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بازدیدحجت االسالم
والمسلمین محمدی گلپایگانی
از پروژه طرح توسعه حرم
مطهر شاهچراغ(ع)

بازدید آیت اهلل رسولی محالتی
ازطرح توسعه حرم مطهر
شاهچراغ(ع)

برگزاری همایش
خیرین مسکن ساز
استان فارس

نریمان معاون وزیر مسکن :

رییس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی کشور خبر داد:

فعالیتمجمع
خیرینمسکنساز
برای رفاه و آسایش
افرادنیازمند
است

تدوین و طراحی
مدلمسکن
برای افراد کم
درآمد در آینده ای
نزدیک

مدیر کل بنیاد مسکن فارس :

مدیر کل دفترامورفنی و تهیه

اقتصادمقاومتی،
زمینه ساز ایجاد
تحولبنیادیندر
معیشت وتوسعه
روستایی
است

طرح های هادی بنیاد مسکن:

طرح های هادی،
سندتوسعه روستا
است وتغییرات
کالبدی و اجتماعی
را هدایت می کند
درفشی معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استان ها:

آموزش کلید موفقیت در مسایل حقوقی و فنی بنیاد مسکن است

ستاد اقامه نماز
بنیاد مسکن فارس

اهمیت اجتماعی نماز جماعت
ادامه مطلب شماره قبل

 ...به سخن دیگر ،اگر اسالم بر پنج پایه استواری
یافته ،از این پنج مورد ،سه مورد ارتباط مستقیم
با جنبه اجتماعی و سیاسی دارد و دو مورد دیگر به
اشكال دیگری مرتبط با جامعه و امور اجتماعی است
از این رو ثواب نماز جماعت و حضور در نماز جمعه،
چنان زیاد دانسته شده كه اگر از ده نفر بگذرد
غیرقابل شمارش برای فرشتگان خواهد بود.
تاكید بسیار زیاد برای حضور در نماز جماعت از
آن روست كه از جنبه اجتماعی نماز غفلت نشود
و گمان نرود كه رابطه میان انسان و خدا در دین
یك رابطه شخصی و خصوصی است؛ بلكه این رابطه
فراتر از یك رابطه شخصی دانسته شده و الزم است
برای همگان روشن شود كه دین امری اجتماعی
است نه این كه كاركردهای اجتماعی هم دارد؛ چنان
كه برخی چنین تصور كردهاند.
ارتباط تنگاتنگ نصب امام جماعت و به ویژه امام
جمعه از سوی رهبر جامعه به این معناست كه جنبه
اجتماعی و سیاسی نماز نمی بایست نادیده گرفته
شود و از آثار و تاثیرات آن غافل شد .اگر پذیرش
چهار چیز از استوانههای اسالم به امر پنجم یعنی
والیت وابسته است ،به این معناست كه اسالم هرگز
به جنبههای شخصی عبادت بسنده نكرده و آن چه
اصالت دارد ،جنبههای اجتماعی آن است؛ زیرا هدف
نهایی و علت غایی در آفرینش انسان ،خالفت الهی
از طریق شدنهای كمالی و فعلیت بخشی به قوای
اسمایی الهی با عبودیت و عبادت است .ماموریت
انسان ،امری اجتماعی و فرافردی است و هركسی
در دایره خودسازی فردی بماند ،از دایره هدف غایی
دور افتاده و از مسیر بیرون رفته است.
بنابراین ،نماز هرچند كه در ظاهر امری فردی و
شخصی و ارتباط دوسویه میان خالق و خلق شمرده
میشود ،ولی باید توجه داشت كه این ارتباط در
شكل اجتماعی و جماعت آن است كه تاثیر مثبت
بسیاری به جا میگذارد .از این رو در آیات قرآن
بر برپایی و اقامه نماز به شكل جماعت تاكید كرده
است. ...
ادامه در شماره بعد

معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استان های بنیاد
مسکن کشور آموزش را کلید موفقیت مسایل حقوقی
و فنی بنیاد مسکن دانست و گفت  :برنامه ریزی برای
برگزاری دوره های جامع آموزشی فنی ،مهندسی،
حقوقی ،مالی و اداری دراین بنیاد ضرورت دارد .
مهندس درفشی در مراسم اختتامیه همایش آموزشی
حقوقی و امالک بنیاد مسکن کشور که با حضور کارشناس
مسئوالن وکارشناسان امور حقوقی وامالک بنیادمسکن
سراسر کشور در شیرازبرگزار شده بود به این مطلب اشاره
نمود که :اولین جایی که پرونده حقوقی و اختالفات به

آن احاله می شود امور حقوقی است
و انتظار داریم کارشناسان اطالعات
جامع حقوقی داشته باشند.
درفشی ادامه داد  :مسایل کیفری
و جزایی و بودجه و رفت و آمد
به دادگاه ها و دفاع خوب کار
کارشناسان حقوقی است  ،آنها باید
الیحه خوب بنویسند و حضورشان
در دادگاه منطقی و متقن باشد .
وی با بیان اینکه در اختالفات همه
انتظار داریم که حکم به نفع سازمان
بگیریم گفت  :این کار زمانی محقق
می شود که کارشناس حقوقی ما با
دانش کافی و ادله محکم در محکمه حاضر شود .
معاون بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه ضعف بزرگ ما
این است که اطالعات حقوقی وسازمانی ضعیف داریم
گفت  :حتی یک مهندس فنی نیز باید در بنیاد مسکن
از مفاد قانون و قرار داد ها اطالعات حقوقی داشته باشد .
در این همایش سه روزه اساتید دانشگاه ودادگستری
استان به بیان آخرین رهیافت های علمی درباره مسایل
حقوقی و امالک پرداختند و کارشناسان بنیاد مسکن
سراسر کشور به میزبانی شیراز دراین دوره آموزشی
حضور یافتند.

مدیر کل بنیاد مسکن فارس :

طرح اخیر مجلس در زمینه توسعه روستایی راهگشا و امید بخش است
مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی فارس با اشاره به طرح یک فوریتی
اخیر مجلس در زمینه توسعه روستایی بیان داشت:
قطعا این طرح در زمینه توسعه روستایی راهگشا و
امید بخش است.
وی در بازدید از تعدادی از روستاهای شهرستان
کوار به همراه نماینده مردم این شهرستان در مجلس
اضافه کرد  :نیاز مبرم به توسعه روستاها و مدیریت
جامع و حذف موازی کاری ها اخیرا ً در طرح یک
فوریتی نمایندگان مجلس نیز تقدیم هیئت رئیسه
گردیده و این طرح می تواند راهگشای بسیاری از
معضالت دراین زمینه باشد .
مهندس لقمانی اضافه کرد  :طرح یک فوریتی توسعه
و سازماندهی خدماترسانی به روستاها بخشهای
مختلفی از جمله پیشگیری از مهاجرت روستاییان

به شهرها ،جلوگیری از
حاشیهنشینی در اطراف
کالنشهرها ،کاهش فاصله
برخورداری نقاط روستایی
و شهری و توجه به توسعه
پایدار در روستاها را شامل
میشود.
مدیر کل بنیاد مسکن
استان فارس طرح مذکور را در راستای بسترسازی
برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ویژه
در مناطق با پتانسیل تولید دانست و افزود :طرح
توسعه و ساماندهی خدماترسانی به روستاها درصدد
پررنگتر کردن نقش روستاها به عنوان یکی از
اصلیترین ارکان تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در بخش تولید محصوالت کشاورزی است.

بازدید مهندس درفشی از پروژه توسعه حرم شاهچراغ (ع)

3
نماینده مردم کوار ،سروستان و کربال در مجلس :

توسعه روستایی منجر به کاهش مهاجرت و حل اصولی
مشکالت روستاییان می شود

3
مدیرکل حقوقی وامالک بنیاد مسکن کشور:

مسوولیت کارشناسان حقوقی در بنیاد مسکن توام با کار
مضاعف است

6
نماینده ممسنی و رستم در مجلس :

خدمات بنیاد مسکن در بازسازی مناطق زلزله زده قابل
تحسین است

6
معاون بازسازی بنیاد مسکن فارس :
مردم بنیاد مسکن را نهادی از جنس خودشان می دانند

3
اسامی فرزندان ممتاز همکاران در سا ل تحصیلی 92-93

2
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن فارس در کوار اعالم کرد :
شهرستان کوار در مسیر توسعه روستایی

3
تیم فوتسال فارس ،فاتح چهاردهمین دوره مسابقات
سراسری فوتسال لیگ یک بنیادمسکن انقالب اسالمی کشور

8
انتصابات جدید در بنیاد مسکن استان فارس

7
اعطای جوایز پیشنهادات پیشگیری از خسارت زلزله در جهرم

8
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن در بازدید از شهرستان زرین دشت :

رعایت مقررات ملی ساختمان اولویت بنیاد مسکن است

6
فعالیت ها در قاب تصویر

قال رسول اهلل (ص) :
ِلم َو َش ُّر الدُّ نيا
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ِ
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شر دنيا
خير دنيا و آخرت با دانش است و ّ
و آخرت با نادانى.
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برگزاری همایش
خیرین مسکن ساز استان فارس

دومین همایش خیرین مسکن ساز استان فارس با
حضور آیت اهلل سید هاشم رسولی محالتی نماینده
مقام معظم رهبری در نهاد بنیاد مسکن انقالب اسالمی
کشور ،آیت اهلل ایمانی نماینده ولی فقیه در استان
فارس و امام جمعه شیراز  ،محسن نریمان معاون وزیر
مسکن ،مهندس تابش رییس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی کشور ،دکتر سید محمد احمدی استاندار
فارس ،مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد
مسکن استان فارس و جمعی از مسئولین استانی در
شیراز برگزار گردید .در این مراسم سخنرانان به شرح
ذیل به ایراد سخنرانی پرداختند.
آیت اهلل رسولی محالتی نماینده مقام معظم
رهبری در نهاد بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور
آیت اهلل سید هاشم رسولی محالتی در این همایش
اظهار داشت :همگان باید توجه داشته باشند که کار
خیر پایان ندارد و هر اندازه که در این راستا هزینه
شود سرمایه گذاری است زیرا خداوند چند برابر آن
را باز می گرداند.
وی افزود :هر کار خیر نوعی از صدقه است و باید
اطمینان داشت که خداوند به کار افراد خیر برکت می
دهد.
آیت اهلل رسولی محالتی ادامه داد  :مسووالن برای
مردم طوری کار کنند و طوری خدمت کنند که وقتی
مسوولیت آنها واگذار شد تاسف نخورند که چرا جایی
می توانستند و کار نکردند.
آیت اهلل ایمانی نماینده ولی فقیه در استان
فارس و امام جمعه شیراز
آیت اهلل ایمانی دراین همایش اظهار داشت :فارس
افتخار ثبت نخستین مجموعه خیرین مسکنساز در
کشور را دارد که استانهای دیگر را نیز ترغیب به
تشکیل این انجمن کرده است.
آیت اهلل اسداهلل ایمانی بیان کرد :نیکاندیشان استان
فارس در عرصههای سالمت ،مسکن ،مدارس آموزش
و پرورش پیشتاز و سرآمد در کشور بودهاند.
نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به جایگاه ویژه
مسکن در اسالم و قرآن مجید خاطرنشان کرد :ایجاد
آرامش با داشتن مسکنی مناسب در قران تأکید شده
است.
آیتاهلل ایمانی به اثرگذاری حضور خیرین مسکنساز
برای اقشار آسبپذیر جامعه اشاره و ابراز امیدواری
کرد که ثمرات فعالیت خیران به سرعت مورد
بهرهبرداری قرار گیرد.
محسن نریمان معاون وزیر مسکن
محسن نریمان در این همایش اظهار داشت  :فعالیت مجمع
خیرین مسکن ساز برای رفاه و آسایش افراد نیاز مند است
و هیچگونه شباهتی با مسکن مهر ندارد زیرا این مجمع
فعالیت برای کمک به مردم است.
وی افزود :تفاهمنامهای میان معاونت وزارت راه و
شهرسازی ،عمران و بهسازی و بنیاد مسکن کشور در
راستای تأمین زمین و ساخت آنها برای اقشار کمدرآمد
به امضا رسیده است.
محسن نریمان گفت :این تفاهمنامه در راستای
حرکت عمومی دولت منعقد شده است.

مهندس تابش رییس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی کشور
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور با بیان اینکه
پنج میلیون نفر مستاجر که خانه ای از خود ندارند در
کشور زندگی می کنند گفت  5/2 :میلیون خانوار از
این افراد از دهک های پایین جامعه هستند که برخی
از آنان تحت پوشش هیچ نهاد خیریه یا سازمان بیمه
ای نیستند.
رئیس بنیاد مسکن کشور از تدوین و طراحی مدل
مسکن برای افراد کمدرآمد در آیندهای نزدیک خبر
داد و گفت :این طرح در قالب طرج جامع مسکن در
حال پیگیری است.
تابش بیان کرد :کار خیران مسکنساز ارتباطی به
گستردگی مسکن مهر ندارد و فعالیتهای مثبتی به
لحاظ کمی و کیفی در این انجمنها انجام شده است.
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بازدید آیت اهلل رسولی محالتی از طرح توسعه حرم حضرت شاهچراغ(ع)

آیت اهلل رسولی محالتی رییس شورای مرکزی بنیاد
مسکن و نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور از
طرح توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) بازدید
کرد و در جریان اقدامات عمرانی طرح توسعه حرم
مطهر قرار گرفت.
آیت اهلل رسولی محالتی را مهندس تابش رییس
بنیاد مسکن کشور ،حاج آقارضایی قائم مقام
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور  ،مهندس
حسینعلی روحانی عضوشورای مرکزی بنیادمسکن
کشوروعضو هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز
ایران  ،مهندس درفشی معاون پشتیبانی بنیاد مسکن
کشور ،مهندس مهدیان معاون بازسازی بنیاد مسکن
کشور ،مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد
مسکن فارس  ،حاج شهبازی مدیر پروژه
توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و
جمعی دیگر از روحانیت و مسووالن استان

فارس همراهی کردند .
خداخواست شهبازی مدیر طرح توسعه حرم مطهر
دراین برنامه بازدید با ارائه گزارشی از روند پیشرفت
کار یاد آور شد  :این طرح که از سال  91آغاز شده که
انشاا ..در صورت تامین اعتبار الزم تا پایان امسال
به بهره برداری می رسد و اکنون حدود  90درصد
پیشرفت فیزیکی دارد .
وی اضافه کرد  :طرح توسعه حرم مطهر در فضایی به
وسعت  20هزار متر مربع آغاز شده که  14هزار متر
مربع آن فضای سر پوشیده و شش هزار متر مربع
فضای روباز است .
مدیر طرح توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)
همچنین گفت  :برای اجرای این طرح از تجربه و
تخصص بهترین استادکاران و معماران استفاده شده و
فضایی در شان موقعیت مذهبی سومین حرم اهلبیت
در شیراز فراهم شده است .

حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ علیرضا حدایق :

اساس فلسفه خلقت آشنایی با معرفت است

دکتر سید محمد احمدی استاندار فارس
استاندار فارس گفت :خیرین مسکن ساز استان
آمادگی دارند با تامین هزینه ساخت پنج هزار واحد
مسکونی در زمینه تامین مسکن محرومین تالش
کنند.
دکتر سید محمد احمدی با اشاره به اینکه زمینه
های همکاری در فارس فراهم است ،گفت :استان
فارس اولین مجموعه خیرین مسکن ساز را در کشور
راه اندازی کرد و امروز نیز خوشبختانه دارای جایگاه
باالیی است.
نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد :مشارکت
خیرین به معنای حضور گسترده مردمی است که امروز
این حرکت به خوبی در استان فارس انجام شده و به
طور حتم در آینده توسعه بیشتری خواهد یافت.
استاندار فارس تصریح کرد :با مشارکت خیرین نیک
اندیش امروز این توان به جایی رسیده که می توانیم
پنج هزار واحد مسکونی را بسازیم.
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حجت االسالم حاج شیخ علیرضا حدایق در جمع
کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس به بررسی
فلسفه خلقت و باورهای عمومی پرداخت و گفت :
بسیاری به غلط می گویند فقر برابر با فحشا است  ،در
حالی که همیشه اینطور نیست بسیاری از بی تقوایی ها و
منکرات ریشه در تمکن و ثروت باد آورده دارد .
حجت االسالم حدایق به مناسبت هفته

بسیج ودر اولین روز ازگرامیداشت هفته
بسیج که با حضور حجت االسالم والمسلمین
حاج شیخ حسن مرادی قائم مقام نمایندگی ولی
فقیه در بنیادمسکن فارس ،مهندس لقمانی مدیرکل
بنیادمسکن انقالب اسالمی استان فارس ،معاونین
وکارکنان بسیجی این نهاد در سالن اجتماعات
بنیادمسکن فارس برگزار شد ،به نقش تربیتی امام
حسین (ع) در برخورد با منکر اشاره کرد و گفت :
آشنایی با حقیقت هدف اصلی آن امام همام بود و ما
در همه جنبه های زندگی ساالر شهیدان می بینیم که
امام به جنبه های تربیتی اهمیت فوق العاده می دادند.
رییس بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج) خاطر نشان
کرد  :اساس فلسفه خلقت آشنایی با معرفت است ،
روستایی ،شهری  ،دکتر ،آیت اهلل  ،اینها در ارزیابی
حق مهم نیست مهم تقوی است .
وی اضافه کرد  :تقوی ریشه در معرفت و مخلصات
دارد  ،ما نباید مبارزه با معلول کنیم بلکه باید علت ها
را بیابیم و علت ها را بررسی کنیم.

نماینده ممسنی و رستم در مجلس :

خدمات بنیاد مسکن در بازسازی مناطق زلزله زده قابل تحسین است

مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد
مسکن استان فارس
مهندس سید علی نقی لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن
استان فارس بیان داشت  :استان فارس با ظرفیت های
خوبی که در زمینه احداث مسکن برای افراد نیازمند
دارد و همچنین به سبب وجود خیرین برجسته در این
استان قابلیت احداث پنج هزار واحد مسکونی خیر
ساز وجود دارد.
وی افزود :علیرغم فعالیتهای گسترده خیرین
مسکنساز در استان فارس هنوز پروژهای در برخی
شهرستانهای استان اجرایی نشده است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس اظهار امیدواری
کرد که با تالش و مشارکت خیرین استان فارس
همچنان پیشتاز در اجرای طرح های مسکن نیازمندان
باشد.
دومین همایش خیرین مسکن ساز با حضور خیرین
و معتمدین استان های فارس برگزار شد و همزمان با
آن از واحد های خیر ساز در شهرهای صدرا شیراز ،
سروستان و نی ریز بهره برداری شد.

دکتر نوذر شفیعی نماینده مردم
ممسنی و رستم در مجلس
شورای اسالمی در جمع مردم
روستاهای میشان و بیکرز این
شهرستان با تجلیل از خدمات
بنیاد مسکن بیان داشت :
خدمات بنیاد مسکن در
بازسازی مناطق زلزله
زده قابل تحسین است

و به عنوان یک صدقه جاریه
تداوم دارد .
دکتر شفیعی افزود :بنیاد
مسکن زحمات زیادی را در
سطح شهرستان متقبل شده
است و هر چند که شهرستان
ممسنی با بیشترین روستا و
نواحی حادثه خیز انتظارات
بیشتری را ایجاب می کند،

در هر حال امیدوارم
تالش های موجود ادامه
یابد و شهرستان ممسنی
به متوسط بازسازی اماکن
روستایی در سطح استان دست
یابد.
این نماینده مجلس افزود :روند
زلزله های سال های گذشته
نشانگر آن است که به رغم آنکه
شدت برخی زلزله ها زیاد بوده
اما خسارت ها کاهش یافته و
این موضوع بیانگر تاثیر گذاری
مقاوم سازی ها و خدماتی است
که بنیاد در روستاها انجام داده
است.
این نماینده مجلس همچنین
گفت :الزم است همه دستگاه
ها و بانک های عامل دراین
زمینه همکاری داشته باشند
تا بتوانیم عمران و آبادانی الزم
را به روستاها و مناطق آسیب
دیده از زمین لرزه برسانیم.

امام محمد باقر(ع):
ل َشی ٍء ُقف ً
ال َو ُق ُ
اِنَّ ل ُِک ِّ
الر ُ
ِ
فق؛
فل
االیمان ِّ
هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا
کردن و نرمی است.
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مدیر کل بنیاد مسکن فارس :

اقتصاد مقاومتی زمینه ساز ایجاد تحول
بنیادین در معیشت و توسعه روستایی است
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بازدید حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری از
پروژه توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس با
بیان اینکه این بنیاد پیشتاز در اجرای فرامین مقام
معظم رهبری برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است
گفت  :ما با همین رویکرد زمینه ایجاد تحول در اقتصاد
و معیشت و توسعه روستایی را به وجود خواهیم آورد
و این موضوع اولویت بنیاد مسکن است.
مهندس سید علی نقی لقمانی در نشست مدیران
شهرستان های بنیاد مسکن فارس افزود :شکل
گیری یک تحول و تاکید بر داشته ها و منتظر
دیگران نماندن از جمله مولفه هایی است که باید
برای نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی دنبال کنیم .
وی با بیان اینکه در بودجه سال  93بنیاد تاکید بر
اقتصاد مقاومتی در اولویت بوده گفت  :خوشبختانه
در این زمینه در استان فارس اتفاقات خوبی رخ داد

و زمینه توسعه شهری و روستایی فراهم شد و به
رغم محدودیت هایی که در زمینه بودجه داشتیم
توانستیم بر انگیزه خدمتگذاری به مردم بیفزاییم.
قائم مقام نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد
مسکن استان فارس نیز دراین نشست بیان
داشت  :اقتصاد مقاومتی از جمله محورهایی است
که بر قناعت استوار است و دستور صریح اسالم
بر قناعت و پرهیز از اسراف است.
حجت االسالم محمد حسن مرادی با اشاره به اینکه
خداوند برای فرد قناعتکار فضایلی در نظر گرفته
است گفت  :قناعت به معنی سختگیری بر خود و
خانواده و خرج نکردن نیست بلکه به معنی پرهیز
از اسراف و مدیریت مالی در شرایط موجود است .
در این نشست مدیران شهرستان های بنیاد
مسکن راهکارهای تبیین اقتصاد مقاومتی و توسعه
روستایی و شهری بر این مبنا را به بحث
گذاشتند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی و معاون پشتیبانی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس از روند بازسازی
مناطق روستایی شهرستان ممسنی بازدید کردند.

مهندس نصیری معاون بازسازی بنیاد مسکن دراین
بازدید با بیان اینکه مردم بنیاد مسکن را نهادی
از جنس خودشان می دانند گفت  :مشارکت های
مردمی در روند بازسازی ها بیانگر آن است که
مردم بنیاد را جدا از خود نمی داند.
حاج محمود عباسی معاون جدید پشتیبانی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی فارس نیز دراین بازدید
عمران و توسعه روستایی را از جمله برنامه های
محوری بنیاد مسکن دانست که در سالهای گذشته
به خوبی دنبال شده است .
مهندس سید قاسم حسینی مدیر بنیاد مسکن
شهرستان ممسنی نیز دراین بازدید گزارشی از
عملکرد شهرستان و مشکالت اداری و پیگیری
اعتبارات بازسازی و عمران روستایی در ممسنی
ارائه داد .
مسووالن بنیاد مسکن دراین برنامه از مناطق
زلزله زده بخش ماهور میالتی روستاهای میشان
علیا و سفلی بیدکرز بازدید کردند و درباره پیگیری
اعتبارات بازسازی به بحث پرداختند.
معاونان بنیاد همچنین از پروژه  20واحدی
اشکان عشایر این شهرستان بازدید به
عمل آوردند.

مدیرکل حقوقی وامالک بنیاد مسکن کشور:

مسوولیت کارشناسان حقوقی در بنیاد
مسکن توام با کار مضاعف است
دکتر حسین صدقی نیا مدیرکل دفتر حقوقی
و امالک بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور در
همایش آموزشی آشنایی با تازه های قوانین و
مقررات حقوق و امالک سراسر کشور در شیراز
بیان داشت  :مسوولیت کارشناسان حقوقی در بنیاد
مسکن توام با کار مضاعف است.
دکتر صدقی نیا در این همایش که با حضور
کارشناسان و مدیران امورحقوقی بنیادمسکن
استان ها و واحد های بنیاد مسکن کشور در شیراز
برگزار شد افزود :کمبود نیرو و کارشناس حقوقی
در شهرستان ها یک موضوع روشن و غیر قابل
انکار است لیکن بنیاد مسکن به رغم این کمبود ها
در سالهای گذشته توانسته است در محاکم کیفری
و حقوقی به خوبی از حقوق بنیاد دفاع کند .

حضرت حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی
رییس دفتر مقام معظم رهبری از پروژه توسعه حرم
مطهر حضرت شاهچراغ (ع) دیدار کرد و درجریان
اقدامات عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای
توسعه حرم مطهر قرار گرفت.
آیت اهلل سید علی اصغر دستغیب تولیت آستان مقدس
احمدی و محمدی  ،دکتر سید احمد رضا دستغیب
نماینده مردم شیرازدر مجلس شورای اسالمی  ،حاج خدا
خواست شهبازی مدیر طرح توسعه حرم مطهر حضرت
شاهچراغ (ع) و جمعی از مدیران و مسووالن و روحانیت
حجت االسالم محمدی گلپایگانی را مشایعت کردند.
حجتاالسالم محمد محمدی گلپایگانی ،آستان
مقدس شاهچراغ(ع) را مرکز فرهنگی
مردم جنوب کشور دانست و گفت :هر چه

اینجا باشکوه تر باشد ،بهتر است زیرا وقتی زائران
آستان شاهچراغ(ع) در رکاب و آسایش باشند
و نیازمندیهای آنها برآورده شود وقتی برگردند
خودشان مبلغ خواهند بود.
وی ضمن قدردانی از اداره حرم که به نحو احسنت انجام
میشود ،گفت :در طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع) نیز
اقدامات خوبی انجام شده است و امیدوارم آینده هم
به همین سرعت و بیشتر پیش روند.
حجت االسالم محمدی گلپایگانی همچنین در بدو
ورود به شیراز در گفت و گو با خبرنگاران عنوان کرد:
در مراسمهایی که حضور خواهد یافت به موضوع
سومین حرم اهل بیت(ع) و محورهایی که باید در
توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) مدنظر قرار
گیرد ،اشاره خواهد کرد.

مدیرکل دفترامور فنی وتهیه طرح های هادی بنیاد مسکن:
طرحهای هادی سند توسعه روستا است و تغییرات کالبدی و اجتماعی را هدایت می کند

معاون بازسازی بنیاد مسکن فارس :

مردم بنیاد مسکن را نهادی از جنس
خودشان می دانند
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مدیرکل دفترامور فنی وتهیه طرح
های هادی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی با بیان اینکه طرح های
هادی سند توسعه روستا است افزود:
این طرح ها که در چندین مرحله
مورد مطالعه و کنکاش قرار می گیرد
تغییرات کالبدی و اجتماعی روستاها
را هدایت می کند.
مهندس مهدی تحصیلدار در
همایش مشاوران طرح های
هادی روستایی از تصویب

و مطالعه طرح هادی در  38هزار
روستای باالی  20خانوار در سطح
کشور خبر داد و گفت  :تا پایان برنامه
پنجم توسعه این طرح ها می بایست
اجرایی شود.
مهندس تحصیلدار گفت :هم اکنون
 63هزار روستا در سطح کشور وجود
دارد که  38هزار از این روستاها باالی
 20خانوار جمعیت دارند و طرح های
هادی در انها اجرا یا مطالعه شده و یا
در دست اجرا است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون
برنامه پنجم توسعه باید در تمامی
روستاهای باالی  20خانوار طرح
هادی تهیه و اجرایی شود ،افزود:
این مهم جز با همکاری استان ها و
دهیاران محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی
روستاهای دارای بافت با ارزش از
سال  79در این راستا در سطح کشور
گفت :در راستای اجرای این طرح
روستاهای دارای شاخص های الزم
در کشور شناسایی شده و ساماندهی

خواهند شد.
تحصیلدار،سازگاریبااقلیم،تکنیک
ویژه بر ساخت بنا ،ایمنی و بقای
سازه ،استفاده از مصالح بوم آورد،
مسائل تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی و سبک
معماری هماهنگ با محیط را از جمله
شاخص های انتخاب روستاهای
داری بافت ارزشمند عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد :در راستای اجرای
این طرح در برنامه سوم توسعه 13
روستا در سطح کشور انتخاب شد
که این تعداد در برنامه چهارم توسعه
به  50روستا رسید و برای برنامه پنجم
نیز  35روستای دیگر در دست اقدام و
مطالعه قرار دارد.
مدیر کل دفتر فنی و تهیه طرحهای
هادی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،از
مسووالن محلی خواست روستاهای
دارای شاخص های بافت با ارزش و
تاریخی در منطقه خود را شناسایی
کرده و برای اجرای این طرح ،معرفی
کنند.

بازدید مهندس درفشی از پروژه توسعه حرم شاهچراغ (ع)

مهندس هادی درفشی معاون پشتیبانی وهماهنگی امور
استانها به همراه حسن رضایی مدیرکل روابط عمومی
بنیادمسکن انقالب اسالمی در حاشیه مراسم تودیع
ومعارفه معاونین قدیم وجدید پشتیبانی
وذیحسابی بنیادمسکن استان فارس ،ضمن

شرکت در مراسم اختتامیه دوره آموزشی
مروری برقوانین ومقررات جدید حقوقی و
امالک که ویژه کارشناس مسئولین حقوقی
بنیادمسکن استان ها در شیراز برگزار
شده بود  ،از پیشرفت توسعه حرم حضرت
احمدبن موسی الکاظم (ع) بازدید و ضمن
رضایت از پیشرفت فیزیکی پروژه آرزوی
خسته نباشید ودعای خیر برای مسئولین
دست اندرکار نمود.
خداخواست شهبازی مدیرتوسعه حرم
دراین رابطه گفت  :پروژه از تیرماه سال
 1391شروع شده والحمدهلل با توجه به
اهمیت موضوع وبازدید های هفتگی ومداوم
مهندس تابش ریاست محترم بنیادمسکن
کشور حدود  90درصد کار پیشرفت داشته وانشاا ..که
تاپایان سال بتوانیم  ،پروژه رابه بهره برداری برسانیم.
شهبازی افزود مساحت کلی پروژه وتوسعه حرم
20هزارمترمربع می باشد که  14هزار متر مربع از آن
مسقف و 6000مترمربع صحن روباز می باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امالک بنیاد مسکن انقالب
اسالمی کشور خاطر نشان کرد  :کارشناسان
حقوقی و امالک چشم بینای بنیاد مسکن هستند
که باید همه تحوالت را رصد کنند و نگذارند در
جایی کاری انجام یا قدمی به اشتباه برداشته شود
تا بنیاد مسکن با کمترین شرایط نا مطلوب مواجه
باشد و بتواند به رسالت اصلی خود که خانه سازی
برای محرومان است رسیدگی کند.
این مقام مسوول از کارشناسان حقوقی شهرستان
ها خواست تا با بهره گیری از فضای مجازی و فناوری
اطالعات  ،آگاهی های علمی خود را به روز رسانی کنند.
در این همایش سه روزه اساتید دانشگاه به بیان
آخرین رهیافت های علمی در باره مسایل حقوقی
و امالک پرداختند و کارشناسان بنیاد مسکن
سراسر کشور به میزبانی شیراز دراین دوره
آموزشی حضور داشتند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن فارس در کوار اعالم کرد :

شهرستان کوار در مسیر توسعه روستایی

مهندس مصطفی هاشمی معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن فارس در نشست بهسازی روستاهای
شهرستان کوار رسیدن به توسعه روستایی
را هدف متعالی بنیاد مسکن دانست و گفت :
شهرستان کوار در سالهای مختلف گام های
اساسی برای رسیدن به این هدف را برداشته است.
مهندس هاشمی به تهیه بیش از دو هزار و 200
طرح هادی در روستاهای فارس تا کنون اشاره کرد
و گفت  :بیش از  880مورد طرح هادی تا کنون به
اجرا درآمده و در سال جاری نیز برنامه اجرای 30
طرح تدارک دیده شده است .
این مقام مسوول در جلسه ای که در فرماداری
شهرستان کوار با حضور مهندس داریوش دهقان
فرماندار کوار  ،مهندس متین کیا مدیر بنیاد مسکن
شهرستان کوار  ،بخشداران مرکزی و طسوج ،
روسای ادارات خدمات رسان و کارشناسان بنیاد
مسکن فارس برگزار گردید در خصوص بهسازی
روستاهای شهرستان مباحثی مطرح کرد .
در پایان جلسه مهندس دهقان فرماندار
شهرستان کوار با بیان تالش و فعالیت های بسیار
بنیاد مسکن در عمران و آبادانی روستاها  ،به دلیل
خدمات ارزشمند بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فارس در روستاهای شهرستان کوار با اهداء لوح
تقدیر به مهندس هاشمی معاونت عمران
روستایی بنیاد مسکن فارس تقدیر و
تشکر نمود.
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فرماندار قیر و کارزین در دیدار با قائم مقام نماینده ولی فقیه
در بنیادمسکن فارس :

بنیاد مسکن یادگار امام راحل و نمونه
اقدامات جهادی است
فرماندار قیر و کارزین
در دیدار با حجت
االسالم مرادی قایم
مقام نماینده ولی فقیه
در بنیاد مسکن انقالب
اسالمی فارس کار بنیاد
را نوعی کار جهادی
دانست و بیان داشت:
بنیاد مسکن یادگار امام
راحل و نمونه اقدامات جهادی است.
کاظمی فرماندار شهرستان قیر و کارزین با تقدیر از
خدمات بنیاد مسکن ابراز داشت :فعالیت های این
نهاد در راستای برآورده ساختن نیاز مسکن اقشار
محروم جامعه قابل تقدیر است.
وی بیان کرد  :از آغاز تأسیس این نهاد که یادگار
امام راحل است ،تمامی اقدامات از قبیل احداث
مسکن مقاوم روستایی ،اجرای طرح هادی در
روستاها و اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای
زیر  ۲۵هزارنفر جمعیت در راستای عمران وآبادانی
مناطق محروم ومساعدت به اقشارکم درآمد جامعه،
به ویژه روستاییان بوده که این روند همچنان ادامه
دارد.
حاج آقا مرادی نیز دراین دیدار ابراز داشت  :از آنجا
که بنیاد مسکن انقالب اسالمی منتسب به نام مبارک
حضرت امام (ره) می باشد و عمده جامعه هدف
ما  ،قشر شریف روستائی هستند ،خدمت به
محرومان افتخار ماست .

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن در بازدید از شهرستان زرین دشت :

رعایت مقررات ملی ساختمان اولویت بنیاد مسکن است

مهندس محمود عباسی معاون پشتیبانی بنیاد مسکن
فارس از بنیاد مسکن شهرستان زرین دشت بازدید
کرد و در بین کارکنان این بنیاد گفت  :طی سال های
گذشته رعایت مقررات ملی ساختمان موجب تقویت
بنیان شهری و روستایی شده و این موضوع در بنیاد
مسکن جایگاه مطلوب دارد .
مهندس عباسی دراین بازدید ضمن گفت و
گو با کارکنان بنیاد مسکن زرین دشت
افزود :استفاده از مشاركت مردم و ارائه

اهداف اصلی توسعه روستایی برای
ماندن روستاییان در منطقه و کاهش
مهاجرت است

به سه نفر از بازديدکنندگان از نمایشگاه هفته
ایمنی در جهرم که بهترين پيشنهاد را درارتباط
با راههای پيشگيری از خسارات زلزله ارائه نموده
بودند هديه و لوح تقدير اهدا شد .
اين مسابقه که به مناسبت هفته ايمنی در برابر
زلزله و باليای طبيعی در نمايشگاه مربوطه که
به مدت  4روز برگزار گرديد اجرا شد از
ميان  55پيشنهاد ارائه شده بنا به نظر

کارشناسان بنياد به سه نفر از
بهترين پيشنهاد ارائه شده جوايز
و لوح تقدير اهدا شد .
ليال رحيم خانلی  ،حجت اله حقيقی نيا
و مريم جوادی فرد در این نمایشگاه
جوایز مسابقه را از آن خود کردند.
مهندس صمد کارگرگر فرد مدیر
بنیاد مسکن جهرم اظهار داشت :در
این نمایشگاه که با همکاری مدیریت
بحران ایجاد شد بخشی از توانمندی
ها ،تجهیزات و روند خدمات ارایه شده
در حوادث و بالیای طبیعی در معرض
دید شهروندان قرار گرفت.
هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی و آگاهی
بخشی به شهروندان در هنگام بروز بحران و مقابله
با حوادث طبیعی عنوان شد .
اطالع رسانی عمومی و شناخت و مقابله با حوادث
احتمالی و کاهش اثرات مخرب بالیای طبیعی با
آموزش و تمرین آموختههای امدادی و تقویت
فرهنگ عمومی خود امدادی از دیگر اهداف برپایی
این نمایشگاه عنوان شد.

نماینده مردم کوار ،سروستان و کربال در مجلس :

توسعه روستایی منجر به کاهش مهاجرت و حل اصولی مشکالت روستاییان می شود

پرسش وپاسخ بخشداران ،نمایندگان شوراهای
اسالمی و دهیاران روستاهای شهرستان داراب با
مدیر کل بنیاد مسکن فارس

در حاشیه جلسه شورای مسکن شهرستان داراب
که دهیاران  ،بخشداران ،نمایندگان شوراهای
اسالمی روستاهای تابعه شهرستان حضور داشتند
مهندس لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن فارس و
مهندس میزان مدیر بنیاد مسکن داراب از نزدیک
به سواالت دهیاران پاسخ دادند .
مهندس لقمانی مدیر کل بنیاد مسکن فارس دراین
نشست گفت  :با عنایت به اینکه در یکی دو سال
اخیر بخش عمرانی با رکود روبرو بوده ولی بنیاد
مسکن با مشارکت مردم توانست به تعهدات خود
عمل کند.
مدیر کل بنیاد مسکن فارس با توجه به کمبود
اعتبارات بهسازی از مسئولین شهرستان
خواست تا از پراکندگی توزیع اعتبارات در
روستاها جلوگیری کنند .

خدمات فني
و نقشه هاي
موجب
مهندسي
شده رعايت مقررات
ملي ساختمان از جايگاه
مناسبي برخوردار باشد و
ميزان آسيب ها به حداقل
برسد.
وی بازسازي و نوسازي
مناطق آسيب ديده از
حوادث غيرمترقبه را از
وظايف بنياد مسكن دانست
و افزود :ضمن همكاري در كنار وزارت راه و شهرسازي
براي ساخت مسكن مهر در شهرهاي زير  ۲۵هزار نفر
جمعيت ،تالش كرده ايم تا تامين سر پناه مردم را بر
عهده گيريم .محمود عباسی معاون پشتیبانی بنیاد
مسکن فارس به همراه شیروانی رئیس حسابداری،
حاتمی و فرخ منش مسئول زمین اداره کل بنیاد
مسکن از بنیاد مسکن زرین دشت دیدار کردند .
برومند مدیر بنیاد مسکن زرین دشت نیز ضمن خوش
آمدگویی ،گزارشی از عملکرد این بنیاد را ارائه نمود.
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فعالیت ها در قاب تصویر

مهندس لقمانی درجلسه شورای اداری
شهرستان فراشبند

تحویل کلید مسکن خیر ساز

اعطای جوایز پیشنهادات پیشگیری از خسارت زلزله در جهرم

مدیر کل بنیاد مسکن فارس در شورای اداری فراشبند

در سفر دکتر احمدی استاندار فارس و مهندس
لقمانی و هیئت همراه به شهرستان فراشبند مدیر
کل بنیاد مسکن فارس بر لزوم توسعه روستایی تاکید
کرد و گفت  :اهداف اصلی توسعه روستایی برای
ماندن روستاییان در منطقه و کاهش مهاجرت است .
مهندس لقمانی به منظورشرکت درجلسه شورای
اداری شهرستان فراشبند و دیدارعمومی با مردم
وهمچنین افتتاح پروژه ها به این شهرستان سفر کرد.
لقمانی با حضور دراداره بنیاد مسکن شهرستان
ضمن دیداربا کارکنان جلسه ای با مدیربنیاد پیرامون
برنامه ها ومشکالت بنیاد شهرستان درخصوص
بررسی وضعیت واگذاری ها ,بودجه ,93تسهیالت
مقاوم سازی و موارد اداری عنوان کرد.
مهندس باغبانی مدیر بنیاد مسکن فراشبند نیز گزارش
الزم را ارائه و درخواست های پرسنل را انتقال داد.
مهندس لقمانی در جلسه شورای اداری فراشبند
مصوبات تامین اعتبارات جدید برای بهسازی
روستاها وتهیه طرح هادی روستاها را بیان
کرد .
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امام رضا (ع) :
َك ُ
ين َوال َيتُنا و َال َبرا َء ُة مِن عَدُ ِّونا.
مال الدّ ِ
كمال دين ،در واليت ما و بيزارى جستن از
دشمن ماست.
بحار االنوار

دکتر داریوش اسماعیلی نماینده مردم کوار  ،سروستان
و کربال در مجلس شورای اسالمی در بازدید از
روستاهای شهرستان کوار بر لزوم توسعه روستایی
تاکید کرد و گفت  :توسعه روستایی منجر به کاهش
مهاجرت و حل اصولی مشکالت روستاییان می شود.
دکتر اسماعیلی که به همراه مدیر کل بنیاد مسکن استان و
جمعی از مسووالن از این روستاها بازدید کرد افزود :خدمات
بنیادمسکندرزمینهتوسعهروستاییقابلتوجهوتحسین
است و مجلس نیز دراین زمینه یاری رسان خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی افزود:
به منظور ایجاد زمینه الزم برای تحقق سیاست های
اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و
با توجه به جایگاه ویژه روستاها در تحقق سیاست
های مذکور به عنوان مهمترین رکن تولید محصوالت
کشاورزی و تامین کننده امنیت غذایی کشور و
همچنین به عنایت ضرورت روستاها در برنامه ریزی
کشور و گسترش خدمات رسانی به این نقاط
و نیز پیشگیری از مهاجرت روستاییان به

شهرها و جلوگیری از
گسترش حاشیه نشینی در
اطراف کالن شهرها و کاهش
فاصله برخورداری نقاط روستایی
و شهری و توجه به این موضوعات
طرح توسعه روستایی اکنون در
حال بررسی است .
دکتر اسماعیلی خاطر نشان کرد:
به منظور توزیع مناسب خدمات
و پیشگیری از اقدامات موازی
دستگاه ها که موجب اتالف منابع
ملی می گردد و نیز در راستای
زمینه سازی برای گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع
دستی ،تشویق سرمایه گذاری در زمینه توسعه خدمات
روستایی و ارائه تسهیالت مورد نیاز در این خصوص
و همچنین به منظور گسترش خدمات گردشگری
روستایی و توسعه فرصت های شغلی در این مناطق،
طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها با قید یک
فوریت جهت طی مراحل تصویب در حال بررسی است .
وی با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن در جمع مردم
روستای ده شیب با حضور در گلزار شهدای روستای
ده شیب نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمود.
بازدید از روستاهای ده شیب ،مظفری و اکبرآباد
با همراهی  ،مهندس لقمانی مدیر کل بنیاد مکسن
فارس  ،داریوش دهقان فرماندار کوار  ،حجت االسالم
آقایی امام جمعه شهر کوار  ،مهندس متین کیا مدیر
بنیاد مسکن شهرستان کوار و بخشداران و روسای
دستگاه های اجرایی شهرستان و سایر مسئولین
محلی از دیگر برنامه های این بازدید بود.

بازدید آیت اهلل رسولی محالتی از طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع)

بازدید رییس دفتر رهبری از طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع)

قهرمانی تیم فوتسال فارس درچهاردهمین دوره مسابقات
سراسری فوتسال لیگ یک بنیادمسکن انقالب اسالمی کشور

همایش دوره آموزش حقوقی

بازدید مهندس درفشی از پروژه توسعه حرم شاهچراغ (ع)

حضور مهندس لقمانی در جلسه شورای اداری داراب

حضرت مهدی(ع)
فإن ّا ُی ُ
ب َعنَا َشی ُء
غر ُ
حیط ع ُ
ِلمنا بِأنبائ ُِکم َو ال َی ُ
ُ
أخبارکم
مِن
علم ما به شما احاطه دارد و چیزی از اخبار
شما بر ما پوشیده نیست
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نفرات برتر دانش آموزان کارکنان بنیاد مسکن سال تحصیلی  93استان فارس

درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری

دانش آموزان
ممتاز
پایه

اول ابتدایی

علیرضا شیروانی شیری
معدل خیلی خوب
فرزند نبی اهلل  -مرکز استان

امیر حسین مظاهری معدل
خیلی خوب  -فرزند مجید
مرکز استان

رضا رمضانی زاده
معدل خیلی خوب
فرزند حسین  -مرکز استان

زهرا توانگر
معدل خیلی خوب

فرزند غالمرضا  -مرکز مرکز استان

فرزند علیرضا  -مرکز استان

محمد حسین مهر پویان
معدل خیلی خوب

هلیا دنان
معدل خیلی خوب
فرزند کاظم  -مرکز استان

هلیا صمدی
معدل خیلی خوب
فرزند پیمان  -مرکز استان

یونس رنجبر
معدل خیلی خوب
فرزند اسد  -استهبان

شقایق پر کاوش
معدل خیلی خوب

حسین بابائی
معدل خیلی خوب
فرزند علی  -فسا

زهرا خالقداری دارابی
معدل خیلی خوب
فرزند عباس  -فسا

محمد حسین بهروزی نیا

محدثه سلمانی
معدل خیلی خوب
فرزندرضا  -کوار

متین جوانمردی حقیقی فرد
معدل خیلی خوب

محمد حاجتی
معدل خیلی خوب

فرزندمسعود  -نورآباد ممسنی

مهدی اکبری
معدل خیلی خوب
فرزندحسن  -مهر

فرزند فرشاد  -مرکز استان

معدل خیلی خوب
فرزند محسن  -فسا

زهرا رستگار
معدل خیلی خوب

زهرا نصیری
معدل خیلی خوب
فرزند فرج اله -مرکز استان

زهراسادات حمیدی
معدل خیلی خوب

فرزند سید علیرضا  -مرکز استان

علی ابراهیمی
معدل خیلی خوب

نگار مال باقری
معدل خیلی خوب

امیر محمد نیکو
معدل خیلی خوب
فرزند سعید  -اقلید

فرزند احمد علی  -زرین دشت

فرزند کرامت  -زرین دشت

فرزند عبد الحمید  -سپیدان

آیناز کریمی
معدل خیلی خوب

حسین زارعی
معدل خیلی خوب

محمد امین حسن زاده دهکره

امیر حسین قربانی
معدل خیلی خوب

فرزند احسان  -ماشین آالت

فرزند محمد رضا  -ماشین آالت

معدل خیلی خوب

فرزندحمید رضا  -ماشین آالت

فرزندعلی اصغر  -مرودشت

علیرضا مهر پویا
معدل خیلی خوب
فرزند فرشید  -مرکز استان

فاطمه مصفا
معدل خیلی خوب
فرزند سعید  -مرکز استان

آیناز کریمی حمزه خانی
معدل خیلی خوب
فرزند علی  -شیراز

علیرضا جهرمی زادگان
معدل خیلی خوب
فرزند امین  -شیراز

ملیکا فريدوني
معدل خیلی خوب
فرزند فرزاد  -مرودشت

سید امیر رضا دهقانی
معدل خیلی خوب

فرزندسید کریم  -نورآباد ممسنی

دانش آموزان
ممتاز
پایه

دوم ابتدایی

زهرا نوذری
معدل خیلی خوب

شیوا رضایی
معدل خیلی خوب

علیر ضا حاتمی
معدل خیلی خوب

فاطمه نوذری
معدل خیلی خوب

محمد احمدی جرمشتی
معدل خیلی خوب

سید يوسف هاشمي
معدل خیلی خوب

فرزند حسین  -مرکز استان

فرزند عبد الرضا  -مرکز استان

فرزند روح اله  -مرکز استان

فرزند حسین  -مرکز استان

فرزند ساسان  -مرکز استان

فرزند سید محمد رضا  -بوانات

امیر محمد شیروانی دوست

آوا زارعیان جهرمی
معدل خیلی خوب
فرزند هدایت اله  -جهرم

شیوا خواجه پور
معدل خیلی خوب
فرزند صالح  -جهرم

علی سقا باشی جهرمی
معدل خیلی خوب
فرزند هادی  -جهرم

محمد مهدی مشتاقی
معدل خیلی خوب
فرزند عنایت اله  -جهرم

زهرا راستگو
معدل خیلی خوب

فرزند حسین  -زرین دشت

سنا قاسمی
معدل خیلی خوب
فرزند حسن  -سپیدان

محمد حسن منعم
معدل خیلی خوب

امیر حسین عابدی محمد صادق

فرزند غالمرضا  -سروستان

فرزند محمد صادق  -شیراز

نگار جعفری کدنجانی
معدل خیلی خوب
فرزند علی  -شیراز

دنا صیادی پور
معدل خیلی خوب

محمد حسین صیادی پور
معدل خیلی خوب

یونس فاطمی
معدل خیلی خوب
فرزندایوب  -الرستان

امیر رضا زارعی
معدل خیلی خوب
فرزند محمد رضا  -المرد

محمد رضا عباسی
معدل خیلی خوب

مبینا اسد آباد پور
معدل خیلی خوب
فرزندبهزاد  -مرودشت

محسن سعیدی
معدل خیلی خوب
فرزندقاسمی  -مرودشت

هومان صالحی منش
معدل خیلی خوب

فرنیا حسینی
معدل خیلی خوب

مبینا قایدی
معدل خیلی خوب

فرزند محمد جواد  -مرکز استان

معدل خیلی خوب
فرزند علی  -پاسارگاد

فرزند محمد علی  -فیروز آباد

فرزند محمد علی  -فیروز آباد

فرزند اردشیر  -ماشین آالت

فرزندمحمد هادی  -مرودشت

معدل خیلی خوب

فرزندسید قاسم  -نورآباد ممسنی

فرزندجواد  -نورآباد ممسنی
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امام موسی کاظم (ع):
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الم ِ
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،انتظار
فرج و گشایش است.
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نفرات برتر دانش آموزان کارکنان بنیاد مسکن سال تحصیلی  93استان فارس

تن به دانش سرشته باید کرد

دل به دانش فرشته باید کرد

دانش آموزان
ممتاز
پایه

محمد امین مبین
معدل خیلی خوب
فرزندعلی اکبر  -نی ریز

سوم ابتدایی

امیر رضا کیانی رحیمی
معدل خیلی خوب

حمید رضا فتوح اصطهباناتی

معدل خیلی خوب

راضیه نوروزی
معدل خیلی خوب

فرزند فرشید  -مرکز استان

فرزند خانم راضی  -مرکز استان

مهرشاد نامداری قرقانی
معدل خیلی خوب
فرزند بهزاد  -مرکز استان

نهال حیدرنیا
معدل خیلی خوب
فرزند محمد  -مرکز استان

علیرضا دهقانی
معدل خیلی خوب
فرزند محمود  -اقلید

زهرا مهر پویا
معدل خیلی خوب

رقیه طاهری تل گری
معدل خیلی خوب

احسان قنبری
معدل خیلی خوب
فرزند فردین  -فراشبند

ماریا محمدی
معدل خیلی خوب
فرزند محمد  -فسا

ایدا احمدی فیروزآبادی
معدل خیلی خوب
فرزند محمد  -فیروز آباد

امیر حسین عباس نیا
معدل خیلی خوب
فرزند سعید  -کازرون

یاسمن جان محمدی

فرزند توانگر  -مرکز استان

فرزند مهدی  -مرکز استان

علی یزدانی
معدل خیلی خوب
فرزند محمد رضا  -بوانات

هانیه محمدی
معدل خیلی خوب
فرزند کریم  -بوانات

علی دوستی روشن
معدل خیلی خوب
فرزند بهرام  -خنج

حسین عزیزی
معدل خیلی خوب
فرزند یعقوب  -داراب

دانیال رحیمی
معدل خیلی خوب
فرزند سیامک -رستم

سروش پروین
معدل خیلی خوب
فرزند جهانگیر  -کازرون

ملیکا میالنی
معدل خیلی خوب
فرزند حجت  -کازرون

ارشیا اسمال بگی
معدل خیلی خوب
فرزندکاظم  -الرستان

شیدا داریوشی
معدل خیلی خوب
فرزندعلی  -ماشین آالت

فاطمه عطایی
معدل خیلی خوب

فرزند کرم اله  -ماشین آالت

فرزندحسین  -ماشین آالت

غزل زارع فرد
معدل خیلی خوب

الله قاسمی
معدل خیلی خوب

محمد مهدی محمد جانی
معدل خیلی خوب
فرزند احمد  -مرکز استان

محمد نصیری
معدل خیلی خوب

شادی کشتگر
معدل خیلی خوب
فرزند خسرو  -رستم

سیده کوثر حسینی
معدل خیلی خوب

فرزند محمد علی  -مرکز استان

فرزند علی حسن  -سپیدان

معراج فتاحی
معدل خیلی خوب

دانش آموزان
ممتاز
پایه

فرزند عباس  -مرکز استان

فرزند محسن  -مرکز استان

مهرناز خلیفه لیراوی
معدل خیلی خوب

فاطمه مختاری
معدل خیلی خوب
فرزندناصر  -نی ریز

فرزند فرج اله  -مرکز استان

چهارم ابتدایی

معدل خیلی خوب

فرزند سید جلیل  -زرین دشت

زهرا مرادی
معدل خیلی خوب
فرزند عباس  -شیراز

اباذر شفیعی
معدل خیلی خوب
فرزند هادی  -مرکز استان

امیر عبدالهی
معدل خیلی خوب
فرزند یوسف -مرکز استان

سپهر هاشمی
معدل خیلی خوب

سحر زارعی
معدل خیلی خوب
فرزند جالل  -فراشبند

محمد امین رحیم زادگان

فاطمه محمدی مقدم
معدل خیلی خوب
فرزند امیر  -کوار

معدل خیلی خوب
فرزند قاسم  -فسا

فرزند مصطفی  -مرکز استان

دانش آموزان
ممتاز
پایه

فرزند مهرداد  -ماشین آالت

مرضیه برزگر
معدل خیلی خوب

فرزند عیسی  -مرکز استان

صبا ایزدی
معدل خیلی خوب
فرزند اصغر  -اقلید

پنجم ابتدایی

زهرا مال باقری
معدل خیلی خوب

فرزند عبدالحمید  -سپیدان

ابراهیم افسری
معدل خیلی خوب

فرزند سعید رضا  -مرکز استان

فرزند غالمرضا  -مرکز استان

پوریا صمدی
معدل خیلی خوب
فرزند پیمان  -مرکز استان

الهام مهرزاد
معدل خیلی خوب

فرنیا مسعودی
معدل خیلی خوب
فرزند اکبر  -شیراز

نیما رضایی
معدل خیلی خوب
فرزند غالمرضا  -شیراز

فرزند علی اکبر  -سروستان

آیدا راشدی منش
معدل خیلی خوب

سحر نقاش
معدل خیلی خوب

فرزند محمد جواد  -مرکز استان

امید تندر
معدل خیلی خوب
فرزند راه علی  -فیروز آباد

سیده زهراموسوی
معدل خیلی خوب

سید محمد جواد  -مرکز استان

امیر حسین اسالمی
معدل خیلی خوب
فرزند امیر  -فیروز آباد

فاطمه جمالی
معدل خیلی خوب

فرزند احسان اله  -مرکز استان

زهرا حیدری
معدل خیلی خوب
فرزند حسن  -المرد

کیمیا مشهدی زاده
معدل خیلی خوب

فرزند امیر رضا  -مرکز استان

پوریا سنگی
معدل خیلی خوب

فرزند حمید رضا  -ماشین آالت
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پيامبر صلىاهللعليهوآله :
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نفرات برتر دانش آموزان کارکنان بنیاد مسکن سال تحصیلی  93استان فارس

درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری

دانش آموزان
ممتاز
پایه

ششم ابتدایی

فرزندعبدالهادی  -ماشین آالت

علیرضا عباسی
معدل خیلی خوب
فرزند محمود  -مرودشت

سیده محدثه دهقانی
معدل خیلی خوب

عرشیا فوالد
معدل خیلی خوب
فرزند محمد  -شیراز

زهرا خیراندیش
معدل خیلی خوب
فرزند رضا  -اقلید

ساجده سقا باشی جهرمی

محدثه کارگرفرد
معدل خیلی خوب
فرزند صمد  -جهرم

محمد رضا حیدری
معدل خیلی خوب
فرزند حسن  -المرد

محمد غالمزاده
معدل خیلی خوب
فرزندحسین  -المرد

بهنوش کریمی
معدل خیلی خوب

علی صف شکن
معدل خیلی خوب
فرزندمسعود  -نی ریز

نفیسه السادات جعفری
معدل 20

زهرا عبداللهی
معدل 20
فرزند عزت اله -المرد

حانیه حبیبی
معدل 19/95
فرزند هاشم  -مرکز استان

بهار عبداللهی
معدل 19/93

علیرضا زارعی
معدل 19/76
فرزند غالمحسین  -المرد

مهدی رستگاریان
معدل خیلی خوب

فرزندسید کریم  -نورآباد ممسنی

معدل خیلی خوب
فرزند هادی  -جهرم

آیسا شاهی
معدل خیلی خوب
فرزند امین  -مرکز استان

دنیا کوششیان
معدل خیلی خوب
فرزند ناصر  -مرکز استان

فاطمه شجاعی نیا
معدل خیلی خوب

فرزند محسن  -مرکز استان

مریم قاسمی شبانکاره
معدل خیلی خوب
فرزند بهرام  -مرکز استان

ملیکا مصفا
معدل خیلی خوب
فرزند سعید  -مرکز استان

امید جوکار
معدل خیلی خوب

فرزند خسرو  -زرین دشت

علیر ضا ناصری
معدل خیلی خوب
فرزند محمد  -داراب

عارف کشگر
معدل خیلی خوب
فرزند خسرو  -رستم

محدثه ضرغامی
معدل خیلی خوب
فرزند شاپور  -فراشبند

عاطفه محمد زاده
معدل خیلی خوب
فرزند منصور  -الرستان

محمد غالمزاده
معدل خیلی خوب
فرزندحسین  -الرستان

امیر حسین جوانمردی
معدل خیلی خوب
فرزندبهنام  -المرد

محمد اصغر جهرمی
معدل 19/97

علی زمانی مظفر آبادی
معدل 19/85

روژینا محمدزاده شیرازی
معدل  - 19/64فرزند
علی  -مرکز استان

سید محمد رضا موسوی نژاد

دانش آموزان
ممتاز
پایه هفتم نظام
جدید و

فرزند نوروزی علی  -ماشین آالت

فرزند یوسف  -مرکز استان

دانش آموز

دانش آموزان

پایه

پایه

ممتاز

امین قنبری
معدل 19/07
فرزند فردین  -فراشبند

دوم راهنمایی

فرزندسید عبدالحسین الرستان

فرزند عبدالرسول  -ماشین آالت

فرزند عطا اله  -مرکز استان

حدیث زمانی مظفر آبادی
معدل 19/57

یاسمن کیانی رحیمی
معدل 19/55

الهام قائدیان
معدل 19/55

فرزندعطا اله  -مرکز استان

فرزند توانگر  -مرکز استان

فرزند عباس  -مرکز استان

محمد کارگرفرد
معدل 19/33
فرزند صمد  -جهرم

معدل  - 19/64فرزند خانم
کامران  -مرکز استان

فاطمه رحیم زادگان
معدل 19/26
فرزند قاسم  -فسا

اول راهنمایی

پوریا مهرکی
معدل 19/19
فرزند عباس  -فیروز آباد

ممتاز

علیرضا نقاش
معدل 19/50

سوم راهنمایی

فرزند محمد جواد  -مرکز استان

عارف کشتگر
معدل 20
فرزند خسرو  -رستم

مهدیه حیدر نیا
معدل 20
فرزند محمد  -مرکز استان

راضیه محب علی
معدل 19/96
فرزندرضا  -ماشین آالت

میترا عباسی نیا
معدل 19/26
فرزند سعید  -کازرون

آیسودا تندر
معدل 19/22
فرزند راه علی  -فیروز آباد

محمد حسین عابدی
معدل 19
فرزند حمید رضا  -آباده

ولی ا ...تدین
معدل 19/93

فرزند غالمرضا  -مرکز استان

نیلوفرعظیمی
معدل 19/87

فرزند هوشنگ  -مرودشت

زهرا جمالی
معدل 19/81

فرزند احسان اله  -مرکز استان

دانش آموزان
ممتاز
پایه

محمد حسین دهقانی
معدل 19/80
فرزند بهزاد  -کازرون

زهرا تحقيق
معدل 19/78

زهرا حسینی
معدل 19/79

پوریا دهقانی
معدل 19/62
فرزند محمود  -اقلید

فرزند مرتضی  -مرکز استان

فاطمه محمد زاده
معدل 19/61
فرزند منصور  -الرستان

کیمیا هوشیاری
معدل 19/55

فرزند محمد علی  -ماشین آالت

دانش آموز

دانش آموزان

پایه

پایه

ممتاز

فرزندسید قاسم  -نورآباد ممسنی

مریم منعم
معدل 18/50

فرزند غالمرضا  -سروستان

محمد سی سختی
معدل 18/22
فرزند صمد  -خرامه

دوم دبیرستان

اول دبیرستان

فاطمه منعم
معدل 19/96
فرزندمسعود  -نی ریز

سیما صیادی پور
معدل 19/90

فرزند محمد علی  -فیروز آباد

ممتاز

طيبه يزداني
معدل18/42
فرزند محمد رضا  -بوانات

پیش دانشگاهی

شقایق آزادان گناوه
معدل 18/66

فرزند علیرضا  -مرکز استان

شبنم آزادان گناوه
معدل 18/40

فرزند علیرضا  -مرکز استان

آیناز تندر
معدل 18/02
فرزند راه علی  -فیروز آباد
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تولد شکوفه ها

مقاله ی مهندس محمدرضا آزما كارشناس بنياد مسكن
انقالب شهرستان داراب تحت عنوان « بررسي ظرفيت
هاي توسعه كالبدي سكونتگاه هاي روستايي با رويكرد
توسعه پايدار» در اولين همايش ملي توسعه پايدار
كالبدي  -فضايي روستايي در شهر اردبيل برگزیده شد.
این موفقیت را به همکار عزیزمان جناب آقای
مهندس آزما تبریک می گوییم.

زیارت قبول
بر اساس احکام صادره از بنیاد
مسکن انقالب اسالمی کشور
محمود عباسی به سمت معاون
پشتیبانی بنیاد مسکن فارس و
محمد علی پورمهدوی به سمت
معاون ذیحسابی بنیاد مسکن
استان فارس منصوب شدند.
بر اساس حکمی که از سوی
مهندس هادی درفشی معاون
پشتیبانی و هماهنگی امور استان
های بنیاد مسکن کشور صادر
شده ،محمود عباسی به

سمت معاون پشتیبانی این بنیاد
دراستان فارس منصوب شد .
عباسی پیش از این مدیر بنیاد
مسکن در شهرستان ها ی
مرودشت ،فیروز اّباد و المرد بوده و
مدیریت ستادهای بازسازی مناطق
زلزله زده را بر عهده داشته است .
همچنین بر اساس حکم صادر
شده ازسوی مرتضی بخشی
ذیحساب بنیاد مسکن کشور ،
محمد علی پورمهدوی به عنوان
ذیحساب بنیاد مسکن فارس

منصوب شد  ،وی نیز پیش از
این در استانداری فارس و بنیاد
مسکن استان های کهگلیویه و
بویر احمد وخوزستان مسوولیت
داشته است .
پیش از این سعید مصفا
مسوولیت معاونت پشتیبانی و
ذیحسابی بنیاد مسکن استان
فارس را داشته و اکنون وی در
پروژه طرح توسعه حرم مطهر
حضرت شاهچراغ (ع) مسوولیت
گرفته است.

تیم فوتسال فارس ،فاتح چهاردهمین دوره مسابقات سراسری فوتسال لیگ یک
بنیادمسکن انقالب اسالمی کشور

آقای مهدی موسی زاده عتبات
عالیات (کربال)

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

همکاران ارجمند ،میالد شکوفه های باغ
زندگیتان مبارک باد:
-1ایمان قاسمیان از همکاران بنیادمسکن کازرون
-2حمیدکوپیما از همکاران بنیادمسکن الرستان
-3فرزاد رحمان پور از همکاران بنیادمسکن فسا
-4سجاد رفیعی از همکاران بنیادمسکن گراش
-5عبدالناصر خسروی از همکاران بنیادمسکن سروستان
 -6حمید رضا ژاله بار از همکاران بنیادمسکن استان

کمک به ساخت بیمارستان سرطان جنوب کشور

توسط کارکنان بنیادکازرون یک فقره فیش کمک
نقدی به صورت دوره ای ماهیانه درقالب وقف دسته
جمعی برای ساخت بیمارستان سرطان جنوب کشور
واریز شده است.

 -7مجتبی جوادی از همکاران بنیادمسکن پاسارگاد
-8علی اقرا از همکاران ماشین آالت استان

انتصاب

نشست هماهنگی اقامه نماز  ،امر به معروف
و نهی از منکر و عفاف و حجاب

چهاردهمین دوره مسابقات سراسری فوتسال
لیگ یک بنیاد مسکن انقالب اسالمی با قهرمانی
تیم فوتسال فارس به کار خود خاتمه داد.
مهندس سیدعلی نقی لقمانی مدیرکل بنیادمسکن
انقالب اسالمی فارس در مراسم اختتامیه این دوره
از مسابقات که با حضور حاج آقا مرادی قائم
مقام نماینده ولی فقیه در بنیادمسکن فارس،
آقای خزاعی مدیرکل اموراداری وپشتیبانی
بنیادمسکن کشور ومعاونین پشتیبانی استان های
هرمزگان،اصفهان،خوزستان ،فارس وجمع دیگری
از مسئولین کشوری واستانی ومحلی که در سالن
ورزشی مجتمع شهید ربانی شیراز برگزار شد با
برشمردن نقاط مثبت برگزاری اینگونه از مسابقات
در بین کارکنان گفت  :علیرغم برگزارنشدن این
دوره از مسابقات در دوسال اخیر ولی مشاهده
شد همکاران بنیادمسکن همچنان آمادگی
خود را برای برگزاری مسابقات داشته وخواهند
داشت و ما امیدواریم در سال های بعد نیز با
کمک ومساعدت مهندس تابش ریاست محترم
بنیادمسکن کشور ومهندس درفشی معاون
محترم پشتیبانی وذیحسابی کشور شاهد رقابت
های دوستانه کارکنان در دیگر رشته های ورزشی
این نهاد انقالبی باشیم.
جالل الدین خزاعی مدیرکل امور اداری و پشتیبانی
بنیادمسکن انقالب اسالمی کشور در این مراسم
ضمن تشکر از
حضور کارکنان
ورزشکار حاضر
در مراسم و علی
الخصوص میزبانی
خوب فارس گفت:
حضور
علیرغم
نزدیک به  200نفر
در قالب  16تیم
بار دیگر فارس
توانست هم در
رقابت ورزشی وهم در میزبانی سربلند بیرون آید.
خزاعی ادامه داد که انشاا ..امیدواریم که دیگر
استان ها یی که در بحث ورزش کارکنان کمی
کوتاهی می کنند در نظر داشته باشند
که ورزش برای کارکنان نه تنها به
سالمتی آنان می افزاید بلکه در انجام

وظایف اداری واز جمله اهم وظایف بنیادمسکن که
عمران وآبادانی روستاها است نقش بسزایی دارد
وهمیشه دیده شده که مهندسان خوب بنیاددر
تیم ها ورزشی هم نقش مفیدی داشته اند.
امیرخزلی کارشناس مسئول ورزش بنیادمسکن
کشور نیز باتشکر از تمامی دست اندرکاران
بنیادمسکن فارس در برگزاری این دوره گزارش
خود را بشرح زیر ارائه داد:
16تیم در قالب 4گروه 4تیمی شرکت وطی سه
روز  24بازی دوره مقدماتی را طی و8تیم به دوره
حذفی راه یافتند ونهایتا چهارتیم فارس،خوزستان
 ،هرمزگان واصفهان به دور نیمه نهایی وپس از این
مرحله تیم های فارس وهرمزگان( قهرمان دور قبل
مسابقات) به فینال چهاردهمین دوره مسابقات
فوتسال لیگ یک بنیادمسکن راه یافتند.وپس از
یک بازی قشنگ وزیبا مسابقه با نتیجه 2بر 2پایان
پذیرفت که با زدن پنالتی این نتیجه با 5بر 3با
قهرمانی تیم فارس پایان پذیرفت.
برترین بازیکنان این دوره آقایان مجید حاجی زاده
از بنیادمسکن استان اصفهان ومجتبی سلیمانی از
استان هرمزگان به عنوان بهترین بازیکنان وآقای
گل این دوره نیز آقای محمد جوانمردی از فارس
با 9گل زده بعد از محمد علی رستمی از استان
خوزستان با  11گل دونفر ببشترین گلزنان دوره
معرفی شدند.
دراین دوره فارس قهرمان و استان های هرمزگان
وخوزستان به ترتیب مقام های دوم وسوم وکاپ
اخالق را هم به استان قم دومین حرم اهل بیت(ع)
اختصاص داده شد.
این رقابت ها از  24مهر ماه با حضور ورزشکارانی
از استان های  ،خراسان رضوی  ،اردبیل  ،اصفهان،
آذربایجان شرقی  ،فارس  ،بوشهر  ،تهران ،
چهار محال و بختیاری  ،خوزستان  ،سیستان و
بلوچستان  ،قم  ،کهگیلویه و بویر احمد  ،گلستان،
گیالن  ،هرمزگان و همدان درسالن شهید ربانی
برگزار شد
اعضای تیم فارس  :سرپرست  :کرامت رمضانی
زاده و سرمربی  :جلیل دوران
بازیکنان  :محمدحسین شهبانی  ،محسن شجاعی
نیا ،محمدجواد جوانمردی  ،فرشاد مهرپویا  ،سعید
شعبانی  ،محمد همتی  ،محمد مهدی شریفی ،پویا
ایقانی ،رحیم صدیق جعفری وبهمن نوروزی.

نشست هماهنگی  ،تبادل نظر و برنامه ریزی
پیرامون اقامه نماز جماعت  ،امر به معروف و نهی
از منکر و مسایل عفاف و حجاب در بنیاد مسکن
استان فارس برگزار شد  ،مدیر کل بنیاد مسکن
استان فارس دراین نشست بر لزوم فرهنگ سازی
برای تحکیم حجاب و عفاف و توجه بیشتر به اقامه
نماز و امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد.
مهندس سید علی نقی لقمانی دراین نشست که با
حضور معاونان بنیاد مسکن و نمایندگان واحد های
مختلف برگزار شد گفت  :این فرهنگ سازی باید
به گونه ای باشد که ما در جامعه و در محل کار و در
برخورد با ارباب رجوع و در هر محفلی طوری رفتار
کنیم که باحجاب ها احساس کنند حجاب و عفاف
به آنها ارزش داده است.
حجت االسالم محمد حسن مرادی قائم مقام
نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن فارس
نیز دراین نشست هماهنگی  ،تبادل نظر و برنامه
ریزی پیرامون اقامه نماز جماعت  ،امر به معروف
و نهی از منکر و مسایل عفاف و حجاب در بنیاد
مسکن استان فارس افزود :حجاب از کارکرد
اجتماعی برخوردار است ،غرایز و التهاب جسمی و
معاشرتهای بی بندوبار را کنترل و بر تحکیم نظام
خانواده می افزاید.
در این نشست بر لزوم ادای فریضتین و تحکیم
حجاب و عفاف و توجه به نماز جماعت در بنیاد
مسکن و پخش منظم اذان در ساختمان ومحوطه
بیرونی اداره کل  ،حضور مدیران در صفوف نماز
جماعت  ،رعایت مصادیق صرفه جویی  ،توجه به
فراگیری و آموزش قرآن و نهج البالغه  ،تاکید شد.

تسلیت
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.
-1فرشاد ضرغامی از بنیادمسکن فراشبنددر غم از
دست دادن پدر
 -2امیر رضا مشهدی زاده از مرکز استان در غم از
دست دادن پدر
 -3ها شم خرمی از مرکز استان در غم از دست
دادن پدر

ابالغ احکام مدیرکل
-1هوشنگ عظیمی به عنوان سر پرست بنیاد مسکن
شهرستان نی ریز معرفی و از خدمات مسعود صف
شکن مدیر سابق ،تشکر به عمل آمد.
-2مسعود صف شکن به عنوان سرپرست بنیادمسکن
شهرستان مرودشت معرفی و از خدمات محمود
عباسی مدیر سابق بنیاد مسکن که به عنوان معاون
پشتیبانی اداره کل استان منصوب شد ،تشکر به
عمل آمد.

رتبه عالی شاخص نگهداری و تعمیرات برای
امور ماشین آالت بنیاد مسکن فارس

امور ماشین آالت بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان فارس در شاخص نگهداری و تعمیرات در
بین استان های کشور رتبه عالی را به دست آورد.
مهندس هادی درفشی معاون پشتیبانی و امور
هماهنگی استان های بنیاد مسکن کشور با ارسال
لوحی از خدمات مهندس حسین اعرابی مدیر امور
ماشین آالت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
فارس برای احراز این رتبه قدردانی کرد.
در بخشی از این لوح تقدیر خطاب به مهندس
اعرابی آمده است  :نظر به ارزیابی به عمل آمده
از عملکرد امور ماشین آالت استان در سال 1392
و کسب رتبه عالی در شاخص نگهداری و تعمیرات
بین استان های کشور ضمن تبریک و تشکر از
جنابعالی و کلیه همکاران شاغل در امور ماشین
آالت استان توفیق هر چه بیشتر در پیشبرد امور
از ایزد متعال خواستارم .
به همین مناسبت در مراسمی که دراستان گیالن
برگزار شد و از برگزیدگان بنیاد مسکن تجلیل به عمل
آمد و این لوح تقدیر به مهندس اعرابی تقدیم شد.
امور ماشین آالت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
فارس طی سالهای  1390و  1389نیز مقام سوم
کشور را در شاخص عملیات و در سالهای  1385و
 1387نیز مقام نخست را به دست آورده است .
الحاق اراضی خارج از طرح به طرح هادی
با حضور رئیس بنیاد مسکن شهرستان کازرون به همراه
بخشدار در دو روستای تره دان و چکک و جلسه با
صاحبان اراضی متقاضی الحاق طرح به طرح هادی  ،مقرر
شد ضمن پرداخت حقوق قانونی دولت از سوی صاحبان
اراضی بنیاد مسکن متقابال اقدام به الحاق این اراضی به
طرح هادی و برخورداری از خدمات طرح هادی گردند.

