخالقی و کماالت را مرهون
پیامبر (ص) و مکتب او است.
وی با بیان اینکه نام علی و سایر اسامی که به نوعی
با آن حضرت مرتبط است مورد استقبال خانواده ها
قرار دارد گفت  :این موضوع را باید قدر دانست که
مردم ما مردمی والیی و علی دوست هستند و همواره
ادامه دهنده راه و منش آن حضرت بوده اند.
در این مراسم شرکت کنندگان از مداحی و مولودی
خوانی حاج حسن فرهمند از مداحان سرشناس بهره
مند شده و فیض کامل بردند.
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اردوی کوهنوردی کارکنان بنیادمسکن
شهرستان فسا برگزار شد
اردوی تفریحی ـ فرهنگی با حضور کارکنان پرشور
بنیادمسکن انقالب اسالمی شهرستان فسا در کوه تل
زیره معروف شهرستان فسا برگزارگردید.این کوه در
35کیلومتری شهرستان فسا و روبروی بقیه متبرکه
امامزاده اسماعیل واقع شده و حتی درتابستان
دارای آب و هوای بسیار خنک و معتدل می باشد .
درابتدای این اردو ،کارکنان بنیادمسکن به مدت 2
الی 3ساعت به کوهنوردی پرداخته و بعد از آن ،نماز
جماعت را به امامت آیت اهلل شریعتی برپا و پس از
پاسی از ساعات شب ،به منزل باز گشتند .شایان
ذکر است که فردای روز کاری ،کارکنان بنیادمسکن
انقالب اسالمی شهرستان فسا ،روحیه کاری فراوان
و بانشاطی داشتند و باتوجه به مهم بودن ورزش
جهت حفظ روحیه کارکنان ،مقررگردید این اردو
هرهفته به میزبانی یکی از کارکنان برپا گردد.
تقدیر معاون پشتیبانی و امور استان ها
از واحد فناوری اطالعات استان فارس

معاون پشتیبانی و امور استان
های بنیاد مسکن انقالب اسالمی
با اهداء لوح تقدیر به همکارمان
غالمرضا راشدی منش ،از وی و
همکارانشان در واحد فناوری
اطالعات و سیستم های استان
فاریس تقدیر به عمل آورده
است .در این پیام آمده است :با
توجه به انجام اقدامات مقتضی در خصوص تهیه و بهبود
زیر ساخت های الزم فناوری اطالعات در سال 1392
در بنیاد مسکن استان فارس و کسب رتبه اول در میان
استان ها ،و به پاس رحمات ارزنده جناب عالی و همکاران
محترمتان ،این لوح تقدیر ،تقدیم حضورتان می گردد.
همکار ارجمند جناب آقای حاج محمد باقر تابع بردبار

طواف کعبه  ،نماز مدینه
و اشک بقیع گوارای
وجودتان باد و زیارتتان
مقبول درگاه حضرت
حق باد.
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی کاراته استان توسط
محمد امین رحیم زادگان

همکاران ارجمند ،میالد شکوفه های باغ
زندگیتان مبارک باد:
-1ایمان قاسمیان از کازرون
-2محمد صادق حیدری باغنو از مرودشت
 -3غالمرضا زارع دوقلو از مرودشت
 -4عزیز ا...رضایی از مرودشت
-5حمیدرضا دهقانی پور از مرودشت
-6روح اله کریمی از مرودشت
-7حسن حیدری از المرد
 - 8قاسم رحیم زادگان از فسا
 - 9محمد رضا حسین زاده از المرد
-10مجتبی جوادی از پاسارگاد
-11محمد مهدی استقالل از سروستان
-12محمد ناصر کریمی از فیروزآباد
-13علیرضا عظیم پوراز قیر و کارزین
-14سعید مرادی از مرکز استان
-15مهدی موسی زاده از مرکز استان
-16محمود عیدی از مرکز استان
-17محمد همتی از مرکز استان
-18کاظم دنان از مرکز استان
-19مصطفی غضنفری از مرکز استان
-20علی داریوشی از ماشین آالت
-21ذبیح اله کیانیان بگلی از ماشین آالت

پیوندتانمبارک

*همکار ارجمند جناب آقای رامین ثابت،

پیوند آسمانی شما را تبریک عرض نموده،از
خداوند بزرگ برایتان خوشبختی و شادکامی
آرزومندیم.

زیارت قبول
همکاران محترم:

علی اکبر بردبار -محمود عباسی

بر قدومتان گل می فشانیم که در
دل عشق ائمه اطهار(ع) و بر چهره
غبار کربال و نجف اشرف دارید.

انتصاب

دانش آموز محمد امین رحیم زادگان فرزند همکارمان
قاسم رحیم زادگان ،مقام سوم مسابقات قهرمانی کاراته
رشته کمیته نونهاالن استان را کسب نمود .این موفقیت
را به وی تبریک عرض نموده ،توفیق روز افزونشان را از
خداوند منان خواهانیم.

تجلیل از بانوان شاغل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس
مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی فارس همزمان با سالروز میالد دخت
گرامی نبی مکرم اسالم حضرت زهرای مرضیه (س)
در دیدار با نمایندگان بانوان شاغل در بنیاد مسکن
فارس یاد آور شد  :بانوان الگو بودن حضرت زهرا
(س) را برای خود افتخار می دانند.
مهندس لقمانی در این دیدار با بر شمردن فضایل
زندگی حضرت زهرا (س) بیان داشت  :بانوان اگر در
مسیر هدایت حضرت زهرا قرار گیرند نه تنها خانواده
بلکه جامعه را اصالح می کنند.
وی ادامه داد  :روشهای زندگی این بزرگوار همه
سرمشق است و همین خصیصه موجب شده که آن
حضرت (س) بهانه خلقت قلمداد شود.
در ادامه این نشست ،حجت االسالم محمد حسن
مرادی قائم مقام نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد
مسکن ری سخنانی گفت  :از برکات و آثار وجودی آن
حضرت ،بیش از هزار سال می گذرد و میلیون ها انسان
در هر شبانه روز با استمداد از شخصیت معنوی آن
بزرگوار ،به پیشگاه خداوند ،توسل می جویند.

تولد شکوفه ها

از سوی مهندس
لقمانی مدیر کل
بنیاد مسکن انقالب
آقایان
اسالمی،
منعم،
غالمرضا
مهدی رنجبر ،محمد
علی صیادی ،حسن
زارع  ،خسرو کشتگر ،طهمورث محمودی و بیژن
جمشیدی به ترتیب به عنوان مدیران بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان های سروستان ،آباده،
فیروز آباد ،اقلید ،رستم  ،قیر و کارزین و گراش
منصوب و از زحمات آقایان ناصر کوششیان،
رضانیا ( که به افتخار بازنشستگی نائل شده است )
پیمان صمدی ،مهدی رنجبر و خدابخش باقری( که
به افتخار بازنشستگی نائل شده است)تقدیر شد.
همچنین در پی فوت مهندس منصور اسدی ،آقای
صمدکارگرفرد به عنوان مدیر بنیادمسکن جهرم
منصوب شد.

تسلیت

امام جمعه موقت شیراز خواستار توجه بیشتر بانوان
شاغل در بنیاد مسکن به سیره حضرت زهرا (س)
شدو گفت :تمسک به حضرت زهرا و الگو گیری بانوان
شاغل در این نهاد به زهرای مرضیه نیز باید سرآمد
سایر ارگان ها باشد.
گفتنی است که در این آیین ،از بانوان شاغل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی فارس تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

همکاران زیردرغم از دست دادن عزیزان خود ،عزا
دارشده اند ،ضمن عرض تسلیت به این همکاران
گرامی ،از خداوند منان برای شادی روح از دست
رفتگان غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر
الهی مسئلت داریم.
 -1حبيب مباشري در غم از دست دادن پدر
 -2شهريار نوروزي در غم از دست دادن پدر
 -3جميله محمدي در غم از دست دادن مادر
 -4دشتی فریدونی در غم از دست دادن پدر

