مهندس حق شناس معاون مسکن
شهری بنیاد مسکن کشور:

مسکن کوچک اما زیبا،
الگوی احداث مسکن شهری
در بنیاد مسکن
است
1

مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن
انقالب اسالمی:

مسکن مهر در شهرهای زیر 25
هزار نفر جمعیت با خوداتکایی
مردم به سرانجام رسید

کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سراسر کشور در شیراز

مهندس درفشی:
باید به گستره جدیدی از نظام اطالع
رسانی در حوزه روابط عمومی بیندیشیم

مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس:

طرح آسفالت معابر در شرایط بودجه های
انقباضی طرحی بزرگ است
5
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن فارس:

جامعه ما امروز بیش از پیش نیاز به تفکر
بسیجی دارد
8

مدیر کل ثبت اسناد و امالک فارس:

اعطای اسناد روستایی نتیجه تعامل و
همکاری بین دستگاهی و ثمره ای نیکو است

2

6
نماینده فسا در مجلس:

حرکت توسعه روستایی موجب ایجاد امید در
مردم است

زمانی مدیر کل بنیاد مسکن فارس:

جنوب فارس نیاز به
فعالیت های جهادی بیشتر
برای عمران و سازندگی دارد

5
مدیر بنیاد مسکن شیراز:

7

ساخت مسکن محرومین از اولویت های
بنیاد مسکن است

رضایی مدیر کل روابط عمومی

4

بینش توسعه یافته و
خردگرایی ،مبنای کار در
روابط عمومی های بنیاد است

مهندس برومندی نماینده مرودشت درمجلس:

بنیاد مسکن کشور:

عمران روستایی تعطیل بردار نیست و پر
شتاب تداوم دارد
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مهندس حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور:

مسکن کوچک اما زیبا ،الگوی احداث مسکن شهری در بنیاد مسکن است
ستاد اقامه نماز
بنیاد مسکن فارس

اهمیت اجتماعی نماز
خداوند در آیه  23سوره بقره فرمان میدهد تا نماز به
جماعت برپا شود .از این رو بر «مع الراكعین» تاكید
میشود كه اشاره ای مستقیم بر حضور یافتن در
نمازجماعت از سوی مومنان است.
در كتاب فقه القرآن با اشاره به آیه  238سوره
بقره آمده است كه افضل نمازها نماز جماعت است
كه در ظهر برپا میشود و خداوند در این آیه بر
محافظت بر نماز در اوقات آن تاكید كرده و اهتمام
خاصی به نماز ظهر كه به جماعت خوانده میشود،
مینماید.
خداوند بر اقامه نماز به شكل جماعت تاكید میكند
و بدان فرمان میدهد( .آل عمران ،آیه  ،43نساء ،آیه
 )102هرچند كه فقیهان این فرمان و امر را بر وجوب
نماز جماعت حمل نكرده اند ،ولی استحباب بلكه
استحباب موكد آن را گفتهاند.
خداوند در آیات  218و  219سوره شعراء از نماز
جماعت پیامبر(ص) به صورت خاص یاد میكند كه
این خود بیانگر اهمیت نماز جماعت است.
عنایت خاص و نگاه ویژه خداوند به راز و نیازهای
پیامبر(ص) و نماز جماعت دراین آیات به خوبی نشان
میدهد كه خداوند به نماز جماعت نگاهی خاص دارد.
از این رو با واژه «یراك» این عنایت و نگاه خاص را
مورد توجه خوانندگان قرآن قرار میدهد تا آنان نیز
به نماز جماعت اهمیت دهند.
این كه خداوند در آیه  43سوره بقره بر اقامه نماز به
شكل جمعی همراه با ركوع كنندگان تاكید میكند،
خود گواهی روشن بر اهمیت نماز جماعت است .لذا
خداوند به مریم توصیه میكند تا نمازهایش را با
جماعت بخواند( .آل عمران ،آیه  )43این درحالی
است كه ایشان زن است .پس به طریق اولی میتوان
گفت كه برای مردان ،برپایی و اقامه نماز به جماعت
اگر واجب نباشد ،مستحب موكد است؛ زیرا وقتی
خداوند امری میكند یا سفارشی میدهد ،به آثار
آن توجه دارد كه برای انسان مفید و سازنده است
و درمسیر تحوالت كمالیاش میتواند كمك خوبی
باشد. ..
ادامه در شماره بعد

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن
انقالب اسالمی کشور با بیان اینکه
مسکن کوچک اما زیبا ،الگوی احداث
مسکن شهری در بنیاد مسکن است
گفت :بنیاد مسکن معموال در مناطق
شهری متوسط اقدام به احداث
مسکن برای اقشار کم درآمد می کند
و الگوی کوچک اما با معماری زیبا را
در همه پروژه ها رعایت می کند.
مهندس جواد حق شناس که به منظور
بررسی طرح های مسکونی استان
فارس به شیراز سفر کرده بود ،اظهار
داشت :الگوی احداث واحد های انبوه
سازی شده در بنیاد مسکن به ازای هر
واحد ،حدود  75متر مربع است که با
استفاده از معماری ایرانی -اسالمی و
متناسب با شرایط زیستی و فرهنگ
بومی کشورمان احداث می شود.
وی ادامه داد :از جمله موازینی که
در احداث این واحدها حتما لحاظ
می شود ،رعایت موازین ایمنی و
مقاوم سازی شده است که باید
در شرایط بروز حوادث طبیعی،
مقاومت کافی داشته باشد.

معاون مسکن شهری
بنیاد مسکن کشور با
اشاره به اینکه لوکس
سازی در حیطه کار بنیاد
مسکن نیست گفت :اما
در عین حال نمی پذیریم
که ساختمان ها بدون
هیچ امکاناتی و به صورت
لخت و بدون تاسیسات و
امکانات به متقاضیان واگذار شود.
مهندس حق شناس تامین خدمات
زیر بنایی و روبنایی را یکی از
معیارهای اصلی واحد های بنیاد
مسکن دانست و گفت :واحد ها اگر
بدون خدماتی مثل آب و برق ،گاز،
راه ،فاضالب ،و مدرسه و مسجد و
فضای سبز مناسب واگذار شوند،
قطعا مردم را با مشکالت مواجه
خواهد کرد ،از این رو تامین خدمات
هم از اولویت های بنیاد مسکن است.
این مقام مسوول خواستار همکاری
سایر دستگاه ها برای تامین خدمات
در واحدهای مسکونی شد و گفت:
در بسیاری از شرایط بنیاد مسکن

فارس اعالم کرد:

احراز مقبولیت
گردش مالی بنیاد
مسکن فارس
3
مهندس هاشمی معاون عمران
روستایی بنیاد:

خدمات مورد نیاز را پیشبینی
میکند اما تامین آن نیاز به مشارکت
و همکاری سایر دستگاه ها دارد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن
کشور در بخش دیگری از سخنانش
به احداث مسکن اجتماعی در بنیاد
مسکن اشاره کرد گفت :بنیاد مسکن
در این زمینه متولی احداث  900هزار
واحد مسکونی برای خانوارهایی که
تحت پوشش هیچ ارگانی نیستند
شده است و توافق نامه ای با وزارت
راه و شهرسازی ،وزارت رفاه و بنیاد
مسکن منعقد شده اما همچنان
منتظر تامین منابع و قرار گرفتن آن
در دستور کار هستیم.

تبادل اطالعات مرکز منطقه ای علوم و فناوری ،فرصتی برای بهره گیری و خدمات رسانی به مناطق محروم
دكتر محمد جواد دهقانی رییس مرکز منطقه ای علوم
و فناوری بیان داشت :این مرکز امکانات پژوهشی و
تحقیقاتی مناسبی در اختیار دارد که استفاده از آنها می
تواند زمینه انجام کارهای علمی و پژوهشی و در نهایت
خدمات رسانی به مردم مناطق محروم به ویژه در روستاها
را برای بنیاد مسکن فراهم کند .دکتر دهقانی در مراسم
افتتاحیه کارگاه آموزشی ویژه مدیران روابط عمومی
بنیاد مسکن کشور در شیراز افزود :این مرکز ارتباطات
پژوهشی مناسبی با برخی سازمان ها و دانشگاه های
معتبر در سطح کشور دارد و می تواند به صورت یکجا
گنجینه ای از اطالعات علمی و پژوهشی را در اختیار
متقاضیان قرار دهد .وی ادامه داد :از جمله مواردی که
در آن ورود کرده ایم ،ارائه پژوهشهای کاربردی به

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن

واحدهای صنعتی
است و در این
زمینه ،این امکان
وجود دارد تا
بتوانیم با مشارکت
واحدهای صنعتی
آخرین تولیدات
علمی داخل کشور
را از جنبه های کاربردی ارائه نماییم .دهقانی با بیان
اینکه توجه به دانش روز و علوم و پژوهش به تولیدات
علمی بیشتر می انجامد گفت :اگر زمینه علمی ارائه
خدمات در سازمان ها بیشتر و بهتر به وجود آید ،قطعا
ماندگاری این خدمات نیز بیشتر خواهد بود.

نهضت خدمت رسانی به
مردم مناطق روستایی با
اجرای طرح های هادی
شتاب می گیرد
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مهندس پروری معاون مسکن
شهری بنیاد مسکن فارس:

فارستوانمندیکم
نظیری در توسعه بافت های
قدیمی شهری دارد
6
مهندسنصیریمعاونبازسازیو

مسکنروستاییبنیادمسکنفارس
تشریحکرد:

برنامه جامع تامین
مسکن اقشار کم در آمد
روستایی
6

مقام دوم شنا و جایگاه سوم دو میدانی
برای بنیاد مسکن فارس
8

بازدید مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فارس از بنیاد مسکن شهرستان خرم بید
3

کلنگ زنی پروژه  47واحدی
روستای دهکویه
7

سال دوازدهم  -پاییز  - 1394شماره 45
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با علما معاشرت كن تا علمت زياد ،ادبت
نيكو و جانت پاك شود.
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس
گزارش اجمالی کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سراسر کشور در شیراز

مدیر کل بنیاد مسکن فارس :مدیریت بحران یکی از کارکردهای روابط عمومی منسجم است

مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور:

رضایی مدیر کل روابط عمومی بنیاد مسکن کشور :بینش توسعه یافته و خردگرایی ،مبنای کار در روابط عمومی های بنیاد است

مسکن مهر در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت،
با خوداتکایی مردم به سرانجام رسید

مهندس درفشی :باید به گستره جدیدی از نظام اطالع رسانی در حوزه روابط عمومی بیندیشیم

پنجمین دوره کارگاه آموزشی چگونگی
تولید خبروگرافیک رایانه ای و روابط
عمومی الکترونیک ،ویژه مدیران روابط
عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور
به میزبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان فارس طی سه روز در شیراز برگزار
شد.
در این دوره آموزشی ،مفاهیم اصلی
روابط عمومی الکترونیک و استفاده از
نرم افزارهای رایانه ای به مدیران روابط

مقوله تجربه و دانش دارد ،ما مفتخریم که
حضرت زینب (س) کار روابط عمومی و کار
انتقال پیام و مفاهیم عاشورا را به خوبی و
به احسن وجه انجام داده است.
دكتر محمد جواد دهقانی رییس مرکز
منطقه ای علوم و فناوری نیز در این
نشست بیان داشت :این مرکز امکانات
پژوهشی و تحقیقاتی مناسبی در اختیار
دارد که استفاده از آنها می تواند زمینه
انجام کارهای علمی و پژوهشی و در

در این برنامه آموزشی ضمن زیارت دسته
جمعی از حرم حضرت احمد بن موسی
الکاظم(ع) از شبستان امام خمینی(ره)
حرم حضرت شاهچراغ (ع) که شاهکاری
از بنیاد مسکن انقالب اسالمی است و با
تالش های مهندس تابش به ثمر نشسته
است به همراه مهندس زمانی و حاج آقا
مرادی دیدن کردند ودر پایان نیز شام
تبرکی حضرت را تناول نمودند.
مراسم اختتامیه این کارگاه آموزشی ،در
محل مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و
فناوری شیراز برگزار شد.
مهندس هادی درفشی معاون پشتیبانی
وهماهنگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
کشور در این مراسم بیان داشت :اطالع
رسانی در حوزه مدیریت جهادی بُعد فرا
ملی و جهانی می طلبد.
مهندس درفشی دراین مراسم که با حضور،
مهندس حسن رضایی مدیر کل روابط
عمومی بنیاد مسکن کشور ،مهندس زمانی
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس ،حاج
آقا مرادی قائم مقام نماینده ولی فقیه

در شیراز بیان داشت :بینش توسعه یافته
محور کار در روابط عمومیهای بنیاد
مسکن است و ما با تاکید بر خردگرایی و
دانش افزایی در این حوزه برای فرهنگ
سازی کار جهادی تالش می کنیم.
رضایی با برشمردن ظرافت های کار روابط
عمومی توسعه یافته گفت :متاسفانه
در بسیاری از عرصه های اطالع رسانی
روابط عمومی ها مظلوم واقع شده اند اما
توانسته اند با کمترین امکانات به بهترین
شیوه در عرصه های خبری و اطالع رسانی
حضور یابند.
شایان ذکر است در پایان مراسم اختتامیه
ضمن بهره برداری وشروع سامانه سمعی
و بصری بنیاد مسکن کشور وتوضیحات
مربوطه توسط مهندس علی عسکری
رئیس گروه اطالع رسانی روابط عمومی
مرکز ،از زحمات ومساعدت های بی دریغ
آقای مهندس درفشی معاون پشتیبانی و
آقای رضایی مدیرکل روابط عمومی تقدیر
ولوح یادبود وهدیه ای نفیس توسط دونفر
از پیشکسوتان روابط عمومی بنیادمسکن

مهندس هادی درفشی معاون پشتیبانی و
هماهنگی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی کشور:
استفاده از روش های سنتی در اطالع
رسانی و روابط عمومی ،در برهه جدید
دیگر جواب نمی دهد و باید بتوانیم با
شیوه های جدید ،مخاطبان را اقناع کنیم.

رضایی مدیر کل روابط عمومی بنیاد
مسکن کشور:
با تاکید بر خردگرایی و دانش
افزایی در حوزه روابط عمومیهای
بنیاد مسکن ،برای فرهنگ سازی کار
جهادی تالش می کنیم.

دكتر دهقانی رییس مرکز منطقه ای
علوم و فناوری:
امکانات این مرکز می تواند زمینه
انجام کارهای علمی و پژوهشی و در
نهایت خدمات رسانی به مردم مناطق
محروم به ویژه در روستاها را برای
بنیاد مسکن فراهم کند.

زمانی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی فارس:
مقوله آموزش یک ضرورت اجتناب
ناپذیر است و الزم است کارکنان
بنیاد مسکن در راستای ارایه خدمات
بهتر و مطلوب تر ،به ابزارهای فنی و
دانش روز مجهز شوند.

عمومی  31استان کشور ارائه گردید.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان فارس در مراسم افتتاحیه با تاکید
بر مقوله آموزش به عنوان یک ضرورت
اجتناب ناپذیر اظهار داشت :بنیاد مسکن
نهادی برخاسته از متن انقالب است و
بیشترین خدمات را به مناطق محروم و
کمتر توسعه یافته و روستاها ارائه میدهد
و با کار جهادی برای رفع محرومیت از این
مناطق می کوشد .از این رو الزم است
به ابزارهای فنی و دانش روز برای ارائه
خدمات بهتر و مطلوب تر مجهز شود.
مهندس عطااهلل زمانی افزود :کارگاه
آموزش الکترونیک ویژه مدیران روابط
عمومی بنیاد مسکن استان های کشور
فرصتی است تا ضمن آنکه این افراد
با یافته های علمی نوین آشنا شوند،
بازدیدهایی از اماکن تاریخی و مذهبی
شیراز داشته باشند و از برخی طرح های
بزرگ عمرانی بنیاد مسکن در استان
فارس نیز بازدید کنند.
حجت االسالم محمد حسن مرادی قائم
مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن
فارس نیز دراین نشست با بیان اینکه
افتخار ما به داشتن روابط عمومی از صدر
اسالم است گفت :روابط عمومی موضوعی
است که از صدر اسالم وجود داشته و با
وجودی که غرب کمتر از  300سال در این

نهایت خدمات رسانی به مردم مناطق
محروم به ویژه در روستاها را برای بنیاد
مسکن فراهم کند.
دکتر دهقانی در مراسم افتتاحیه کارگاه
آموزشی ویژه مدیران روابط عمومی
بنیاد مسکن کشور در شیراز افزود :این
مرکز ارتباطات پژوهشی مناسبی با برخی
سازمان ها و دانشگاه ها ی معتبر در سطح
کشور دارد و می تواند به صورت یکجا
گنجینه ای از اطالعات علمی و پژوهشی
را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
در این کارگاه آموزشی سه روزه،
دیدگاههای خوش بینانه و غیر خوشبینانه
در کارکرد رسانه موضوع نشست اول
کارگاه آموزشی بنیاد مسکن بود که
توسط مدرس نیکنام خشنودی کارشناس
و تحلیلگر رسانه تدریس شد .در ادامه
دوره روز اول و روز دوم کارگاه آموزشی
با ارائه موضوع گرافیک رایانه ای به
کمک نرم افزار Adobe illustrator
و  pdfتوسط طراح وگرافیست مهندس
محمدرضا دانش ادامه یافت و در
فرصتهای مناسب مدیران روابط عمومی
بنیاد مسکن کشور از یادمان های تاریخی
شیراز از جمله آرامگاه حضرت لسان
الغیب حافظ شیرازی ،آرامگاه خواجوی
کرمانی ،و آرامگاه سعدی دیدن کردند.
مدیران روابط عمومی بنیاد مسکن کشور

در بنیاد مسکن فارس ،مهندس عباسی
بنیاد مسکن فارس ،دکتر

معاون پشتیبانی
دهقانی رییس مرکز منطقه ای اطالع رسانی
علوم و فناوری و مدیران روابط عمومی
بنیاد مسکن سراسر کشور برگزار شد ،با
بیان اینکه استفاده از روش های سنتی

استان ها آقایان پویان از خوزستان
وغوثی از استان کردستان تقدیم این
عزیزان گردید.
در پایان این دوره آموزشی همکاران
روابط عمومی بنیاد مسکن ودر حضور
نمایندگان بنیاد مسکن کشور ،علی

در اطالع رسانی و روابط عمومی در برهه
جدید دیگر جواب نمی دهد گفت :ما باید
به گستره جدیدی از نظام اطالع رسانی در
حوزه روابط عمومی بیندیشیم که بتوانیم
مخاطبان را اقناع کنیم.
حسن رضایی مدیر کل روابط عمومی بنیاد
مسکن کشور نیز ضمن شرکت در جلسه
پرسش و پاسخ مسئولین روابط عمومی
در مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی ویژه
مدیران روابط عمومی بنیاد مسکن کشور

عسکری رییس گروه اطالع رسانی
الکترونیکی ،وحید کاظم زاده کارشناس
ارتباطات مردمی بنیاد مسکن ،مهرداد
لطفعلیزاده کارشناس آموزش و توسعه
منابع انسانی و علیرضا خداوردی لو
کارشناس سامانههای ارتباطی دفتر
مرکزی ،در آزمون پایان دوره شرکت
کردند و تمامی شرکت کنندگان نیز از
برگزاری این کارگاه آموزشی نیز ابراز
رضایت نمودند.

مهندس امید محمدی مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن
انقالب اسالمی کشور با بیان اینکه مسکن مهر در شهرهای
زیر  25هزار نفر جمعیت با خوداتکایی مردم به سرانجام
رسید گفت :این موضوع شاخصه اصلی کار در شهرهای
زیر  25هزار نفر جمعیت است که بنیاد مسکن متولی
احداث مسکن مهر در آن بوده است.
مهندس محمدی در این نشست افزود :در این شهرها
تا جایی که ممکن است فرایند اجرا به عهده خود مردم
گذاشته شد و بر اساس همین فرایند ،بیش از  300هزار
واحد مسکونی ساخته شد.
وی با بیان اینکه  67درصد از پروژه های مسکن مهر در
این شهرها مستقیما و با دخالت مستقیم مردم احداث
شده افزود :در این طرح ها که به صورت خود مالکی اجرا
شده ،مردم زمین مورد نظر را تامین کردند و با بهره گیری
از وام ها و تسهیالت مسکن مهر ،اقدام به ساخت نمودند.
مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور
خاطر نشان کرد :اگر مشارکت تعاونی های مسکن در این
طرح ها را نیز مردمی لحاظ کنیم می توان گفت  85درصد
از پروژه ها توسط مردم ساخته شده است.
وی نظارت عالیه بنیاد مسکن در احداث واحدهای
مسکن مهر در این شهرها را مورد تاکید قرار داد و گفت:
بیشترین نظارت در این واحد ها از سوی کارشناسان
بنیاد مسکن اعمال می شود.
مهندس محمدی افزود :به رغم گستردگی کار مسکن
مهر در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت ،گزارشی مبنی
بر عدم استحکام این ساختمان ها به ما نرسیده و در این
زمینه همچنان بر نظارت بیشتر تاکید می کنیم.

بررسی طرح هادی روستاهای کرمستج و هرمود مهر خوی

جلسه ای پیرامون بررسی طرح هادی روستاهای
کرمستج و هرمود مهر خوی از بخش مرکزی الرستان در
این شهرستان برگزار شد .این نشست با حضور ماشااله
ثمری بخشدار مرکزی الرستان ،مهندس ناصر زائری
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی الرستان و مشاور
طرح هادی  ،نماینده اداره کل راه و شهرسازی الرستان،
نماینده مدیریت جهادکشاورزی الرستان ،شورای اسالمی
و دهیاری روستاها ترتیب یافت.
این نشست در محل دفتر مدیریت بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان تشکیل و طرح اولیه هادی روستاها ،مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و مواردی به عنوان نظرات
کارشناسی جهت اصالح به مشاور ابالغ گردید.

نشست فرماندهان بسیج ادارات شهرستان شیراز در بنیادمسکن فارس

دکتر عالء الدینی فرمانده سپاه ناحیه احمد بن موسی (ع):

شعر سروده شده توسط آقای اسدی از سمنان
(همزمانبابرگزاریکارگاهروابطعمومیکشوری)

بصیرت افزایی باید سرلوحه کار همه دستگاه ها باشد
نشست روشنگری استکبار ستیزی و آسیب های
دجالواره ،حوزه کارمندی بصیرت بسیج ادارات شرق
شیراز ناحیه مقاومت احمدبن موسی (ع) در محل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی فارس برگزار شد.
این نشست با حضور دکتر عالء الدینی فرمانده سپاه ناحیه
احمد بن موسی (ع) ،سرهنگ باقری فرمانده بسیج ادارات
سپاه فجر استان فارس ،سرهنگ بیانی فرمانده اطالعات
سپاه فجراستان فارس ،سرهنگ نظری مسئول تعالی و
بازرسی سپاه ناحیه احمدبن موسی(ع) و سرگرد بوستانی
فرمانده حوزه بصیرت در جمع مسئوالن پایگاه های
مقاومت بسیج ادارات شرق شیراز ناحیه مقاومت احمد بن
موسی (ع) شامل صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان میادین،

فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،پست مرکزی و سازمان
تاکسیرانی به میزبانی اداره کل بنیادمسکن انقالب اسالمی
فارس در محل سالن این نهاد برگزار شد .دکتر آرش عالء
الدینی فرمانده سپاه ناحیه احمد ابن موسی (ع) در این
نشست راه های نفوذ دشمن از راه جنگ نرم را تبیین کرد.
همچنین حاج آقا مرادی قائم مقام نماینده ولی فقیه در
بنیاد مسکن فارس در این نشست حضور یافت و پیرامون
بصیرت و نفوذ دشمنان اسالم به استناد فرمایشات حضرت
آقا سخنان مبسوطی بیان کرد.
در ادامه سرهنگ باقری فرمانده بسیج ادارات سپاه فجر
استان فارس سخنان مبسوطی پیرامون جنگ نرم بیان کرد.
سرهنگ بیانی فرمانده اطالعات سپاه فجر استان فارس نیز

طی سخنانی گفت :در شرایط کنونی کشور ما با جنگ نرم
و تهاجم فرهنگى گسترده براى نابودى فرهنگ اسالمى-
ایرانى و ریشه کن کردن فرهنگ بومى و محلى روبه رو
است و الزمه مقابله با این موضوع باال بردن آگاهی مردم
در تمام زمینه ها متناسب با فرهنگ اسالمى -ایرانى است.
فرماندهان حاضر در این نشست همچنین پیرامون حوزه
کاری خود به ایراد سخنرانی پرداختند .در پایان حسن
کمربسته فرمانده پایگاه مقاومت بنیاد مسکن استان
فارس نیز به ارائه عملکرد این پایگاه پرداخت.

شیراز پر از راز وپر از رمز نهانی است
این شهر نه یک شهر ،تو گویی که جهانی است
خاکش همه برکت ،همه ی شهرپراز ناز
گل هاش همه سبز و پر از غنچه پرباز
مردان و زنانش همه زیبا و سرافراز
چون دانه ی« در» زینت این خاک پر از راز
هرگوشه ی شهرش زبزرگی شده آغاز
باغ ارم و حافظ و سعدی نظرباز
شاه همگان ،شاه چراغش چو نگین است
بر پیکر شیراز ،چو خورشید عجین است
خرسند از آنم که دراین شهر رسیدیم
وز مردم خوبش همه تکریم بدیدیم
خوش باد به حال تو ،که در خطه ی شیراز
مهمانی و هستی تودراین جمع سرافراز
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َّفکرفی ا ِ
هلل و فی
اَفضَ ُل العِباد ُة ا
ُ
ُقد َرتهِ ؛
برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر
درباره خداوند و قدرت اوست.
الکافی ،ج ،2ص55

نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

گزارش بررسی طرح های هادی بخش مرکزی و خفر
مدیر بنیاد مسکن جهرم:

با اجری طرح های هادی شاهد تغییرات
بنیادین در چهره روستاها هستیم

مهندس صمد کارگر فرد مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم
در نشستی با مدیران این شهرستان با تشریح اهداف اجرای
طرح های هادی روستایی در بخش خفر و بخش مرکزی
این شهرستان بیان داشت :با اجری طرح های هادی شاهد
تغییرات بنیادین در چهره روستاها هستیم.
کارگر فرد در این نشست که با حضور محمد حسين
جهانگرد رئيس اداره منابع طبيعی ،گچکاران مدير امور
اراضی جهرم ،نمايندگان بخشداري های هر دو بخش،
غالمحسين ابراهيمی نماينده اداره راه و شهرسازی و
دهياران روستاهای مربوطه در دفتر بنياد برگزار گرديد
ت و هدایت
ح تجدید حیا 
ی روستا طر 
ح هاد 
افزود :طر 
ی است.
ی و فیزیک 
ظ ابعاد اقتصادی ،اجتماع 
روستابا لحا 
وی با بیان اینکه طرح هادی روستایی سند توسعه  10ساله
روستاها است ،خواستار مشارکت نهادها و سازمان ها و
همچنین مشارکت و همیاری مردم و دهیاری ها و شوراهای
اسالمی روستاها برای اجرای طرح های هادی شد.
کارگرفرد مدير بنياد مسکن جهرم ضمن خوش آمد گويی
اهميت تهيه طرح هادی جهت روستاها را برای دهياران
و حضار تشريح و ابراز اميدواری کرد با تهيه طرح هادی؛
روستا از لحاظ کالبدی و امکانات رفاهی شکل ديگری به
خود خواهد گرفت.
مشاور یاد مسکن نیز در این نشست طرح های تهيه شده
را تشريح و اعضاء جلسه نقطه نظرات خود را مطرح و
طرح های مذکور جهت انجام مراحل بعدی به کمسيون
مربوطه ارسال گرديد.

همایش ناظرین فنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستانهای جنوب فارس در الرستان

مهندس زائری مدیر بنیاد مسکن الرستان:

تودیع ومعارفه مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان پاسارگاد

عرصه کار و تالش برای مدیران جهادی همواره گسترده است

فرماندار پاسارگاد:

مهندس مرتضی وصالی فرماندار سابق پاسارگاد در
مراسم تودیع ومعارفه مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
این شهرستان با بیان اینکه عرصه کار و تالش برای
مدیران جهادی همواره گسترده است گفت :شهرستان
پاسارگاد از جمله مناطق استان فارس است که برای رفع
محرومیت ها نیاز با تالش گسترده تر دارد.
این مراسم با حضور امام جمعه شهرستان پاسارگاد حاج
آقا طالبی نژاد؛ معاونت پشتیبانی فارس مهندس عباسی
و بخشداران بخش مرکزی و پاسارگاد و روسای ادارات
برگزارگردید.
مهندس وصالی با بیان اینکه خالی شدن روستاها از
سکنه از جمله مواردی است که آینده کار و تال ش و تولید
را تهدید می کند افزود :بنیاد مسکن با تالشی مضاعف
و با اجرای طرح های بهسازی و مقاوم سازی روستاها و
همچنین اجرای طرح های توسعه روستایی زمینه کاهش
مهاجرت ها و ماندگاری در روستاها را فراهم کرده است.
در ادامه مهندس محمود عباسی معاون پشتیبانی بنیاد
مسکن نیز ضمن خیر مقدم در خصوص اهداف تاسیس
این نهاد وخدمات صورت گرفته توضیحاتی داد و خواستار
کمک ،همکاری وتامل بیشتر ادارات با این نهاد شد.
وی با تشریح اهداف توسعه روستایی افزود :برنامههای
توسعه روستایی ,جزئی از برنامههای توسعه هر کشور
محسوب میشوند که برای دگرگونسازی ساخت

اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی به کار میروند.
حجت االسالم حاج آقا طالبی نژاد امام جمعه این
شهرستان نیز ضمن تشکر از خدمات بنیاد مسکن از
زحمات مهندس شیروانی دوست تشکر کرد ونامبرده
را مدیری دلسوز و متدین نامید وهمچنین برای مهندس
ابراهیمی آرزوی توفیق روزافزون نمود.
همچنین مهندس شیروانی دوست ضمن تشکر وقدردانی
از کلیه ادارات که همگام با بنیاد مسکن بوده اند ،برای
مدیر جدید بنیاد شهرستان پاسارگاد آرزوی موفقیت کرد.
مهندسابراهیمیمدیرجدیدبنیادمسکنشهرستانپاسارگاد
نیز گفت :امیدواریم باهمت و تالش مضاعف بتوانیم به اهداف
امام راحل(ره) که همانا محرومیت زدایی در سطح شهرستان
می باشد نزدیکترشویم که این مهم جز با کمک وهمکاری شما
مسئولینمحترمشهرستانمحققنمیگردد.

طرح های عمرانی بنیاد مسکن نوید بخش توسعه همه جانبه است
صف شکن مدیر بنیادمسکن انقالب
اسالمی شهرستان مرودشت در مراسم
افتتاح پروژه بهسازی اجرای کانال
سنگی ( دیوار حائل ) و جدول روستای
دره باد واقع در بخش درودزن بیان
داشت :طرح های عمرانی بنیاد مسکن
نوید بخش توسعه همه جانبه است.
صف شکن مدیربنیادمسکن انقالب
اسالمی شهرستان مرودشت در
خصوص نحوه اجرای کانال سنگی
(دیوار حائل) و اعتبارات این پروژه
سخنانی ایراد کرد و گفت :این بنیاد
تاکنون سه میلیارد و  700میلیون
ريال در روستا هزینه کرده است.

به گفته این مسوول :اجرای  1110متر
جدول ،اجرای  1025متر تک لبه،
اجرای  50عدد دال بتنی ،اجرای 8076
مترمربع زیراساس و اساس ،اجرای
 10578مترمربع آسفالت و اجرای 520
مترمربع پیاده رو از جمله اقدامات انجام
شده است.
همچنین کهن ،دهیار دره باد از
تالش بنیاد مسکن در خصوص پروژه
های بهسازی صورت گرفته تشکر و
قدردانی کرد.
یاد آوری می گردد طرح هادی روستای
دره باد در سال  1385توسط بنیاد
مسکن تهیه گردیده است.

روستای دره باد طبق سرشمار آمارسال
 1390بالغ بر  341خانوار دارد که این
بنیاد تا کنون به  107خانواده تسهیالت
مسکن روستای به مبلغ  125میلیون
ریال و  150میلیون ریالی با کارمزد 4
درصد جهت مقاوم سازی مسکن اعطا
کرده است.

بازدید مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس از بنیاد مسکن شهرستان خرم بید

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی فارس به همراه معاونت های
پشتیبانی و مسکن شهری از بنیاد
مسکن انقالب اسالمی شهرستان
خرم بید بازدید و در محل بنیاد
مسکن شهرستان جلسه ای پیرامون

بررسی عملکرد شهرستان نسبت
به بوجه مصوب و همجنین ارائه
راهکارهای الزم جهت تحقق هر چه
سریعتر اعتبارات و هرچه در نظر
گرفته شده بر گذار گردید.
در ابتدا مهندس آرایش مدیر بنیاد
مسکن انقالب اسالمی شهرستان
خرم بید ضمن خیر مقدم و عرض
تسلیت به مناسبت ایام سوگواری
سرور ساالر شهیدان گزارشی از
عملکرد شهرستان ارائه و پس از آن
مدیر کل و معاونت های پشتیبانی و
مسکن شهری ،راهکارهایی را جهت
سرعت بخشیدن در جهت تحقق

بوجه های مصوب ارائه نمودند.
همچنین مدیر کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی فارس به همراه
معاونت مسکن شهری و پشتیبانی،
از پروژه  30واحدی شهرستان خرم
بید بازدید نمودند .پروژه  30واحدی
که از اعتبارات مقام معظم رهبری به
استان فارس تخصیص یافته است،
با پیشرفتی حدود  80درصد در
دست اقدام می باشد که مدیر کل و
معاونتهای مربوطه از روند پیشرفت
پروژه ابراز خرسندی نموده و نسبت
به تسریع در تحویل پروژه تاکید
کردند.

نشست منطقه ای بررسی عملکرد گروه زمين با حضور مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم
مدیر بنیاد مسکن جهرم:

توسعه روستایی در شهرستان جهرم نمود عینی یافته است

نشست منطقه ای بررسی عملکرد گروه زمين در شهرستان
جهرم به منظور بررسی مشکالت و موانع و بررسی عملکرد
در حوزه های مختلف کاری برگزار شد ،مدیر بنیاد مسکن
جهرم در این نشست اظهار داشت :توسعه روستایی در
شهرستان جهرم نمود عینی یافته است.
صمد کارگر فرد در این نشست که با حضور مديران و
کارشناسان زمين در شهرستانهای فسا ،زرين دشت،

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن فارس اعالم کرد:

برگی زرین در افتخارات بنیاد مسکن فارس
احراز مقبولیت گردش مالی بنیاد مسکن فارس

مدیر بنیادمسکن انقالب اسالمی شهرستان مرودشت:

باید اهمیت مقاوم سازی ساختمان به یک
فرهنگ تبدیل شود
همایش یک روزه ناظرین فنی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شهرستان های الرستان -خنج و گراش در محل
سالن دانشکده علوم پزشکی الرستان برگزار شد.
این همایش با حضور مهندس تحقیق -مهندس
عبدالهی-مهندس رنجبر-مهندس عزیزی از اداره
کل بنیاد مسکن فارس و مدیر بنیاد مسکن الرستان و
ناظرین و مسئولین دفاتر فنی و کارشناسان بنیاد مسکن
شهرستان های مذکور برگزار گردید.
مهندس زائری در ادامه اظهار داشت :بهسازی و مقاوم سازی
و نظارت بر ساخت و سازها با فرهنگ سازی در لیست
اولویتهای کاری مسئوالن و ضوابط ساخت و ساز قرار گیرد.
وی ادامه داد :یکی از روش هایی که برای فرهنگ سازی
مباحث مربوط به مقاوم سازی ضرورت دارد و ایجاب
میکند این است که نسبت به مقاوم سازی ساختمانهای
اداری شهرستان نیز اقدام شود.
مدیر بنیاد مسکن الرستان افزود :با توجه به لزوم ساخت
واحدهای مسکونی مقاوم و امن در مقابل خطرات حوادث
طبیعی ،ضرورت تشکیل یک نظام کنترلی در ساخت
و سازهای روستایی برای دستیابی به مسکن روستایی
مقاوم احساس می شد و بنیاد مسکن در این زمینه با
دقت و حساسیت موضوع را دنبال کرد.
وی اهمیت مسکن روستایی در رشد و توسعه پایدار را
یادآور شد و گفت :موضوع ساخت و ساز اصولی با نظارت
مناسب نباید نادیده گرفته شود.
مهندس زائری همچنین نکاتی پیرامون مسئولیت خطیر
ناظرین و دفاتر در سطح روستاها ومقاوم سازی منازل
روستایی و مسائل فنی و طرح هادی روستایی عنوان کرد.
مهندس تحقیق و عبدالهی در خصوص نکات فنی و
اجرایی و نظارت در ساخت و سازهای روستایی و اجرای
طرح هادی و مسئولیت دفاتر در خصوص تهیه نقشه ها
و . ..مسائلی عنوان نمودند و در پایان نیز جلسه پرسش
و پاسخ بین ناظرین و مسئولین دفاتر با کارشناسان بنیاد
مسکن برگزار شد.
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نی ريز ،قير و کارزين ،استهبان و داراب با ميزبانی بنياد
مسکن جهرم ترتیب یافت ،تامین زمین مناسب برای
اجرای طرح های بنیاد مسکن را از اولویت ها بر شمرد.
کارگر فرد افزود :بنیاد مسکن به عنوان دستگاهی مهم برای
مقاوم سازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی ،با بهرهگیری
از توانایی های ملی و منطقه ای در یک برنامه فشرده به
بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده اقدام می کند.
وی ادامه داد :فعالیت های عمران روستایی از مهمترین و
اصلی ترین اقدامات بنیاد مسکن انقالب اسالمی در امور
کالبدی و عمران و آبادی روستاها است.
در این نشست کارشناسان نیز به بیان دیدگاه های خود
در زمینه تامین زمین مناسب ،بررسی مسایل و مشکالت،
رصد تنگناها و لزوم مشارکت برای دستیابی به توسعه
روستایی پرداختند.

عباسی معاون پشتیبانی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فارس با بیان اینکه گردش
مالی یکساله این بنیاد از
دفتر موسسه حسابرسی مفید
راهبر مقبولیت دریافت کرد
اعالم داشت :این موفقیت
پس از حدود هفت سال به
دست آمده و برگی زرین
درافتخارات بنیاد مسکن
فارس است.
محمود عباسی در ادامه افزود :بنیاد مسکن از جمله
نهادهای برخاسته از متن انقالب است که مستقیما با
دستور امام راحل بنیان گذارده شده و از این رو دریافت
ها و پرداخت ها و گردش های مالی دراین نهاد می بایست
از حساسیت فوق العاده برخوردار باشد و نظم مالی و
اقتصادی حرف اول در گردش مالی این نهاد است.
وی با بیان اینکه همه ساله گردش مالی این نهاد مورد
بررسی قرار می گیرد ،گفت :امسال نیز تیمی سه نفره به
مدت  45روز در استان مستقر وپس از بررسی های الزم
طی نامه ای مقبولیت صورت های مالی سال  93وعدم نیاز
به بند حسابرسی اعالم شد و این افتخاری دیگر بود که
در کنار دیگر خدمات این نهاد در استان کسب گردید.
معاون بنیادمسکن فارس ضمن اعالم اینکه در شرایط
سخت و بحرانی ،بنیاد مسکن در کنار مردم و در کنار
حادثه دیدگان است گفت :در حال که این مهم از حساسیت
ویژهای برخورداراست اما نظم درامور مالی و هزینه کردهای
به موقع ،جلوگیری از اسراف و زیاده روی و تاکید بر اقتصاد
مقاومتی سرلوحه کار در بنیاد مسکن است.
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن فارس افزود :حوزه معاونت
پشتیبانی مانند قلب بنیاد مسکن است و کار دراین حوزه
از حساسیت ویژه برخورداراست و همه خدماتی که بنیاد
مسکن در روستاها و شهرها انجام می دهد به نوعی با
کارکرد حوزه پشتیبانی مرتبط است.
عباسی با اشاره به اینکه حرکت بنیاد مسکن برای
بهسازی ساالنه  200هزار واحد مسکونی در کشور تداوم
یافته است گفت :استان فارس نیز دراین قاعده قرار دارد
و فعالیت های توسعه روستایی ،اجرای طرح های هادی
روستایی ،بهسازی و مقاوم سازی مناطق روستایی با
پشتکار مدیران و کارکنان این بنیاد تداوم می یابد.
به گفته وی سهم سال گذشته این بنیاد در استان
فارس بهسازی  15هزار واحد مسکونی بوده که با
تسهیالت  4درصد و وام  150میلیون ریالی انجام شده
است.
داریوش دهقان فرماندار شهرستان کوار

مردم روستاها و مناطق محروم ،چشم انتظار
خدمات بیشتر از مسووالن هستند

مهندس داریوش دهقان فرماندار شهرستان کوار در نشستی
با مهندس زمانی مدیر کل بنیاد مسکن فارس بیان داشت:
مردم روستاها و مناطق محروم چشم انتظار خدمات بیشتر
از مسووالن هستند.
این نشست با حضور مهندس هاشمی معاون عمران
روستایی بنیاد مسکن ،مهندس سیاه پور مدیر اداره
راهداری اداره کل راه و شهرسازی فارس ،متین کیا
مدیر بنیاد مسکن کوار ،گودرزی کارشناس مسئول فنی
و اجرائی استان ،عبدی کارشناس دفتر فنی فرمانداری
پیرامون موضوع عملیات بهسازی و اجرای آسفالت معابر
روستاهای این شهرستان برگزار شد.
فرماندار کوار دراین نشست با اشاره به خدمات انجام شده
در زمینه توسعه روستایی با تقدیر از تالش های بنیاد
مسکن ابراز داشت :يكي از مهمترين اهداف و خدمات
بنیاد مسکن به روستاییان آباد کردن روستاها و جلوگیری
از مهاجرت و خالی شدن آن است ،چرا که خالی شدن
روستاها باعث لطمه و ضربه به تولید ملي میشود.
وی اظهار کرد :روستاییان به عنوان مولدان جامعه ،اگر
به امکانات رفاهي واقتصادي دسترسی داشته باشند،
شاهد آبادانی و افزایش جمعیت روستاها خواهیم بود
و از مهاجرت بی رویه و نامتناسب به شهرهاي بزرگ
جلوگیری می شود .در این نشست متین کیا مدیر بنیاد
مسکن کوار نیز در باره توسعه معابر روستایی در این
شهرستان مباحثی مطرح کرد.
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در طلب دنیا معتدل باشید و حرص
نزنید ،زیرا به هر کس هر چه قسمت
اوست می رسد.
شرح فارسی شهاب االخبار ص320

نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

بهره برداری از پروژه های بهسازی روستاهای ابوالوردی ،مبارک آباد ،دولت آباد وهمت آباد شهرستان پاسارگاد

عمران روستایی تعطیل بردار نیست و پر شتاب تداوم دارد

برومندی نماینده مرودشت درمجلس:

برومندی نماینده مردم شهرستانهای
مرودشت ،پاسارگاد و ارسنجان در مجلس
شورای اسالمی در مراسم بهره برداری از
پروژه های بهسازی روستاهای ابوالوردی،
مبارک آباد ،دولت آباد و همت آباد
شهرستان پاسارگاد بیان داشت :عمران
روستایی تعطیل بردار نیست و پر شتاب
تداوم دارد.
برومندی در این مراسم که با حضور
مهندس وصالی فرماندار شهرستان

پاسارگاد ،بخشداران بخش مرکزی
شهرستان ،مهندس هاشمی معاونت
عمران روستایی بنیاد مسکن فارس و
مهندس شیروانی دوست مدیر بنیاد
مسکن شهرستان پاسارگاد وروسای
ادارات شهرستان پاسارگاد و جمع
کثیری از اهالی روستاه های ابوالوردی،
مبارکآباد ،دولت آباد و همت آباد برگزار
شد افزود :خدمت به روستاییان یکی از
برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی است

که در هر برهه ای تداوم داشته است.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد:
ایجاد زمین ه توسع ه و عمران روستاها
ط فرهنگی ،اقتصادی،
با توجه به شرای 
ن عادالن ه امکانات از
اجتماعی ،تأمی 
ت اجتماعی ،تولیدی،
ق ایجاد تسهیال 
طری 
ت فیزیکی روستا از
رفاهی ،هدایت وضعی 
جمله اهدافی است که در توسعه روستاها
دنبال شده است.
وی ادامه داد :ایجاد تسهیالت الزم
ت بهبود مسکن روستاییان و خدمات
جه 
ی نیز در این اهداف
ی و عموم 
محیطزیست 
مورد تاکید قرار گرفته است.
مهندس هاشمی معاون عمران روستایی
بنیاد مسکن فارس نیز ضمن گرامیداشت
هفته دولت گفت :علی رغم تحریم ها
واعتبارات محدود بنیاد مسکن ،این
نهاد با جدیت بیشتری نسبت به اجرای
پروژههای عمرانی روستایی اقدام وهمت
نمود.
مهندس هاشمی گفت :به همین منظور
با تالش همکاران بنیاد مسکن پاسارگاد
صد درصد روستاهای باالی بیست خانوار

شورای اداری شهرستان داراب به مناسبت روز روستا
فرماندار داراب:

ظرفیت های بی بدیل گردشگری در روستاهای این شهرستان وجود دارد

عبد الرضا قاسمپور فرماندار شهرستان داراب در جلسه
شوراي اداري این شهرستان که به مناسبت روز روستا
در روستای نوایگان برگزار شد بر ضرورت استفاده از
ظرفیتهای گردشگری روستایی تاکید کرد.
این نشست با حضور حجت االسالم رضا صادقی امام
جمعه داراب ،حجت االسالم خسروی امام جمعه جنت
شهر ،بخشدار جنت ،مسئولین ادارات و نهادهاي سطح
شهرستان و اعضاي شوراهاي اسالمي شهر و روستاهاي
شهرستان به مناسبت روز روستا در روستای تاریخی
نوایگان از توابع بخش جنت برگزار گرديد.
قاسمپور فرماندار داراب ضمن تشکر از اهالی شورا و
دهیار روستای نوایگان به سبب استقبال گرم آنها خطاب
به مسئولین حاضر در جلسه گفت :روستای نوایگان یکی
از بهترین مناطق شهرستان و حتی استان برای جذب
گردشگر و توریست است و از این ظرفیت ها می توان در
جهت ایجاد اشتغال و درآمد زایی استفاده کرد.
قاسمپور از توسعه سرمایه گذاری در بخش توسعه و
عمران روستاها خبر داد و گفت :دولت توجه ویژه ای
در خدمت رسانی به مردم روستاها دارد و خوشبختانه
مسئولین شهرستان داراب با اتحاد ،وحدت و همدلی در
راستای خدمت به مردم به خوبی فعالیت می کنند.
وی ضمن تقدیر از عملکرد بنیاد مسکن در اجرای طرح

عمران روستایی افزود :بنیاد مسکن عامل اساسی در
عمران و آبادانی در روستاها است.
وی از تالش های انجام شده بنیاد مسکن در روستاها
به ویژه در روستای نوایگان تقدیر نمود و بیان داشت با
همکاری ویژه با بنیاد مسکن مشکل زمین جهت واگذاری
به جوانان این روستا در آینده مرتفع خواهد شد.
مهندس میزان مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب نیز ضمن
تبریک به مناسبت  15مهرماه روز روستا افزود با نامگذاری
روز روستا ضمن تکریم و احترام به این بخش از جامعه و توجه
جدی مسئولین و خصوصا دولت تدبیر و امید به سرنوشت
روستاها بنیاد مسکن نیز به عنوان متولی اصلی عمران
روستاها با سرلوحه قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری
در بحث اقتصاد مقاومتی سعی و تالش خود را در توسعه همه
جانبه و جلوگیری از تخلیه روستاها تشدید نموده و معتقد
است که بدون توجه به توسعه روستایی و پیشرفت روستائیان
نمیتوان به توسعه و پیشرفت در مقیاس ملی اندیشید.
مهندس میزان به بیان خدمات انجام شده بنیاد مسکن
در روستای گردشگری نوایگان پرداختند و افزودند
اجرای سنگ فرش معابر واگذاری  30قطعه زمین در
سال های قبل به متقاضیان همکاری با دهیاری و شورای
اسالمی روستا جهت اجرای طرح هادی و بازگشایی معابر
ازجمله فعالیت های بنیاد مسکن در این روستا می باشد.
مهندس میزان تصریح کرد :مهمترین برنامه های دوربرد
بنیاد این خواهد بود که بتوانیم با همکاری دیگر ارگانهای
خدمات رسان ،بخشداری ها و فرمانداری ،به صورت
همه جانبه توسعه پایداری را در روستاها نهادینه کنیم.
مهندس میزان از حمایت همه جانبه فرماندار وامام جمعه
از بنیاد مسکن تقدیر وتشکر نمودند.
روستای تاریخی نوایگان دیار آیت اهلل انصاری ،سرزمین گل
محمدی و انجیر دیم از توابع بخش جنت شهرستان داراب
است که دارای  500خانوار و 2000نفر جمعیت می باشد.

مدیر بنیاد مسکن شیراز:

ساخت مسکن محرومین از اولویت های بنیاد مسکن است
مهندس مسعودی مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز
بیان داشت :ساخت مسکن محرومین از اولویت های
بنیاد مسکن است و در این زمینه ساالنه  200هزار واحد
مسکونی در کشور احداث می شود.
مهندس مسعودی در نشستی با بخشدار زرقان بر
لزوم نقش آفرینی بنیاد مسکن برای توسعه روستایی
وتامین مسکن روستایی در این منطقه تاکید کرد و
گفت :مطالعه و برنامه ريزي و اجراي مصوبه دولت مبني
بر ساخت دو ميليون واحد مسكوني روستايي طي دو
برنامه پنج ساله توسعه كشور در دستور کار است و
در این زمینه ساخت ساالنه 200هزار واحد مسكوني
روستايي در اولویت است.
مهندس مسعودی مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان شیراز گزارشی از فعالیت های بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در بخش زرقان ارائه کرد
وی ضمن اشاره به اسناد مالکیت شهری وروستایی صادره
بخش زرقان وبهسازی معابردرروستاها به بیان مسائل و

مشکالت موجود پرداخت و درپایان خواستار تخصیص
هرچه بیشتر اعتبارات عمرانی دربخش زرقان شد.
دراین جلسه که درمحل بخشداری زرقان برگزار شد،
فرشاد کوشا بخشدار زرقان نیز با تشکر از فعالیت های
بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعم از پرداخت تسهیالت
مقاوم سازی ،صدور سند مالکیت روستایی وبهسازی
معابر روستاهای بخش زرقان ،خواستارفعالیت هرچه
بیشتر بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت بهسازی
معابرروستا های بخش زرقان شد.
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شهرستان پاسارگاد دارای طرح هادی
میباشد و از نظر درصد پروژه های اجرایی
در روستاههای باالی بیست خانوار نیز
عملکرد بنیاد مسکن شهرستان پاسارگاد
از میانگین آمار کشوری باالتر می باشد.
مهندس شیروانی دوست مدیر بنیاد
مسکن نیز ضمن خیر مقدم به اعضاء
حاضر در مراسم گفت :درسال93مبلغی
حدود هفت میلیارد ریال اعتبار از
محلهای ماده  ،180ملی ،استانی ومنابع
داخلی به موضوع بهسازی روستاهای
شهرستان اختصاص داده شد که با این
اعتبارت عملیات بهسازی شامل اجرای
تک لبه سنگی 340متر  -جدول سنگی
350متر  -تک لبه بتنی 122متر -جدول
بتنی به طول340متر  -زیر سازی
وآسفالت 13500متر مربع  -دال بتنی
30عدد  -محوطه سازی پارک در مساحت
1500متر مربع و سنگ فرش با قاب بادبربه
مساحت  600مترمربع انجام شده است.
در ادامه با ذکر صلوات ،چهار پروژه
روستاهای فوق افتتاح وبه بهره برداری
رسید.

تصویب  26طرح هادی جدید برای روستاهای فارس

تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان سپیدان

مدیر کل بنیاد مسکن فارس در این مراسم که به میزبانی
فرمانداری شهرستان در محل فرمانداري برگزار گردید
افزود :شهرستان سپیدان از جمله مناطق استان فارس
است که روحیه کار وتالش در آن دوچندان است و از
بافت روستاهای گردشگری نیز برخوردار است.
وی در این جلسه که باحضور صالح مشتاقي فرماندار
شهرستان سپيدان ،رحيم هوشمند بخشدار بخش مركزي
شهرستان ،نظر رستمي رئيس شوراي بخش مركزي
شهرستان و هیات همراه برگزار شد افزود :بنیاد مسکن
آمادگی دارد تا با تالشی مضاعف و با مشارکت و همکاری
مردم و مسووالن این شهرستان گام های تازه برای زدون
غبار محرومیت از چهره روستاهای این منطقه انجام دهد.
رحيمي مدیرسابق بنیاد مسکن شهرستان نیز گزارشی از
سالهای دوران تصدی سمت در این شهرستان ارائه داد.
در این مراسم با تقدیر از خدمات مدیر سابق بنیاد مسکن
سپیدان که به شرف بازنشستگی نایل گشت و تقدیر از
زحمات وی از سوی فرماندار و مدیر کل بنیاد مسکن ،مهندس
علي شيرواني دوست به عنوان مدیر جدید بنیاد مسکن
شهرستان معرفی و برنامه و اصول کاری خود را ارائه نمود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن فارس:

نهضت خدمت رسانی به مردم مناطق روستایی
با اجرای طرح های هادی شتاب می گیرد

ششمین نشست کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین
حریم روستاهای استان فارس با حضور مهندس هاشمی
معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن فارس
تشکیل شد ،مهندس هاشمی در این نشست بر لزوم
شتاب بخشی به نهضت خدمت رسانی به مردم مناطق
روستایی با اجرای طرح های هادی تاکید کرد.
مهندس مصطفی هاشمی معاون عمران روستایی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی فارس دراین جلسه که نمایندگان
سازمان های منابع طبیعی ،استانداری ،راه و شهرسازی،
جهادکشاورزی و بخشداران منطقه حضور داشتند ،بر لزوم
افزایش خدمت رسانی به مردم روستاها و مناطق محروم بر
اساس آموزه های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و بیان داشت:
مردم روستاها ولی نعمتان ما و از شریف ترین اقشار اجتماع
هستند که در سال های دفاع مقدس بزرگترین اسطورههای
دفاع از این سرزمین را پرورش داده اند از این رو می طلبد
که با توسعه روستایی و افزایش خدمات در این مناطق
نهضت خدمت رسانی به مردم روستاها را توسعه بخشیم.
وی با بیان اینکه اخیرا  26طرح هادی در روستاهای
شهرستان های استهبان ،اقلید ،پاسارگاد ،خرامه ،رستم،
سپیدان ،شیراز ،مرودشت و مهر به تصویب رسیده است
گفت :امید است اجرای طرح های هادی در این مناطق به
رفع غبار محرومیت از چهره روستاها و توسعه عمران و
آبادانی بینجامد.
وی ادامه داد :اگرچه تغییر نسبت جمعیت شهری و روستایی
به جمعیت کل کشور در طی دهه های اخیر به طور مرتب به
نفع جمعیت شهری و به ضرر جمعیت روستایی رقم خورده
است ،با این وجود هنوز بخش عمدهای از جمعیت جامعه
در روستاها زندگی میکنند که این وضع نشانگر ضرورت
توجه به این بخش از مردم میباشد.
مهندس هاشمی با بیان اینکه بدون توجه به توسعه
روستاها وپیشرفت روستاها و روستاییان نمی توان به
توسعه و پیشرفت در مقیاس ملی فکر کرد گفت :در اجرای
سیاست توجه به مناطق روستایی و در راستای توسعه و
عمران روستاها و تجدید حیات و هدایت روستاها در ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی ،تهیه و اجرای طرحهای
هادی روستاها تحت عنوان بهسازی روستاها بر عهده بنیاد
مسکن انقالب اسالمی گذاشته شده است و بنیاد مسکن بر
اساس یک کار جهادی در این عرصه فعال است.
در این نشست موضوع تعیین و کاهش حریم جاده ای
برخی از روستاها در شهرستان های کازرون ،خرامه،
سپیدان و رستم نیز مطرح و به تصویب رسید.

گزارش تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن
شهرستان فسا

معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان فسا
با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن برای ایجاد سرپناه
محرومان بیان داشت :هدف بنیاد مسکن خانه سازی
برای قشر محروم و به ویژه روستاییان است.
محمد سمیع پور ،در آیین تودیع و معارفه رئیس بنیاد
مسکن شهرستان فسا اظهار داشت :باید مردم لذت
خدمات نظام جمهوری اسالمی را بچشند و رضایتشان
حاصل شود .در این آیین جابر انصاری به عنوان رئیس
بنیاد مسکن شهرستان فسا معرفی شد و از خدمات
عباس خالق داری رئیس پیشین این اداره تقدیر شد.
مهندس محمود عباسی معاون پشتیبانی بنیاد مسکن
فارس نیز با آرزوی موفقیت و خدمت گذاری به مردم برای
مدیر جدید بنیاد مسکن فسا به بر شمردن اهداف بنیاد
مسکن برای خانه دار شدن محرومان پرداخت.
همچنین مهندس عباس خالقداری مدیر پیشین بنیاد
مسکن فسا ضمن تشکر و قدردانی از حضار درخصوص
امور محوله توضیحاتی داد و خدمت به روستائیان را
اولویت بنیاد مسکن خواند.

بازدید از پروژه های بهسازی بنیاد مسکن مرودشت
توسط بخشدار مرکزی
محمدقاسم قاسم زاده بخشدار مرکزی مرودشت از
اجرای طرح آسفالت در روستای اسفندران این شهرستان
بازدید کرد و بیان داشت :طرح توسعه معابر روستایی که
توسط بنیاد مسکن عملیاتی شده است موجب زنده شدن
روستاها می شود.
قاسم زاده ضمن تقدیر و تشکر از تالش بنیاد مسکن
به شورای اسالمی و دهیار روستا اعالم کرد هر مترمربع
آسفالت که در یکی از روستاهای این شهرستان صورت
می پذیرد نشانه زنده شدن و پویایی روستا می باشد.
طرح هادی روستای اسفندران در سال  1379توسط بنیاد
مسکن تهیه گردیده و در سال  1390بازنگری طرح هادی
صورت پذیرفته شایان ذکر است تا کنون جهت اجرای
آسفالت روستای اسفندران مبلغ  900میلیون ریال از اعتبارات
ماده  180جهت روستای فوق الذکر هزینه شده است.
روستای اسفندران طبق سرشمار آمارسال  1390بالغ بر
 180خانوار دارد که بنیاد مسکن شهرستان تا کنون به 67
خانواده تسهیالت مسکن روستای به مبلغ  125میلیون
ریال جهت مقاوم سازی مسکن ارائه نموده است.
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

آغاز طرح بهسازی و آسفالت معابر روستای برشنه سپیدان

مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس:

مهندس عطااهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس:

توسعه روستایی محور اصلی فعالیت بنیاد مسکن است

طرح آسفالت معابر در شرایط بودجه های
انقباضی طرحی بزرگ است

طرح بهسازی و آسفالت معابر روستای برشنه سپیدان
با حضور جمعی از مردم و مسووالن در این روستا
کلید خورد ،مهندس عنایت رحیمی مدیر کل دفتر
فنی استانداری فارس در این مراسم بیان داشت :طرح
آسفالت معابر روستایی در شرایط کنونی و با بودجه های
انقباضی طرحی بزرگ است.
در این مراسم که مهندس زمانی ،مدیر کل بنیاد مسکن
فارس ،مهندس رحیمی مدیر کل دفتر فنی استانداری،
مهندس هاشمی معاون بنیاد مسکن فارس ،مشتاقی الر
فرماندار سپیدان ،حاج آقا مرادی قائم مقام نماینده ولی
فقیه در بنیاد مسکن وجمعی از مردم و مسووالن محلی
حضور داشتند کلنگ اجرای طرح آسفالت معابر روستایی
فارس به زمین زده شد.
مهندس رحیمی با بیان اینکه بنیاد مسکن متولی توسعه
و عمران روستایی است گفت :در شرایطی که بسیاری
از طرح ها با توجه به انقباضی بودن بودجه ها با کمبود
نقدینگی و مشکل مالی مواجه است فکر کردن به
آسفالت معابر روستایی و اختصاص بودجه نشانه پیگیری
مجدانه و تالش برای خدمت به روستاییان عزیز است.
وی توسعه روستاها و افزایش خدمات را عاملی برای
کاهش مهاجرت ها و ماندگار شدن روستاییان و افزایش
اشتغال و معیشت در روستاها دانست.
مهندس عطاهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن فار س نیز
دراین مراسم بیان داشت :امسال اعتبار مناسبی در قالب
 30هزار تن قیر یارانهای از دولت دریافت کردهایم هر
چند سهمی ه استان فارس حدود  14هزار تن قیر بود اما با
رایزنیهای انجام شده سهمیه استان فارس دو برابر شد.
وی با بیان اینکه با این میزان سهمیه معابر  340روستای
استان با اعتبار بیش از  500میلیارد ریال آسفالت میشود
گفت 300 :میلیارد ریال از این اعتبار از سهیمه قیر
یارانهای و  200میلیارد ریال نیز از اعتبار داخلی بنیاد
مسکن تامین میشود.
زمانی با بیان اینکه به مناسب روز ملی روستا آسفالت
1.5میلیون متر مربع از معابر روستایی استان فارس آغاز
میشود افزود :با توجه به گستردگی فعالیتهای بنیاد
مسکن در نقاط روستایی کشور درصددیم گرامیداشت روز
روستا را به هفته یا دهه گرامیداشت روستا تبدیل کنیم.
مهندس شیروانی دوست مدیر بنیاد مسکن سپیدان
نیز دراین مراسم بیان داشت :طرح آسفالت معابر این
شهرستان با دو میلیارد ریال اعتبار انجام می شود و
طی آن  10هزار متر مربع از معابر روستایی آسفالت
خواهد شد.
وی اضافه کرد :سال گذشته نیز یک میلیارد و  200میلیون
ریال اعتبار دراین زمینه هزینه شده و  50هزار متر مربع
از معابر روستایی زیر سازی و آسفالت شده است.
در پایان کلنگ این طرح با حضور مسووالن به زمین زده شد.

مهندس عطااهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی فارس با بیان اینکه توسعه روستایی محور اصلی
فعالیت بنیاد مسکن است بیان داشت :بهسازی و مقاوم
سازی مناطق روستایی ،اجرای طرح هادی ،توسعه معابر،
اعطای سند مالکیت در مناطق روستایی و واگذاری
اراضی بخشی از فعالیت های بنیاد در این راستا است.
مهندس عطااهلل زمانی اظهار داشت :توسعه روستایی
همچنین شامل توسعه زیر ساخت ها و توسعه مسکن
روستایی می شود که در هر مقوله بنیاد مسکن با فعالیت

های جهادی آثاری ماندگاری داشته است.
وی با اشاره به اینکه  95درصد از روستاهای استان فارس
اکنون از طرح هادی روستایی بهره مند هستند بیان داشت:
طرح هادی روستایی سند توسعه  10ساله روستاها است و
 520طرح نیز اکنون در حال تهیه یا بازنگری است .این مقام
مسوول پایان امسال را فرصتی برای ساماندهی و اجرای
طرح های یاد شده دانست و گفت :این طرح ها با مشارکت
و کمک روستاییان ،دهیاری ها ،بخشداری ها ،امور راضی،
استانداری ،منابع طبیعی و بنیاد مسکن به اجرا در می آید.
زمانی از بهسازی و نوسازی  157هزار واحد مسکن
روستایی در استان خبر داد و گفت :سهمیه بهسازی
و نوسازی امسال  15هزار و  400واحد است و در کنار
این موضوع  112هزار واحد روستایی نیز از خدمات
بیمه حوادث بهره مند شده اند .مهندس زمانی صدور
اسناد مالکیت با مشارکت ثبت اسناد و امالک را از دیگر
کارهای انجام شده در روستاها ذکر کرد و گفت :تا کنون
 255هزار جلو سند در روستاها صادر شده و امسال نیز
صدور  10هزار جلد سند در دستور کار قرار دارد.

محسن پور زارعی فرماندار در مراسم افتتاحيه پروژه
اجراي طرح هادي روستايي وبهسازي معابر روستاي
گوري بخش دهرم این شهرستان بیان داشت :روستاییان
به فعالیت های جهادی بنیاد مسکن امید فراوان دارند و
ایجاد امید و انگیزه در روستاییان از جمله فعالیت های
تاثیر گذار بنیاد مسکن است.
این مراسم باحضور فريدوني نماينده مردم درمجلس
شوراي اسالمي ،اصغر غالمي مديربنيادمسكن ،دهقان
بخشدار دهرم وهمچنين مديران ادارات ،فرماندهي
نيروي نظامي وانتظامي ،مسئولين محلي وخانواده هاي
معظم شهداء واهالي روستاي گوري درمحل روستا
برگزارگرديد.
فرماندار فراشبند در این مراسم ضمن ارج نهادن به
خدمات دولت و تالشهای بنیاد مسکن برای زدودن
غبار محرومیت از چهره روستاها بر لزوم رعایت حریم
و محدوده روستاها تاکید کرد و افزود :محدوده روستا
عبارت است از محدودهاي شامل بافت موجود روستا

ساختمانانرژی

صفر

در این ساختمان دخل و خرج انرژی،
صفر میشود
انرژی صفر چیست؟
به زبان ساده می توان گفت انرژی صفر ،عدم استفاده
از منابع انرژی خارجی مانند برق و گاز تأمین شده از
شبکه سراسری می باشد.
ساختمان انرژی صفر ( Zero-Energy Buildingیا
 ،)Zero net energyبه ساختمان هایی اطالق میشوند
که مصرف ساالنه انرژی آنها صفر و آالیندههای کربنی
تولید نمی کنند .در دنياي امروز ،با توجه به محدود
بودن منابع سوخت فسيلي ،ساختمانها ،صنايع و دیگر
ارگان ها به سمت استفاده از ديگر انرژي هاي موجود در
زمين مانند انرژی خورشیدی ،بادی ،بیولوژیکی و آبی
حركت نموده اند.
ایده و اصل مصرف انرژی خالص صفر به دلیل اینکه
برداشت از انرژیهای تجدیدپذیر وسیله و راهکاری
برای حذف آالیندهها و گازهای گلخانه ای است ،توجه
بسیاری را به خود معطوف داشته است .امروزه ،طرح های

افتتاح طرح های عمران روستایی در فسا
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی:

دکتر محمد حسن دوگانی نماینده
مردم فسا در مجلس شورای اسالمی
در مراسم افتتاح طرح های عمران
روستایی دراین شهرستان بیان
داشت :حرکت توسعه روستایی
موجب ایجاد امید در مردم است.
دکتر دوگانی دراین مراسم با تقدیر
از بنیاد مسکن برای اجرای طرحهای
عمرانی گفت :عمران روستایی میتواند
تاثیر بسزایی در کاهش مهاجرت از
روستاها به شهرها و کاهش بیکاری در
مناطق شهری داشته باشد.
این نماینده مجلس افزود :توسعه
زیرساخت های مناطق روستایی و
فراهم کردن امکانات رفاهی نقش مهم
و موثری در رونق اقتصاد کشور دارد.
وی اظهارکرد :روستاییان همواره

حرکت توسعه روستایی موجب ایجاد امید در مردم است

با تالش خود در عرصههای مختلف
به ویژه کشاورزی و دامداری کمک
شایانی به اقتصاد کشور داشته اند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای
اسالمی خاطرنشان کرد :ایجاد
اشتغال پایدار و ثابت نگهداشتن
جمعیت روستایی مهمترین اولویت
کاری مسووالن اجرایی کشور است.
در این مراسم با حضور اهالي
روستای جرغه و زنگنه ،فرماندار ويژه
شهرستان فسا ،نماينده شهرستان
فسا در مجلس ،بخشداري ها و مديران
ادارات شهرستان دو طرح عمران
روستایی به بهره برداری رسید.
مهندس عباس خالقداري مدير بنياد
مسكن فسا نیز با ارائه گزارشی
درباره پروژه هاي بنياد مسكن انقالب

اسالمي شهرستان فسا گفت :اجراي
طرح هادي روستاي جرغه شامل
اجراي زير سازي و آسفالت به مقدار
 3080متر مربع با یک میلیارد ریال
اعتبار و اجرای طرح هادی روستای
زنگنه شامل اجراي تك لبه  98متر،
كانيو  110متر ،زيرسازي با بيس 5500
مترمريع ،آسفالت  5500مترمربع با
دو میلیارد و  500میلیون ریال اعتبار
انجام شده است.

بازدید از روستای گردشگری الیزنگان داراب
معاون امور عمران روستایی و معاون
امور باز سازی مسکن روستایی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی فارس به اتفاق
مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب
از روستای گردشگری الیزنگان
بازدید نمودند.
مهندس هاشمی .معاون امور عمران
روستایی بنیاد مسکن فارس در
حاشیه بازدید از روستای گردشگری
الیزنگان اظهار داشت :گردشگری
روستایی نقش بسیار مهمی در
درآمدزایی روستایی دارد که این
امر به عنوان یکی از برنامههای مهم
بنیاد مسکن انقالب اسالمی مد نظر
قرار دارد .مهندس میزان مدیر بنیاد

مسکن شهرستان داراب نیز ضمن
ارائه گزارشی از اقدامات بنیاد
مسکن در روستای گردشگری
الیزنگان افزود :روستای الیزنگان
دارای ظرفیت جذب گردشگر ی
با الیی می باشد .وی اجرای سنگ
فرش معابر روستا در سالهای گذشته
و امسال با مشارکت مردم را از اهم
اقدامات بنیاد مسکن در این روستا
دانست و از همکاری خوب مردم
و دهیاری وشورای اسالمی روستا
در زمینه اجرای طرح هادی با بنیاد
مسکن قدر دانی نمود .وافزود بالغ بر
 7000متر مربع سنگ فرش معابر با
اعتبار 700میلیون ریال در این روستا

انجام شده است .مهندس نصیری معاون
بازسازی مسکن روستایی نیز ضمن
بازدید از روستا و تذکرات در خصوص
نحوه ساخت و ساز اظهار داشت :با
توجه به پتانسیل و قدمت روستا و جاذبه
گردشگری تسهیالت خاصی در آینده
برای مقاوم سازی و بومی سازی روستا
در اختیار روستاییان قرار خواهد گرفت.

در مراسم افتتاح پروژه بهسازی روستای گوری عنوان شد

فرماندار فراشبند:
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روستاییان به فعالیت های جهادی بنیاد مسکن امید فراوان دارند
و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با
رعايت مصوبات طرحهاي باالدست تهيه و به تصويب
مرجع قانوني مربوط ميرسد.
وی ادامه داد :دهياري ها كنترل و نظارت بر احداث هر
گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهدهدار خواهند
بود.
به گفته پور زارعی روستاهايي كه در حريم شهرها واقع
مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و
حريم مستقل بوده وشهرداري شهر مجاور حق دخالت
در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.
دراين مراسم پس ازتالوت قرآن كريم ،غالمي مدير
بنياد مسكن شهرستان فراشبند نیز گزارشي ازاجراي
اين طرح و همچنين خدمات انجام شده دراين روستا به
اطالع رساند.
وی با ذکر مشخصات پروژه بهسازي روستاي گوري ادامه
داد :این طرح شامل اجراي تك لبه به طول  420متر،
اجراي كانيو به طول  450متر ،اجراي زيرسازي به طول

چهار هزار مترمربع ،اجراي آسفالت به طول چهار هزار
متر مربع بااعتباري معادل یک میلیارد و  603میلیون
و  500هزار ريال ازمحل اعتبارات دو درصد نفت وگاز
سال  1393و جابجايي تاسيسات ،آب وبرق باهزينه 300
میلیون ريال مربوط به سال  1391از اعتبار دو درصد نفت
و گاز است.

مرتبط با اصول «انرژی صفر» به دلیل افزایش هزینههای
سوختهای فسیلی و تأثیرات مخرب آنها بر روی محیط
زیست و شرایط آب و هوایی و بر هم زدن تعادل اکولوژیک،
بسیار کاربردی و از محبوبیت خاصی برخوردار شده اند.
این ساختمان می تواند از شبکه تأمین انرژی جدا و
مستقل باشد .بدین ترتیب ،انرژی به صورت محلی و
از طریق ترکیبی از فن آوریهای تولید انرژیهای نو
از قبیل خورشیدی ،بادی و بیو سوخت ها تأمین می
گردد .این در حالیست که با استفاده از تکنولوژیهای
خاص برای سیستمهای روشنایی و گرمایش و سرمایش
فوق پربازده ،در مصرف هرچه کمتر انرژی تالش شده
است .به عبارت دیگر ،در یک ساختمان انرژی صفر
قبل از تولید انرژی پاک به بهینه سازی مصارف انرژی
در بخشهای مختلف ساختمان پرداخته شده است و
با استفاده هوشمندانه از تكنولوژي هاي تجديد پذير،
تعادل ميان توليد و مصرف انرژي برقرار مي گردد.
یکی از مهمترین اهداف ساختمان سبز و ساختمان
انرژی صفر کاهش مصرف انرژی گرمایشی ،سرمایشی
و الکتریکی و همچنین افزایش بازده انرژی ساختمان
میباشد .به منظور کاهش مصرف انرژی و ایجاد
ساختمان سبز ،بایستی طراحان ساختمان ،اتالفات
انرژی موجود در ساختمان را کاهش دهند .درنتیجه
راهکار موجود استفاده از پنجره هایی با عملکرد بسیار
باال و عایق کاری دیوارها ،بام و کف ساختمان می باشد.
استراتژی که در احداث ساختمان سبز توسط مهندسین
انرژی بکاربرده می شود ،طراحی ساختمان با دیدگاه
استفاده از انرژی خورشید است که اغلب در ساختمانهای
با مصرف بهینه انرژی اجرا می گردد .در این ساختمان ها
موقعیت پنجره ها ،دیوارها ،ایوان ها ،سایبان ها و درختها
بایستی طوری جهت یابی شود که موجب ایجاد سایه در
تابستان و بیشترین بهره خورشیدی در زمستان گردد.
عالوه بر آن مکان مناسب پنجره می تواند باعث افزایش
میزان نور روشنایی روز و کاهش مصرف انرژی الکتریکی
روشنایی در طول روز گردد .استفاده از تکنولوژی های
انرژی خورشیدی فعال و غیر فعال ،انرژی الکتریکی
خورشیدی ،استفاده از فضای سبز بر روی بام ساختمان
از جمله راهکارهای موثر در این بخش محسوب می شود.
استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان از دیگر
راهکارهایی است که در این گونه ساختمان ها نقش
بسزایی ایفا می کنند .این سیستم با اعمال کنترل بر
روی بخش های مختلف ساختمان اعم از تاسیسات
حرارتی و برودتی ،روشنایی ،اعالم حریق ،درب های
ساختمان و . ..امکان مدیریت و کاهش مصارف انرژی را
فراهم می سازد .به عنوان مثال ساختمانی که مجهز به
کنترلرهای دقیق دما و رطوبت هوا با قابلیت تنظیمات
زمان کارکرد و دیگر پارامترها است ،می تواند تا 20
درصد در مصرف انرژی صرفه جویی نماید.
افزایش کیفیت آسایش محیط داخل ساختمان نیز یکی
از اهداف پر اهمیت در ساختمان سبز می باشد .کیفیت
آسایش محیط داخل شامل سه بخش عمده زیر می باشد:
کیفیت هوای داخل ساختمان ( )IAQبه منظور کاهشترکیبات آلی فرار
کیفیت حرارتی ساختمانکیفیت روشنایی ساختمانکیفیت هوای داخل ساختمان شامل پاک بودن
هوا از آالینده های هوا اعم از volatile organic
 compoundsو آالینده های میکروبی است که
نیازمند سیستم های تهویه مطبوع مجهز به فیلترهای
هوا و درزبندی مناسب ساختمان است .همچنین
کنترل رطوبت هوا ضمن اهمیت در آسایش حرارتی
از رشد میکروبی و قارچ ها جلوگیری می کند .دمای
مطلوب ساکنین ساختمان ،سرعت جریان هوای تهویه
مطبوع نیز از جمله مواردی است که در کیفیت حرارتی
ساختمان نقش بسزایی دارد .همچنین تامین شدت
روشنایی محیط ،کیفیت نور و رنگ نور در ساختمان
سبز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

امام موسی کاظم(ع)
أفضَ ُل العِبا َد ِة بَعدِ ال َمع ِر َفةِ إِنتِظا ُر
ال َف َر ِج؛

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،
انتظار فرج و گشایش است.

نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس
مهندس نصیری معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس تشریح کرد:

برنامه جامع تامین مسکن اقشار کم در آمد روستایی
مهندس فرج ا ...نصیری
معاون بازسازی و مسکن
روستایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان
فارس در ارتباط با برنامه
تامین مسکن اقشار کم
درآمد روستایی گفت:
در راستای تحقق فرمان
تاریخی حضرت امام خمینی (ره ) و اجرای اساس
نامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی و طبق پیشنویس
طرح جامع مسکن در بخش برنامههای تامین
مسکناقشارکمدرآمدروستایی،برنامههاییتعیین
شده است که نخستین مورد آن ارائه تسهیالت
مسکن روستایی با هدف فراهم آوردن امکان
عرضه تسهیالت بلندمدت ساخت مسکن برای
کمدرآمدهای روستای است.
وی افزود :در واقع این برنامه از خانوارهایی
حمایت میکند که فاقد مسکن و یا واحد نیمه
تمام ویا دارای واحد غیر مقاوم و فرسوده و

همچنین مشمول افراد تحت پوشش بهزیستی
و کمیته امداد در چار چوب برنامه های مشترک
و تفاهم نامه های منعقده می باشد.
مهندس نصیری اضافه کرد :راهکارهای تأمین
مسکن کم درآمدهای روستایی که در بنیاد
مسکن توسط معاونت مسکن روستایی و حساب
 100امام (ره) تدوین شده است ،شامل ایجاد
تسهیالت مسکن روستایی در قالب طرح ویژه
بهسازی و «بانک پذیر» کردن کمدرآمدها با ارائه
ضمانت سفته زنجیری است و همچنین استفاده از
ظرفیت ها و پتانسیل های بنیاد مسکن در خصوص
واگذاری زمین خام و ارائه خدمات فنی پروانه
ساخت شامل نظارت و تهیه نقشه رایگان است
و در راستای تکمیل ساختمان مشمول اعطای
تسهیالت قرضالحسنه و کمک های بالعوض
صندوقهای نیکوکاری (خیریه) تأمین مسکن
و علی الخصوص حساب  100امام می گردند و از
حمایت مالی نهادها و سازمان های حمایتی دولتی
و غیر دولتی نیز برخوردار می شوند.

کارگاه آموزشی مدیریت بحران در شهرستان داراب

کارگاه آموزشی ویژه اعضای مدیریت بحران در
روستاهای شهرستان های داراب ،و زرین دشت به
منظور آشنایی دهیاران (رؤسای مدیریت بحران روستا)
و رؤسای شورای اسالمی روستاها با اصول مدیریت
بحران شامل پیشگیری ،آمادگی ،مقابله ،بازتوانی و
بازسازی با حضور عبد الرضا قاسمپور فرماندار داراب
و وکیل زاده مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس
در سالن آمفی تئاتر شهرستان داراب برگزار شد.
در این همایش ،کارشناسانی از دفتر مدیریت بحران،

جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی ،بنیاد مسکن و همچنین
کارشناسانی از فنی و حرفه ای در آموزش روستایی و
صندوق تامین اجتماعی روستایی حضور داشتند.
فرماندار داراب در این همایش اظهار داشت :این همایش
به منظور آمادگی مسئولین مدیریت بحران روستاها
برگزار گردیده است و امیدواریم این همایش به عنوان یک
تجربه بتواند در زمان وقوع یک بحران ،یاری گرما باشد.
در ادامه مدیرکل مدیریت بحران استان فارس با
تاکید بر هماهنگی و کنترل نظم در مواقع بحران،
تصریح کرد :در مواقع بحران باید با مدیریت مرکزی
و همکاری تمامی دستگاهها و ادارات ،بحران را
کنترل و امدادرسانی به سرعت انجام شود.
همچنین مهندس میزان مدیر بنیاد مسکن شهرستان
داراب طی سخنانی افزود :ما مي توانيم با افزايش
ضريب ايمني و ارتقای سطح کيفي ابنيه موجود ،با
کمترين هزينه بيشترين بازده را داشته باشيم.

بهره برداری از پروژه های بهسازی روستاهای چغان والغران از بخش بنارویه الرستان
پروژه های بهسازی روستاهای چغان والغران از بخش
بنارویه الرستان با حضور علی اکبر نجیب زاده فرماندار
ویژه الرستان و جمعی از مسووالن به بهره برداری رسید .در
این مراسم بخشدار بخش بنارویه و روسا و مسئولین ادارات
شهرستان و بخش بنارویه و شورای اسالمی و دهیاری و
معتمدین محلی روستاهای چغان و الغران حضور داشتند.
فرماندار ویژه الرستان در این مراسم بر لزوم نوسازی
مناطق فرسوده و بهسازی مناطق روستایی تاکید کرد
و بیان داشت :بنیاد مسکن با تالشی که در زمینه اجرای
طرح های هادی و اجرای طرح های بهسازی دارد موجب
گردیده که بسیاری از روستاها چهره ای دگرگون داشته

باشند و موجب رضایت روستاییان و مردم را فراهم کرده
است .مدیر بنیاد مسکن الرستان نیز با ارائه گزارشی
از شرح عملیات اجرایی روستاهای مذکور گفت :در
روستای الغران با مبلغ اعتبار  800میلیون ریال از محل
اعتبارات ماده  180طرح های بهسازی اجرا شده که این
بنیاد نسبت به اجرای عملیات اجرای  578متر تک لبه و
 600مترکانیو و  5520مترمربع زیرسازی اقدام نموده است.
وی اضافه کرد :در روستای چغان نیز با اعتباری بالغ
بر  750میلیون ریال از محل اعتبارات نفت و گاز این
بنیاد نسبت به اجرای  3700مترمربع آسفالت بلوار
ورودی روستا اقدام نموده است.
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مهندس پروری معاون مسکن شهری بنیاد مسکن فارس:

فارس توانمندی کم نظیری در توسعه بافت های قدیمی شهری دارد
مهندس محمد رسول پروری
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن
فارس با بیان اینکه استان فارس
توانمندی کم نظیری در توسعه
بافت های قدیمی شهری دارد گفت:
سرمایهگذاری و احیای بافت های
قدیمی شهری در شهرهای زیر
 100هزار نفر جمعیت دراین استان
موجب احیای بافت های قدیمی و
رونق صنعت گردشگری می شود.
مهندس پروری افزود :تفاهم نامه ای
بین وزیر مسکن و شهرسازی ،رییس
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور و
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی
عمران و بهسازی شهرهای ایران
منعقد شده و بر این اساس احیای
بافت های قدیمی با ارزش میراثی
دراستان فارس نیز رونق می گیرد.
وی اضافه کرد :تقریبا در همه
شهرستان های استان فارس،
بافتهای قدیمی و میراثی شهری
وجود دارد و تا کنون این بافت ها
در بیش از  89شهر استان فارس
شناسایی شده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن
فارس خاطر نشان کرد :شهرهای فسا،
جهرم ،الرستان ،زرقان ،اردکان ،فیروز
آباد ،المرد ،قادر آباد ،صفا شهر ،حاجی
آباد ،فراشبند ،خنج ،سروستان ،کوار،
خرامه از جمله شهرهایی هستند که
طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای

فرسوده در آن
مطالعه شده و
آماده واگذاری
به متقاضیان
است.
وی ادامه داد:
با اجرای طرح
های نوسازی
و بهسازی در
بافت های فرسوده که با نظارت کامل
میراث فرهنگی انجام می شود ضمن
حفظ بافت سنتی و رعایت ضوابط
شهری دراین بافت ها ما شاهد رفع
مناظر ناخوشایند و افزایش ضریب
اطمینان و امنیت و استحکام ابنیه
دراین مناطق هستیم.
مهندس پروری با بیان اینکه به نظر
می رسد استقبال مناسبی از این طرح
انجام شود گفت :اجرای طرحهای
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده
همچنین می تواند موجب رونق صنعت
ساختمان در این مناطق شود.
معاونمسکنشهریبنیادمسکنفارس
به امکانات فنی بنیاد مسکن دراستان
فارس نیز اشاره کرد و گفت :بنیاد
مسکن با بهره گیری از توان متخصصین
در همه شهرستانها در این زمینه می
تواند با نظارت و اجرای دقیق موجب
تحول در بافت های فرسوده و بافت های
دارای ارزش میراثی در شهرهای زیر 100
هزارنفرجمعیتباشد.

در قاب تصویر

بازدید مدیران روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی از اماکن دیدنی شیراز

حضور بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس در نمایشگاه باشگاه مخاطبان مسکن

عملیات بازسازی واحد های زلزله زده منطقه ماهور میالتی ممسنی
در حال انجام است
مهندسنصیریمعاونبازسازیومسکنروستاییبنیادمسکنفارس گفت :عملیات
بازسازی واحد های زلزله زده منطقه ماهور میالتی ممسنی در حال انجام
است .وی افزود :بر اثر زلزله خرداد ماه  93در بخش ماهور میالتی شهرستان
ممسنی  310واحد مسکونی در سه روستای این بخش تخریب شد که با
تخصیص کمک بالعوض و اعتبارات بانکی ،بازسازی واحدهای خسارت دیده
شروع شد وتا کنون  106واحد سقف اجرا شده و 30واحد نیز پایان یافته
است .مهندس نصیری اضافه کرد :طبق برنامه ریزی انجام شده کار بازسازی
منطقه درنیمه اول سال  95به اتمام می رسد.

دیدار ضرغام صادقی نماینده شیراز درمجلس شورای اسالمی با مهندس زمانی مدیرکل بنیاد مسکن فارس

کلنگ زنی پروژه  47واحدی روستای دهکویه

اعطای اسناد روستایی در برشنه سپیدان
مدیر کل ثبت اسناد و امالک فارس:

اعطای اسناد روستایی نتیجه تعامل و همکاری بین دستگاهی و ثمره ای نیکو است

طرح اعطای اسناد روستایی در
روستای برشنه سپیدان با حضور
جمعی از مسووالن استان فارس
و مسووالن محلی در این روستا
انجام شد .مدیر کل ثبت اسناد و
امالک استان فارس بیان داشت:
اعطای اسناد روستایی نتیجه
تعامل و همکاری بین دستگاهی
و ثمرهای نیکو است.
در این مراسم مهندس زمانی،
مدیر کل بنیاد مسکن فارس،
مهندس رحیمی مدیر کل دفتر

فنی استانداری ،مهندس هاشمی
معاون بنیاد مسکن فارس،
مشتاقی الر فرماندار سپیدان،
حاج آقا مرادی قائم مقام نماینده
ولی فقیه در بنیاد مسکن وجمعی
از مردم و مسووالن محلی حضور
داشتند.
دکتر مهدی اقبال مدیر کل
ثبت اسناد و امالک فارس گفت:
سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور سازمانی است که با تمامی
اقشار جامعه در ارتباط است و

می تواند در جلوگیری از تضییع
حقوق قانونی افراد جامعه نقش
بسزایی داشته باشد.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک
فارس اظهار داشت :خوشبختانه
امروز با ترسیم سیاست های
صحیح و راهبردهای کارآمد
در همه بخش های سازمان و
همچنین استفاده از فناوریهای
نوین و به کارگیری سامانههای
الکترونیکی قدم های خوبی
برداشته شده است و به نقطه ای
رسیده ایم که رضایت مراجعان
را فراهم کرده ایم.
دکتر اقبال با تأکید بر اینکه هم
اکنون در حوزه حذف مکاتبات
کاغذی ،کاهش هزینه وارده
به متقاضیان ،کاهش رفت و
آمدهای زاید شهری ،کاهش
هزینه های پنهان اقدامات بسیار
خوبی حاصل شده افزود :ساده
سازی و تسهیل امور مربوط به
مراجعان و کاهش ده ها میلیون

مراجعه کننده به ادارات ثبت با
بکار گیری تکنولوژی و علوم روز
از نتایج برنامه ریزی های صحیح
در این سازمان می باشد.
وی همچنین اعطای اسناد
روستایی را موجب تثبیت
مالکیت دانست و گفت :همه
فعالیت های تشکیل پرونده
و نقشه در این زمینه توسط
دهیاری و بنیاد مسکن انجام
شده و با مشارکت ثبت این
اسناد اعطا می شود.
دکتر اقبال با بیان اینکه با
اعطای سند ارزش امالک افزایش
مییابد گفت :این امر انگیزه ای
برای ماندگار شدن روستائیان
در روستاهاست و امید است با
تداوم روند بتوانیم برای همه
واحد های مسکونی روستایی
سند ارائه دهیم.
مهندس عطااهلل زمانی در این
مراسم با اشاره به مزیت های
واگذاری اسناد مالکیت به صدور

بازدید کاظمی دینان رییس انجمن روابط عمومی ایران به اتفاق عطایی نژاد رییس انجمن روابط عمومی استان فارس
و جمعی مدیران روابط عمومی ادارات فارس از شبستان امام خمینی (ره) در حرم شاه چراغ(ع)

اسناد  255هزار و  198واحد
مسكوني روستايي در استان
فارس از  10سال گذشته تاكنون
اشاره و تصريح كرد :ارائه اسناد
مالکیت واحدهای مسکونی در
شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت
و در روستاها با همكاري مشترک
بنیاد مسكن و ثبت اسناد و امالک
استان انجام شده است.
مديركل بنياد مسكن فارس به
اعطای سند در  15هزار واحد
مسکونی روستايي تا پايان
امسال خبر داد و گفت :اعطای
سند به واحدهای مسکونی
روستایی بهترين فرصت برای
ماندگارشدن روستاییان در
روستاها و کاهش مهاجرت
قانونی شدن معامالت و کاهش
اختالفات ملکی است.
زماني گفت :بنیاد مسکن فارس
واگذاری اسناد مالکیت در 380
هزار واحد مسکن روستایی را در
برنامه خود قرار داده است

بهره برداری از پروژه های بهسازی روستایی

بازدید فرماندار آباده و مسوولین محلی از پروژه طرح هادی خسرو شیرین
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

نشست مشترک اداره کل راه وشهرسازی الرستان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس به میزبانی شهرستان خنج

زمانی مدیر کل بنیاد مسکن فارس:

شهردار کامفیروز در مراسم اعطای اسناد مالکیت:

اعطای اسناد مالکیت موجب هویت بخشی
به معامالت می شود

جنوب فارس نیاز به فعالیت های جهادی بیشتر برای عمران و سازندگی دارد

مهندس عطااهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان
فارس در نشست مشترک اداره کل راه وشهرسازی
الرستان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس به میزبانی
شهرستان خنج بیان داشت :شهرها و روستاهای جنوب
فارس از محرومیت مضاعف رنج می برد و این مناطق
نیاز به فعالیت های جهادی بیشتر برای عمران و
سازندگی دارد.
مهندس زمانی در این نشست که با حضور مهندس نصر
مدیر کل اداره راه و شهرسازی الرستان برگزار شد افزود:
شهرها و روستاهای جنوبی فارس دارای مردمی صبور،
انقالبی و متدین است و نقشی بی بدیل در سال های
دفاع مقدس و در سال های انقالب داشته اند و شهدای
گرانقدری را تقدیم کرده اند.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس ادامه داد :هر جا
نشانی از محرومیت باشد باید با حضور به موقع و کار
جهادی بیشترین خدمات را به مردم شریف ارزانی داشت
و بنیاد مسکن این آمادگی را دارد تا در این مناطق با کار
جهادی به خدمات رسانی بیشتر به مردم بپردازد.
مهندس زمانی اجرای طرح های هادی روستایی ،بهسازی

مسکن روستایی ،اجرای طرح های مسکن شهری در
شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت و ساخت برخی
تاسیسات و مستحدثات را از جمله کارهای ماندگار بنیاد
مسکن در مناطق جنوبی فارس ذکر کرد.
در ابتدای این جلسه که با تالوت قرآن توسط احمد
عبداللهی مدیریت بنیاد مسکن شهرستان خنج آغاز
شد ،مدیر کل اداره راه و شهرسازی ضمن عرض خیر
مقدم به کلیه مدعوین حاضر در جلسه گفت :ما امروز
خرسند هستیم که بنیاد مسکن انقالب اسالمی را به
عنوان یک همکار قوی در راستای حل مشکالت صدور
سند و مسکن شهرهای زیر  25000هزار نفر در کنار
داریم.
مهندس نصر در ادامه افزود :اینگونه جلسات باعث
میگردد مسائل و مشکالت موجود بر سر راه وظایف
قانونی و تفویض شده به بنیاد مسکن در شهرهای زیر
 25000نفر در راستای حل امور مردم شریف شهرستانهای
الر – گراش – خنج – مهر و المرد مرتفع شود.
در ادامه فرماندار شهرستان خنج نیز با حضور در این
جلسه اظهار امیدوای کرد که با تشکیل اینگونه جلسات
نسبت به تسریع در صدور سند در شهر خنج و اقدام
گردد.
عباسی ضمن تشکر و قدردانی از خدمات بنیاد مسکن
اظهار داشت :بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سالهای
متمادی خدمات بسیار خوبی به روستاهای این شهرستان
عرضه داشته است.
در ادامه احمدعبداللهی مدیر بنیاد مسکن شهرستان
خنج نیز ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه از مدیران
کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس و راه وشهرسازی
الرستان بخاطر تشکیل جلسه در شهرستان خنج تقدیر
و تشکر کرد.

ساخت و ساز

عبدالرحمان جوکار شهردار شهر کامفیروز در مراسم اعطای
اسناد مالکیت شهری توسط بنیاد مسکن در این منطقه
اعطای اسناد مالکیت را موجب هویت بخشی به معامالت
دانست و گفت :امید است با همراهی و مشارکت بنیاد
مسکن و ثبت اسناد و امالک ،شاهد سند دار شدن امالک
در این شهر و رواج بیشتر معامالت و ساخت و سازها باشیم.
جوکار با تقدیر از بنیاد مسکن استان فارس گفت :صدور
اسناد مالکیت و باال بردن ضریب اطمینان آن جهت
جلوگیری از جعل اسناد و ایجاد امنیت روانی بیشتر
برای مالکین رویکردی است که به ایجاد انگیزه بیشتر در
مالکین نیز می انجامد.
این مراسم با حضور هادی حدادی ،رحیم قاسم زاده از
اعضای شورای اسالمی شهر کامفیروز و کارشناس بنیاد
مسکن محمدعلی دفاعی شعار برگزار شد و طی آن تعداد
 200جلد سند مالکیت تک برگ شهری مربوط به شهر
کامفیروز در محل شهرداری این شهر تحویل ساکنین
شهر کامفیروز گردید.
یاد آوری می گردد تاکنون  365پرونده مربوط صدور
اسناد مالکیت تشکیل و تحویل اداره ثبت اسناد
شهرستان گردیده که با همت و تالش این بنیاد 200
جلد آن صادره گردیده و تعداد  165جلد سند دیگر
نیز در آستانه صدور می باشد تا تحویل دیگر ساکنین
شهرکامفیروز گردد.

کلنگ زنی پروژه  47واحدی روستای دهکویه

فرماندار ارسنجان:

مدیر بنیاد مسکن الرستان:

کار بنیاد مسکن خدمت به شریفترین اقشار جامعه است

احداث سرپناه و مسکن برای نیازمندان از
آرمان های اصلی بنیاد است

مهندس ناصر زائری مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
الرستان در مراسم کلنگ زنی پروژه  47واحدی روستای
دهکویه بیان داشت :احداث سرپناه و مسکن برای
نیازمندان ازآرمان های اصلی بنیاد است.
این مراسم با حضور مهندس محسن اسماعیل کارشناس
فنی مهندسی بنیاد الر و اعضاء شورای اسالمی و دهیاری
روستای دهکویه از بخش مرکزی الرستان و تنی چند
از مسئولین محلی و مردم انجام شد و کلنگ  47واحدی
مسکونی شهرک ستایش روستای دهکویه به زمین زده شد.
مهندس زائری در ادامه افزود :ساخت مسکن برای اقشار
ضعیف و کم درآمد جامعه و افراد بی سرپناه در مناطق
روستایی و شهرهای زیر  25هزار نفر یکی از اهداف این
بنیاد است.
وی توجه به نقاط محروم روستایی را حائز اهمیت دانست
و گفت :توسعه جوامع روستایی و بهبود شرائط زندگی
روستاییان یکی دیگر از مهمترین اهداف این نهاد است.
مدیر بنیاد مسکن الرستان با بیان این که باید سیاست
گذاری ها به گونه ای باشد که بتوانیم مهاجرت
روستاییان به شهرها را کاهش داده و یا معکوس کنیم
افزود :پیشرفت مناطق دورافتاده و محروم روستایی
باعث تغییر چهره روستاها و در نتیجه تغییر و بهبود
زندگی و افزایش رضایت مندی روستاییان خواهد شد.
این واحدها در زمینهای تملک شده از مالک بصورت
مجزا در یک طبقه و بصورت ویالیی و اسکلت بنایی شامل
اجرای سفت کاری ساختمان-اجرای سقف-شیب بندی
سقف –نصب درب و پنجره و اجرای دیوار حیاط و نصب
درب حیاط می باشد که متراژ تمام شده واحدها بصورت
متوسط  130مترمربع می باشد.
الزم به ذکر است که مبلغ  150میلیون ریال تسهیالت
نیز جهت هر واحد در نظر گرفته شده و مابقی از آورده
متقاضیان می باشد.

سید محمد یوسف کاظمی فرماندار شهرستان ارسنجان
در بازدید از روستاها و پروژه های در دست اقدام بنیاد
مسکن این شهرستان بیان د اشت :کار بنیاد مسکن
خدمت به شریفترین اقشار جامعه است.
کاظمی دراین بازدید که به همراه امین شیروانی بخشدار
بخش مرکزی و عزت اله محمودی مدیر بنیاد مسکن
ارسنجان انجام شد ،افزود :توسعه روستایی با بهسازی
روستایی و اجرای طرح های هادی میسر است و دراین
زمینه اقدامات مناسبی دراین شهرستان انجام شده
است.
فرماندار ارسنجان با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در
مقاوم سازی روستایی گفت :ما در هنگام بروز سوانح
طبیعی شاهدیم که هر جا بنیاد مسکن حضور داشته و
واحد های مسکونی روستایی مقاوم سازی شده است
تلفات و خسارت های کمتری بر جای مانده است.
این مقام مسوول خواستار همکاری همه دستگاه ها با

نهاد بنیاد مسکن برای توسعه فعالیت های عمرانی در
مناطق محروم و روستایی شد.
مهندس محمودی مدیر بنیاد مسکن ارسنجان نیز
خواستار تخصیص بودجه بیشتر جهت توسعه روستاها با
در اختیار گذاشتن اعتبارات شد.
شهرستان ارسنجان دارای  62روستای باالی  20خانوار
می باشد که در سال  94تهیه طرح هادی تمام روستاها
به اتمام می رسد.

امام جمعه فراشبند در نشست گرامیداشت روز روستا اعالم کرد:

روز روستا فرصتی برای ارج نهادن به تولید و اقتصاد مقاومتی

حجت االسالم هادي ابراهيمي امام جمعه فراشبند در
نشست گرامیداشت روز روستا و دیدار با سرپرست و
کارکنان بنیاد مسکن این شهرستان روز م ّلی روستا را
فرصتی برای ارج نهادن به جایگاه روستائیان در عرصه
تولید و اقتصاد مقاومتی عنوان كرد.
حجت االسالم ابراهیمی در این نشست که سرپرست
وكارمندان بنياد مسكن شهرستان فراشبند حضور
داشتند افزود :برای نخستین بار در تقویم رسمی
کشور پانزدهم مهرماه به نام روز م ّلی روستا نامگذاری
شده است که این مناسبت برای تجلیل از روستائیان
به عنوان جهادگران عرصه تولید و تبیین سیاستها
در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و
پویایی و توسعه روستاها فرصت بسیار ارزشمندي
است.
وی افزود :تبیین جایگاه روستا و نقش روستا در توسعه و

نوآوری های برتر صنعت

اقتصاد کشور ،برجسته ساختن جایگاه روستا در عرصه
تولید و شکوفایی بسترهای اقتصادی از دیگر اهداف
نامگذاری روز روستا در تقويم رسمي كشور بوده است.
وی گفت :همين كارهاي با اخالص وخوب شما باعث شده
كه تاكنون گاليه و شكايتي از بنياد مسكن به ما نشده باشد.
اصغر غالمي سرپرست بنياد مسكن فراشبند نیز در این
نشست خواستار همكاري همه دستگاه ها در اجراي طرح
هادي وايجاد اشتغال و عالقه ورونق بخشيدن وتوجه
بيشتر به روستاها شد.
غالمی افزود :اجرای طرح های توسعه روستایی از
مهاجرت روستائيان به شهر و ايجاد شهرك هاي حاشيه
شهرها كه مشكالتي بوجود مي آورد می کاهد.
وی گزارش كاملي از روند كارها وخدمات بنياد مسكن،
شامل اجراي صدور اسناد مالكيت شهري و روستايي،
پرداخت تسهيالت مقاوم سازي به منظور ساخت خانه هاي
مقاوم با اصول فني كه در مواقع بروز حوادث غير مترقبه
كمترين خسارت جاني و مالي داشته باشيم ،اجراي طرح
هادي وبهسازي معابر روستايي جهت ساماندهي روستا
و ايجاد فضاي امن وآرام براي روستائيان كه بتوانيم از
مهاجرت آنها جلوگيري كنيم وهمچنين تملك ،تفكيك،
واگذاري زمين به افراد و خدمات ديگري به روستاها
ومناطق محروم شهرستان فراشبند ،به سمع و نظر
حاضرين رساند.

مصالح جدید ،انرژی های نو ،و راهکارهای طراحی
نوین به همراه پیشرفت ها در تکنولوژی دیجیتال
و فناوری اطالعات ،در حال ایجاد موجی از نوآوری
در صنعت ساخت و ساز هستند .در اینجا چند نمونه
جالب و هیجان انگیز معرفی می گردد.
 .1بتن با خاصیت خودترمیمی
سیمان یکی از پرکاربردترین مصالح جهت ساخت و
ساز است اما به جهت انتشار کربن یکی از مضرترین
مصالح نیز می باشد زیرا مسبب انتشار ساالنه 7
درصد کربن جهان می باشد .ترک یکی از بزرگترین
مشکالتی است که برای بتن رخ می دهد که میتواند
در معرض آب یا مواد شیمیایی منجر به نابودی
بتن مسلح گردد .محققان دانشگاه “ ”Bathدر پی
ساخت نوعی بتن با خاصیت خودترمیمی با استفاده
از مخلوطی حاوی باکتری به شکل میکروکپسول
هستند که با وارد شدن آب به ترک رشد می کنند و
قبل از آنکه آب و اکسیژن فرصت ایجاد خوردگی در
فوالد نمایند ،مسیر ترک را می بندند.

 .2پل زدن حرارتی
مصالح عایق در صنعت ساخت و ساز از اهمیت
فزاینده ای برخوردار هستند .تبادل حرارتی از
طریق دیوارها تمایل به انتقال مستقیم از پوشش
ساختمان به سطح داخلی دیوارها دارد .این فرآیند
تحت عنوان «پل زدن حرارتی» یا «Thermal
 »Bridgingشناخته می شود .آئروژل ،تکنولوژی
ایجاد شده توسط ناسا جهت عایق سازی برودتی
است که به عنوان یکی از مؤثرترین مصالح عایق
حرارتی شناخته می شود و می توان استفاده آن
را در شبکه فایبرگالس گسترش داد .این نوع
عایق میتواند جهت عایق کردن اتصاالت دیوارها،
که طبق بررسی های انجام شده منجر به افزایش
( R-valueشاخص صنعتی مقاومت حرارتی) تا بیش
از  40درصد می گردد ،مورد استفاده قرار گیرد.

 .3شیشه های فتوولتائیک
شیشه های فتوولتائیک ساختمان ()BIPV
میتوانند به ساختمان ها کمک کنند تا انرژی برق
مورد نیاز خود را از طریق تبدیل نمای ساختمان
به پنل های خورشیدی تأمین نمایند .کمپانی هایی
نظیر «پلی سوالر» شیشه های فتوولتائیک شفاف
فرانما تولید کرده اند که می تواند به عنوان مصالح
ساختمانی جهت پنجره ها ،نماهای خارجی و بام ها
مورد استفاده قرار گیرد .تکنولوژی پلی سوالر در
تولید انرژی برق حتی در نماهایی که در معرض نور
خورشید نیستند و دیوارهای عمودی بسیار کارآمد
است .این شیشه ها دوام و پایایی خوبی در دماهای
باال دارند و می توانند به صورت دوجداره یا عایق
مستقیم مورد استفاده قرار گیرند .عالوه بر صرفه
جویی در مصرف انرژی ،هزینه نصب آنها تنها اندکی
بیشتر از شیشه های رایج است.

نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

میالد پیامبر رحمت وآغاز هفته وحدت مبارک باد

صاحب امتیاز :مهندس عطاءاهلل زمانی
مدیر مسئول و سردبیر :غالمرضا تدین
گروه اجرایی :محمدجواد نقاش ،رابطین روابط
عمومی ،نیکنام خشنودی و سعید مرزوقی
گرافیک وصفحه آرایی :سید جمال الدین تقویان سادات
همراه09385052185 :

حاج آقا مرادی در مراسم تجلیل از بسیجیان بنیاد مسکن فارس:

جامعه ما امروز بیش از پیش نیاز به تفکر بسیجی دارد
حجت االسالم محمد حسن مرادی قائم مقام نماینده ولی
فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس در مراسم
تجلیل از بسیجیان بنیاد با تشریح اهداف و آرمان های
بسیج اظهار داشت :جامعه ما امروز بیش از پیش نیاز به
تفکر بسیجی دارد ،زمانی رسالت بسیج حضور در نبرد
مستقیم و رو در رو با دشمنان بود اما امروز باید با تفکر
بسیجی جلوی زیاده خواهی دشنان را بگیریم.
حجت االسالم مرادی در محل نماز خانه بنیاد مسکن
و در جمع اعضای پایگاه مقاومت و بسیجیان این بنیاد
افزود :بسیج در تمامی عرصه ها نقش و تاثیرگذاری
زیادی داشته است و این روند از بدو پیروزی انقالب
اسالمی ایران ادامه داشته و همچنان هم ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ،بسیج به معنی آمادگی ،استقامت و
دریای خروشان شهادت و اخالص است ،افزود :در هر
عرصه ای که انقالب اسالمی ایران نیاز داشته بسیج
حضور داشته و امروز نیز این نقش و تاثیرگذاری در
جامعه از سوی بسیجیان همچنان ادامه دارد.
حجت االسالم مرادی ،رهبری داهیانه این نظام و حضور
همیشه در عرصه مردم را از دیگر دالیل اقتدار ایران
اسالمی با وجود هجمههای گسترده دشمنان دانست و
تصریح کرد :امروز ایران اسالمی از امنترین کشورهای
جهان است که همه ما باید قدر این امنیت را بدانیم.
حسن کمر بسته فرمانده پایگاه مقاومت بنیاد مسکن

فارس نیز با بیان اینکه این نهاد  110نفر عضو پایگاه و
بسیج دارد از آمادگی همه نیروها برای فعالیت جهادی
در راستای ارتقای فرهنگ بسیجی خبر داد.
فرمانده پایگاه مقاومت بنیاد مسکن فارس اذعان داشت:
در شرایط سختی که مردم بسیاری از کشورهای همسایه
ما با آن مواجه هستند به برکت انقالب اسالمی کشور
ایران از امنیت کامل و خلل ناپذیر برخوردار است.
وی به حضور بسیج در عرصه های انقالب و به جنایات
گروه های تروریستی و تکفیری در منطقه اشاره کرد
و افزود :امروز گروهک تکفیری داعش همچون گرگی
درنده به کشورهای مختلف دنیا حمله میکند و مردم
را به خاک و خون میکشد ،دراین شرایط قطعا رسالت
بسیج حساس تر خواهد بود.
در این مراسم از تعدادی از اعضای فعال بسیج و اعضای
پایگاه مقاومت بنیاد مسکن تقدیر شد.

جشن دانش آموزان ممتاز بنیاد مسکن فارس
مدیر کل بنیاد مسکن فارس:

خدمت سازنده به جامعه ،رشد علمی و اخالقی و تقویت روحیه اخالص و خود باوری ،اهداف
پیش روی دانش آموزان است
جشن دانش آموزان ممتاز بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فارس برای تقدیر از  191دانش آموز برتر بنیاد مسکن که
دارای رتبه های برتر علمی و معدل های باال بوده اند در
شیراز برگزار شد.
مهندس عطا اهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن فارس در
این مراسم که با حضور خانواده ها برگزار شد گفت :در یک
نهاد با کار جهادی مانند بنیاد مسکن ،دانش آموزان نیز
باید با روحیه جهادی به تحصیل بپردازند .دانش آموزان
امید های آینده جامعه ما هستند و باید با تحصیل و
همچنین پویندگی در راه تعالی آرمان های اخالقی و
آموزه های دینی ،جامعه آینده این مرز و بوم را بسازند.
وی با بیان اینکه خدمت سازنده به جامعه ،رشد علمی و اخالقی
و تقویت روحیه اخالص اهداف پیش روی دانشآموزان است
گفت :پدران و مادران شما در نهادی اشتغال دارند که افتخار
آن خدمت رسانی به مردم محروم است از این رو شما نیز باید
درس خودباوری ،ایثار ،از خود گذشتگی و در یک کالم درس
کار و اخالق جهادی را از پدران و مادران خود بیاموزید و به نشر
و ترویج آن نیز همت گمارید.

حجت االسالم مرادی قائم مقام نماینده ولی فقیه دربنیاد
مسکن استان فارس نیز دراین مراسم با تبریک عید غدیر خم
و عید والیت و تبریک موفقیتهای دانش آموزان ممتاز بنیاد
مسکن بیان داشت :خانواده خوب و مستحکم ثمره نیکویی
است که خداوند به ما عطا کرده است و شما دانش آموزن
باید قدران این فرصت باشید که در خانواده هایی مستحکم و
نیکو زندگی می کنید که فرصت بالندگی و تحصیلی و رشد و
پویایی را برای شما فراهم کرده اند.
حاج آقا مرادی به اهمیت خانواده در اسالم به عنوان کانونی
آمیخته با محبت اشاره کرد و گفت :اهمیت این کانون از
منظر دین مبین اسالم تا به حدی است که تشکیل خانواده
به مثابه کامل کردن نیمی از دین مومن است.
در این مراسم از  95نفر دانش آموز ممتار بنیاد مسکن
تقدیر شد ،این تعداد دانش آموز از واحدهای فعال
در مرکز استان بودند و مابقی نیز که از بنیاد مسکن
شهرستان های استان فارس بودند،جوائزشان به همراه
لوح تقدیر به شهرستان ها ی مربوطه ارسال شد.

خجسته میالد امام حسن عسکری(ع) مبارک باد

حلول ماه
ربیع االول ،ماه سرور
اهلبیت(ع)

میالدباسعادت

امام صادق (ع)

مبارک باد

مبارکباد

مقام دوم شنا و جایگاه سوم دو میدانی برای
بنیاد مسکن فارس

ورزشکاران بنیاد مسکن استان فارس در شانزدهمین
دوره مسابقات کشوری شنا و دومیدانی بنیاد مسکن که
در استان خراسان رضوی و به میزبانی مشهد برگزار شد
خوش درخشیدند و مقام دوم تیمی شنا و جایگاه سوم
دو میدانی را برای خود تثبیت کردند.
در این دوره از مسابقات  13نفر از ورزشکاران بنیاد
مسکن استان فارس عازم این مسابقات شدند.
در رشته شنا ورزشکاران استان فارس در رقابت با
 23استان کشور جایگاه دوم و در رشته دو میدانی
در رقابت با  19استان جایگاه سوم را از آن خود
کردند.
شناگران استان فارس به ترتیب حسین رمضانی زاده،
مهدی موسی زاده و محمد مهدی شریفی در جایگاه
اول تا سوم این دوره از رقابت ها ایستادند و مقام دوم
تیمی را از آن خود کردند.
همچنین در رشته دو میدانی سید قاسم حسینی مدیر
بنیاد مسکن شهرستان ممسنی در جایگاه نخست
و محمد همتی و محمد جواد جوانمردی مشترکا در
جایگاه سوم ایستادند.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با تقدیر از
ورزشکاران برتر این دوره از مسابقات پرداختن به
ورزش و تربیت بدنی را یکی از اصول اصلی و اساسی
فعالیت در بنیاد دانست و گفت :حفظ روحیه نشاط و
تحرک و پویایی با ورزش و تربیت بدنی و جسمانی
امکان پذیر است و این موضوع الزمه کار در یک
سازمان با کار جهادی است.
مهندس عطااهلل زمانی بر لزوم همگانی شدن ورزش و
تربیت جسمانی در بنیاد مسکن تاکید کرد و افزود :با
توجه به لزوم ورزش برای سالمتی بدن ،بنیاد مسکن
به همگانیسازی ورزش در بین کارکنان به صورت ویژه
پرداخته است.

کریمی به عنوان کارمند نمونه ماشین آالت معرفی شد
احسان کریمی از کارکنان امور ماشین آالت بنیادمسکن
فارس به عنوان کارمند نمونه سال جاری این حوزه
معرفی ومورد تجلیل وتقدیر قرار گرفت.
حاج حسین اعرابی مدیر امور ماشین آالت بنیادمسکن
انقالب اسالمی استان فارس در این رابطه گفت :انجام
امور جاری اداری ،نظم وانضباط اداری ،حضور و غیاب،
برنامه ریزی وتعهد کاری از جمله مواردی است که باعث
انتخاب این کارمند وظیفه شناس به عنوان کارمند نمونه
شده است .شایان ذکر است لوح تقدیر و هدیه ایشان
توسط مهندس مصطفی هاشمی معاون عمران روستایی
بنیادمسکن فارس تقدیم شد.

تلفن تماس37328166 :
کد پستی71349 - 77567 :

وب سایتwww.fars. bonyadmaskan. ir :
پست الکترونیکFars_PR@bonyadmaskan.ir :
سامانه پیام کوتاه30007458 :

تولد
همکاران ارجمند ،میالد شکوفه های باغ
زندگیتان مبارک باد:

.1مجید بوستانی مرکز استان
.2غالمرضا توانگر مرکز استان
.3علیرضا قاسمی مرکز استان
 .4سهام بارساالری مرکز استان
.5محمدرضا حیدری امورماشین آالت استان
.6عادل حسینی شهرستان مهر
.7بهنام مرادی فهلیانی شهرستان رستم
 .8رامین اسدی شهرستان جهرم
.9محمدرضا حسن زاده شهرستان داراب

همکاران بازنشسته

تعدادی از همکاران عزیزمان پس از سی سال خدمت
صادقانه ،در چند ماه اخیر به افتخار بازنشستگی نایل
شده اند.
ضمن آرزوی توفیق و سعادت روز افزون برای این
عزیزان فرهیخته ،امید است که بتوانیم همچنان از
تجارب ارزشمند شان بهره مند شویم.
.1جمشید فروغی مرکز استان حراست
 .2حسین رمضانی زاده مرکز استان امور مالی
 .3عبدالرحیم امیری فرد شهرستان شیراز
 .4جهانگیر کیانی رحیمی شهرستان سپیدان
 .5کرامت یزدان شناس امور ماشین آالت
 .6سید محمدعلی جعفری نژادیان ماشین آالت
 .7محمد باقر تابع بردبار مرکز استان حراست

ابالغ سمت
از سوی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،همکاران
ذیل در سمت های جدید منصوب شدند .برای این
عزیزان آرزوی خدمت و موفقیت داریم.
-1مهندس صمد سی سختی به عنوان سرپرست
بنیادمسکن شهرستان خرامه
 -2مهندس محمد انصاری به عنوان مدیر بنیادمسکن
شهرستان فسا
-3مهندس علی شیروانی دوست به عنوان مدیر
بنیادمسکن شهرستان سپیدان
 -4مهندس محسن ابراهیمی به عنوان مدیر بنیاد
مسکن شهرستان پاسارگاد

نظرات و پیشنهادات
کارمند نمونه

نشانی :شیراز /بولوار گلستان/اداره کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان فارس /طبقه / 5روابط عمومی

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

زیارت قبول
همکاران ارجمند آقایان ساسان احمدی و

محمد مهدی موسی زاده ،ضمن آرزوی قبولی زیارت
عتبات عالیات ،مقدمتان را از این سفر معنوی که

آمیخته با عطر نجف و کربالست ،گرامی می داریم.

عرض تسلیت
همکاران زیردرغم از دست دادن عزیزان خود،
عزادارشده اند ،ضمن عرض تسلیت به این
همکاران گرامی ،از خداوند منان برای شادی روح از
دسترفتگان غفران الهی و برای بازماندگان صبر و
اجر الهی مسئلت داریم.
-1محمد امین عبادی از بنیادمسکن شهرستان گراش
در غم از دست دادن پدر
-2محمد جواد نقاش از بنیادمسکن مرکز استان در غم
از دست دادن پدر
-3خسرو کشتگر مدیر بنیادمسکن رستم در غم از
دست دادن مادر
-4محمد امین مرادی از بنیادمسکن شهرستان گراش
در غم از دست دادن پدر
 -5مهدی رنجبر از بنیادمسکن آباده در غم از دست
دادن مادر بزرگ

