فارس میزبان برگزاری همایش استان های منطقه سه
برای تامین مسکن خانواده های دو معلول

مهندس افشانی استاندار فارس:

ایجاد سرپناه برای
روستاییان ،خدمتی شریف
و با ارزش است
دکتر حشمتی معاون دادستان کل کشور:

مدیرکلمسکنروستایی
بنیادمسکنکشور:

شتاب بخشی در
احداثمسکن
خانوارهایدومعلول
اولویت استان های
جنوب و مرکزی است

مدیر کل دفتر مشارکت های
مردمی حساب  100امام (ره):

 456واحد مسکونی
ویژه خانوارهای
دارای دو معلول در
کشور در آستانه بهره
برداری است

مدیر عامل انجمن خیرین
مسکن ساز استان فارس:

خانوارهای دارای
دو فرزند معلول
نباید رنجی بیشتر از
رنج معلولیت داشته
باشند

علی ربوبی مدیر کل مسکن
سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی در
جهت تحقق اهداف
و ارتقاء کمی و کیفی
برنامه ها به مددجویان
کمک می کند

دکتر موسوی مدیر کل
بهزیستیفارس:

احداث  779واحد
مسکونی ویژه خانواده
های دارای دو معلول
حرکتی شایسته و قابل
تحسین است

مهندس زمانی مدیر کل بنیاد
مسکن استان فارس:

ثمره احداث سرپناه
برای خانوارهای
دارای دو معلول
همیشگی و ماندگار
است

مسئوالن در زمینه حفظ بیت المال و انفال
دقت بیشتری داشته باشند

دیدار جمعی از مدیران بنیاد مسکن انقالب
اسالمی فارس با آیت اهلل ایمانی نماینده مقام
معظم رهبری در استان و امام جمعه شیراز
مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس به
مناسبت دهه حساب  100امام راحل و سالروز تاسیس نهاد بنیاد
مسکن انقالب اسالمی با آیت اهلل ایمانی نماینده مقام معظم
رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز دیدار کردند.
در این دیدار ،آیت اهلل ایمانی نماینده مقام معظم رهبری در
استان فارس و امام جمعه شیراز بر لزوم اتخاذ تدابیری برای
افزایش عمر مفید ساختمان ها و استفاده از مصالح با کیفیت
بهتر و مفید تر در ساختمان سازی ها تاکید کرد و گفت :این
کار تجلی اقتصاد مقاومتی است که بنیاد مسکن می بایست آن
را دنبال کند.
آیت اهلل ایمانی افزود :این شایسته نیست که در برخی از
کشورها متوسط عمر یک واحد مسکونی  300یا  400سال باشد و
در جامعه ما عمر ساختمان ها بین سی تا  40سال باشد و تخریب
شود ،استفاده از مصالح و مقاوم سازی ها در بنیاد مسکن باید
به گونه ای رقم بخورد که عمر مفید یک واحد ساختمانی را
افزایش دهد.
وی با بیان اینکه افزایش عمر مفید ساختمان ها نوعی صرفه
جویی در هزینه ،وقت و انرژی است گفت :همین موارد مصداق
اقتصاد مقاومتی است که بنیاد مسکن می بایست آن را دنبال
کند ....ادامه در صفحه4

مباحث هشتم و نوزدهم مقررات ملی ساختمان زیر ذره بین ناظرین
دفاتر روستایی بنیاد مسکن استان فارس
ستاد اقامه نماز
بنیاد مسکن فارس

فواید پزشکی راز و نیاز
ادامه مطلب شماره قبل ...امروزه دانش پزشکی به اثبات رسانده که
یکی از عالئم مهم در بیماری افسردگی ،افزایش مدت خواب
 REMنسبت به میزان طبیعی است ،طوری که شخص افسرده
بیشتر از سایر اشخاص خواب می بیند ،یعنی زمان بیشتری را
در مرحله  REMبه سر می برد.
از این جهت یک مبنای مهم در تولید داروهای ضد افسردگی،
کاهش مرحله  REMاز خواب می باشد ،از جمله داروهای ضد
افسردگی سه حلقه ای .عالوه بر این یک روش درمانی جدید
برای بیماران افسرده ،بیدار نگه داشتن آنها ،برای کاهش
میزان  REMمی باشد.
الزم به ذکر است آثار روحی و روانی ایمان به خدا و اقامه نماز
بسیار زیاد است و نکات علمی بسیار شگرفی در اسرار سحر
که مورد تاکید فراوان اسالم نیز بوده ،نهفته است که انسان
با دانستن آنها از تمام وجود زمزمه میکند .زمان نماز صبح
که مورد تاکید قرآن و همچنین بسیاری از روایات بوده ،سبب
کاهش قابل توجه میزان خواب  REMدر اشخاص میشود.
همانطور که خواندید قسمت اعظم خواب  REMدر حوالی
صبح به وقوع می پیوندد و چنانچه شخص خود را ملزم به
بیداری صبحگاهی کند ،در حقیقت جلوی ورود خود به
مرحله قابل توجهی از خواب  REMرا گرفته است.
زیرا شخص نمازگزار که خود را ملزم به اقامه نماز صبح
میداند و باید صبحگاه بیدار شود ،پس در حقیقت جلوی
ورود به مرحله قابل توجهی از  REMرا میگیرد .از این
جهت بیداری صبحگاهی برای نماز خود به تنهایی میتواند
یک عامل مهم بدون عارضه در پیشگیری از افسردگی مطرح
باشد که بر تمام روشهای درمانی دارویی و غیر دارویی ارجح
است ،چرا که پیشگیری بر درمان مقدم است.
الزم به ذکر است آثار روحی و روانی ایمان به خدا و اقامه نماز
بسیار زیاد است و نکات علمی بسیار شگرفی در اسرار سحر
که مورد تاکید فراوان اسالم نیز بوده ،نهفته است که انسان با
دانستن آنها از تمام وجود زمزمه میکند؛
«اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق الیل و قرءان الفجر ان
قرءان الفجر کان مشهودا (االسراء) ۷۸/؛ نماز را از زوال آفتاب
تا نهایت تاریکی شب برپا دار و (نیز) نماز صبح را ،زیرا نماز
صبح همواره (مقرون با) حضور (فرشتگان) است.
لذا بیداری صبحگاهی برای نماز ،خود به تنهایی می تواند به عنوان
دارویی در پیشگیری از افسردگی و حتی درمان آن مطرح باشد.
الزم به توضیح است که خواب  REMدر حد متعادل برای
حفظ سالمت و رفع خستگی الزم است ،اما زیادی آن منجر
به مشکالت مختلفی از جمله افسردگی می شود و نقش نماز
به عنوان متعادل کننده میزان  REMمشهود است.

کارگاه آموزشی دو روزه بررسی مباحث هشتم و نوزدهم
مقررات ملی ساختمان با حضور اعضای دفاتر فنی و ناظرین
روستایی بنیاد مسکن در محل دانشگاه صنعتی شیراز
برگزار گردید.
دراین کارگاه آموزشی دو روزه ،اعضای دفاتر فنی و ناظرین
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی به بررسی تازه های
فنی و علمی در باره مقررات ملی ساختمان به ویژه بررسی
مباحث هشتم پیرامون طراحی روستایی و استفاده از مصالح
بنایی و مباحث نوزدهم پیرامون گرمایش و سرمایش در
مهندسی ساختمان پرداختند.
دکتر محمد امیر نجفقلی پور عضو هیات علمی دانشگاه
صنعتی شیراز و عضو کمیته تخصصی تدوین مبحث هشتم
مقررات ملی ساختمان دراین کارگاه آموزشی مروری بر

اجرای ساختمان های مصالح بنایی بر اساس مبحث هشتم
داشت و موضوعات مشخصات مصالح و کنترل کیفیت،
ساختمان های بنایی مسلح ،ساختمان های بنایی محصور
شده با کالف ،ساختمان های بنایی غیر مسلح را به بحث
گذاشت.
وی با بیان اینکه استفاده از مصالح بنایی در طراحی و اجرای
ساختمان های روستایی به تفصیل در مبحث هشتم توضیح
داده شده است گفت :بر همه ناظرین روستایی است که با
دقت نظر و درایت و پیش بینی سالمت و ایمنی ساکنان
روستایی بر حسن اجرای آیین نامه های تدوین شده دراین
زمینه نظارت داشته باشند.
دکتر نجفقلی پور در ادامه اضافه کرد :مقررات م ّلي
ساختمان ايران ،به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در
عرصه ساختمان ،بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف
عالي تأمين ايمني ،بهداشت ،سالمت و صرفه اقتصادي فرد
و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مذكور موجب
ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي گردد.
مهندس فرج اهلل نصیری معاون بازسازی و مسکن روستایی
بنیاد مسکن استان فارس و مهندس علیرضا الوند کارشناس
ارشد امور فنی معاونت بازسازی بنیاد مسکن کشور نیز
دراین کارگاه آموزشی به بیان راهکارهای علمی و عملی
اجرای مباحث هشتم و نوزدهم مقررات ملی ساختان
پرداختند.

حضور مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در برنامه تلویزیونی نگاه روز
مهندس عطا اهلل
زمانی مدیر کل
بنیاد مسکن استان
فارس همزمان با
دهه حساب 100
امام (ره) و سالروز
تاسیس نهاد بنیاد
مسکن در برنامه
زنده تلویزیونی شرکت کرد و با بیان عملکرد بنیاد در حوزه
شهری و روستایی بیان داشت :فعالیت های رسانه ای سهم
بسزایی در پیشبرد برنامه های توسعه دارد.
مهندس زمانی در این برنامه که به طور زنده از سیمای استان
فارس پخش شد خاطر نشان کرد :ما از رسانه ملی و از رسانه های
مکتوب و خبرگزاری ها می خواهیم که تالش خادمان ملت در
بنیاد مسکن را به خوبی بازتاب دهند ،بدون تردید انعکاس
عملکردها بر مبنای واقعیت و بازتاب تالش هایی که صورت
گرفته می تواند شرایط بهتری برای تداوم فعالیت های جهادی
بنیاد مسکن فراهم کند.

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با بیان اینکه بنیاد مسکن
نباید در غربت رسانه ای قرار گیرد و باید سهمی در خور از رسانه
را دراختیار داشته باشد گفت :ما خود را خادم ملت و خادم
نظام می دانیم و برای عمران و آبادانی روستاها از هیچ تال ش و
کوششی فرو گذار نیستیم ،گاه احداث یک پل یا آسفالت کردن
یک کوچه در دورافتاده ترین نقاط روستایی لبخند رضایتی بر
لب روستاییان می آورد که بسیار دلنشین و زیباست ،رسانه باید
بتواند این دستاوردها و این صحنه ها را بازتاب دهد.
وی دراین برنامه که با موضوع اقتصاد مقاومتی و بنیاد مسکن
تدوین شده بود با تشریح عملکرد بنیاد مسکن در حوزه
عمرانی بیان داشت :امسال قرار داد اجرای  1.5میلیون مترمربع
آسفالت معابر روستایی برای  400روستا در استان فارس منعقد
شده و  60درصد آن وارد فاز اجرا شده است .عملیاتی شدن
این طرح به دنبال واگذاری قیر رایگان از طرف دولت تدبیر و
امید در دستور کار قرار گرفت .مهندس زمانی با بیان اینکه 5
هزار و  570قطعه زمین سال گذشته به روستائیان متقاضی فاقد
مسکن ،واگذار شده است ،گفت :سال گذشته بنیاد مسکن18
هزار جلد سند صادر و به روستائیان واگذار کرد.

یازدهمین
هم اندیشی شورای حقوق بیت المال در
اراضی ملی و منابع طبیعی در شیراز
برگزار شد
حجت االسالم سروش:

حفظ بیت المال در نظام اسالمی از
مهمترین مباحث اقتصادی است

در صفحات دیگرمی خوانید
دیدار مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان با استاندار فارس
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان فارس:

صدور اسناد مالکیت روستایی موجب تثبیت
امنیت حقوقی می شود

دیدار مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شیراز با
فرماندار این شهرستان
تقدیر مدیرکل بهزیستی فارس از بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان
حجت االسالم مرادی:

فعالیت های بنیاد موجب رونق بخشی مسکن
و ایجاد اشتغال است
تصویب نهایی  24طرح هادی روستایی در اولین
نشست کمیته تصویب طرح های هادی سال 95

کسب رتبه برترکشوری توسط ستاد اقامه نماز
بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس
فرماندار داراب :هدف از تأسیس بنیاد مسکن
محرومیت زدائی در روستاها است
6
فرماندار ارسنجان :سهولت دسترسی و آزاد

سازی معابر ،چهره روستاها را متحول می کند
6
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن فارس خبر داد:

ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی شهری
با مشارکت سایر دستگاه ها
2
انجام مراسم قرعه کشی تحویل زمین های
مسکن شهرک میثاق زرین دشت

2
مدیر بنیاد مسکن فسا :خیرین و مردم در اجرای
طرح های هادی مشارکت کنند
2

دیدار نماینده سپیدان با مدیرکل بنیاد مسکن
استان فارس
4

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس:

امسال اتمام عملیات تهیه طرح های هادی
روستایی را جشن خواهیم گرفت
4
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس:

ایجاد سرپناه برای خانواده های دارای دو فرزند
معلول گامی ارزشمند و اخالقی از سوی بنیاد مسکن
استان فارس

6

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس

نظارت بدون مماشات و اجرای دقیق مقررات
رسالت اصلی ناظرین روستایی است
6

امیری فرماندار نی ریز:

اعطای تسهیالت مسکن به محرومان و تالش برای
خانه دار شدن این افراد ستودنی است

6
بنیاد مسکن شهرستان خرم بید ،پیشتاز در
توسعه روستایی
6
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

دیدار مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی با استاندار فارس
مهندس زمانی:

فارس در شاخص مقاوم سازی مسکن 20
درصد فراتر از متوسط کشوری است
مدیر کل و جمعی از کارکنان بنیاد مسکن انقالب
اسالمی فارس با مهندس افشانی استاندار فارس
دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار ،مهندس محمد علی افشانی استاندار
فارس بابیان اینکه ایجاد سرپناه برای روستاییان
خدمتی شریف و با ارزش است اظهار داشت:
روستاییان قشر مولد و در عین حال با برخورداری های
کمتر در جامعه کنونی هستند و خدمت به این قشر
مولد و در عین حال محروم توفیق مضاعف می خواهد.
مهندس افشانی افزود :با همت و تالش بنیاد مسکن
بسیاری از محرومان جامعه ما صاحب سرپناه و خانه شدند و
این از رسالت های مهم و بنیادی بنیاد مسکن بوده است که
از بدو تاسیس تا کنون تداوم دارد.
استاندار فارس با اشاره به اینکه در حد توان برای توسعه
بیشتر و بهتر روستاها کمک خواهد کرد گفت :الزم است
خدمات رسانی به روستاییان در بخش های مختلف عمرانی
و بهسازی و بازسازی تداوم یابد تا این مناطق به سروسامان
واقعی برسند ،اجرای طرح های عمرانی در این مناطق تا
حدودی به محرومیت های دیرین روستاها پایان بخشیده
اما هنوز بسیاری از مناطق روستایی ما چشم انتظار خدمات
بیشتر هستند.
وی اجرای طرح های هادی روستایی را یکی از ثمرات
خوب حضور بنیاد مسکن در روستاها دانست و گفت:
اجرای طرح هادی یک کار ریشه ای است ،اما باید مطالعات

ده هزارمین واحد مقاوم سازی شده
روستایی داراب افتتاح شد

به مناسبت گرامیداشت دهه حساب  100امام (ره) وسالروز
تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی یک واحد مقاوم سازی
شده به حالت نمادین ازمجموع ده هزار واحد مسکونی
احداثی شهرستان داراب افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

استاندار فارس:

ایجاد سرپناه برای روستاییان خدمتی
شریف و با ارزش است

حجت االسالم مرادی:

فعالیت های بنیاد موجب رونق بخشی
مسکن و ایجاد اشتغال است

اجرای این طرح ها به گونه ای باشد که از اعمال هزینه های
مجدد جلوگیری شود ،طرح های هادی باید در روستاهایی
اجرا شود که این روستاها ماندگاری بیشتری دارند ،تداوم
شرایط خشکسالی و بیکاری ونبود معیشت اکنون موجب
گردیده که برخی از روستاها خالی از سکنه گردند ،اجرای
طرح های عمران روستایی در مناطقی که خالی از سکنه
باشد یا روستا نیاز به جابجایی دارد در واقع همان هزینه
کرد دوباره است.
افشانی بر لزوم ایجاد معیشت در روستاها نیز تاکید کرد و
گفت :مهاجرت های بی رویه بر اثر نبود کار و معیشت در این
روستاها موجب گردیده که روستاییانی که روزی صاحبان
بال منازع روستا بودند اکنون به حاشیه نشینی روی آورند و
در حاشیه شهرهای بزرگ انواع تحقیر ها را به جان بخرند،
باید در کنار عمران روستایی برای ایجاد معیشت و اشتغال و
تولید در روستاها نیز چاره اندیشی کرد.

وی همچنین با تقدیر از خدمات خیرین مسکن ساز
گفت :هر جا خیرین در بخش های مدرسه سازی یا
احداث مسکن یا بخش سالمت حضور داشته باشند
ما شاهد برکات بیشتر و خدمات افزون تر خواهیم
بود ،خیرین مسکن ساز نیز با تامین بخشی از سرمایه های
احداث مسکن برای بی سرپناهان کاری شایسته و در
خور انجام می دهند.
در این دیدار ،مهندس زمانی مدیر کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان فارس گزارشی از فعالیت های
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ارایه کرد .وی
با بیان اینکه این استان در شاخص مقاوم سازی مسکن
 20درصد فراتر از متوسط کشوری است گفت :پیشتاز
بودن استان فارس در مقاوم سازی مسکن روستایی با کار
جهادی ،احساس مسوولیت و تقویت روحیه خدمت رسانی
به روستاییان که شریف ترین ا قشار این جامعه هستند به
دست آمده است.
دراین دیدار همچنین حجت االسالم محمد حسن مرادی
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن فارس بیان
داشت :فعالیت های بنیاد موجب رونق بخش مسکن و ایجاد
اشتغال است.
حجت االسالم مرادی افزود :کار در بنیاد مسکن را موجب
برکت و جلب رضایت خداوند دانست و گفت ،چه خدمتی
باالتر از اینکه کارکنان خدوم بنیاد مسکن برای خانه دار
شدن محروم ترین اقشار این جامعه تالش می کنند.

این مراسم در روستای پاسخن از توابع بخش مرکزی و با
حضور فرماندار دارب ،بخشدار مرکزی ،معاون بازسازی
مسکن روستایی ،معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی فارس ،مدیربنیاد مسکن داراب ،و اهالی
روستای پاسخن برگزار شد.
مهندس میزان مدیربنیاد مسکن شهرستان داراب ،ضمن
برشمردن اهمیت بازسازی با ارائه گزارشی از فعالیت های
انجام یافته در روستاهای شهرستان بیان داشت :از ابتدای
شروع طرح ویژه مقاوم سازی تا کنون  10هزار و  755فقره
تسهیالت مقاوم سازی با اعتباری بالغ بر  1281میلیارد و
 670میلیون ریال جهت مقاوم سازی و نوسازی واحدهای
مسکونی روستایی شهرستان تسهیالت پرداخت شده و
هشت هزار و  530واحد روستایی نیز از خدمات بیمه حوادث
بهره مند شده اند.
عبد الرضا قاسمپور فرماندار شهرستان داراب نیز ضمن
تبریک به مناسبت دهه حساب  100امام (ره) و سالروز
تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خدمات بنیاد مسکن
در روستاهارا مثبت ارزیابی نمود و افزود :بنیاد مسکن
در سال های مختلف با اجرای طرح های توسعه و عمران

روستایی و بهسازی مناطق آسیب دیده خدمات شایان
توجه داشته است.
قاسمپور با اشاره به اهمیت مقاوم سازی منازل مسکونی
در روستاها نسبت به جذب اعتبارات توسط بانک ها
تأکید کرد.
مهندس نصیری معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد
مسکن فارس نیز ضمن گرامیداشت دهه حساب  100امام (ره)
وسالروز تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت :طرح
ویژه بازسازی و بهسازی مسکن روستایی یکی از اقدامات
اساسی بنیاد مسکن انقالب اسالمی است که درجهت
خدمت به روستائیان صورت می گیرد و به لحاظ پی بردن به
اهمیت این طرح استقبال ویژه ای از این طرح مقاوم سازی
مسکن روستایی می گردد
معاون بازسازی مسکن روستایی افزود :بنیاد مسکن داراب
با مقاوم سازی ده هزارمین واحد مسکونی موفق به مقاوم
سازی 62درصد از واحد های مسکونی روستاهای این
شهرستان گردیده است.
مهندس نصیری میانگین مقاوم سازی کشور را 49درصد و
استان فارس را 55در صد اعالم نمود.

انجام مراسم قرعه کشی تحویل زمین های مسکن
شهرک میثاق زرین دشت

دیدار نماینده منتخب مردم سپیدان با مدیر کل بنیاد مسکن
استان فارس

با حضور حجت االسالم
علی قلی زاده امام جمعه
زرین دشت ،مراسم قرعه
کشی  45قطعه زمین
مسکونی واقع در شهرک
میثاق زرین دشت جهت
اقشار کم درآمد برگزار
گردید.
این مراسم با حضور
حجت االسالم ظهرابی امام جمعه موقت شهرستان ،مهندس برومند مدیر بنیاد
مسکن زرین دشت ،حجت االسالم پاباغی امام جماعت بنیاد مسکن زرین دشت،
علیرضا شجاعی مسوول شورای شهر حاجی آباد ،مهندس صیادی مسئول فنی
فرمانداری و کلیه متقاضیان زمین شهرک میثاق برگزار شد.
در این مراسم امام جمعه شهرستان زرین دشت بیان داشت :بنیاد مسکن یکی از
نهادهای یادگار حضرت امام خمینی ( ره ) است که جهت رفع محرومیت زدایی
و تامین مسکن مردم قدم های موثری برداشته است .وی اضافه کرد :ثمرات و
نتایج این نهاد انقالبی از ابتدای تاسیس تاکنون که  37سال از آن می گذرد به
کرات مشاهده می کنیم.
مهندس امیر برومند مدیر بنیاد نیز با ارائه گزارش درخصوص پروژه شهرک
میثاق گفت :این پروژه در 45قطعه مسکونی با مشارکت مردمی و وام 150
میلیون ریالی ساخته خواهد شد.

عالءالدین خادم نماینده منتخب مردم
شهرستان سپیدان در مجلس شورای
اسالمی با مهندس عطا اهلل زمانی مدیر کل
بنیاد مسکن استان فارس دیدار کرد.
مهندس زمانی در این دیدار بر لزوم توسعه
گردشگری روستایی در شهرستان سپیدان
تاکید کرد و گفت :شهرستان سپیدان با
تاکید بر توسعه گردشگری روستایی از
مناطق اولویت دار ماست که فعالیت های مناسبی برای مردم این شهرستان انجام شده است.
مهندس زمانی در این برنامه که در محل اداره کل بنیاد مسکن استان انجام شد مزیت های توسعه
گردشگری روستایی را بر شمرد و بیان داشت :گرشگری روستایی باید به عنوان بخشی از فرآیند توسعه
روستایی که یکی از مفاهیم و اشکال توسعه پایدار است ،مورد توجه قرار گیرد.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در ادامه افزود :شهرستان سپیدان با برخورداری از طبیعت زیبا و
روستاهایی که در شرایط فعلی در مناطقی دارای جنگل و آب و هوای مناسب قرار دارد ،مزیت های
مناسبی در توسعه گردشگری دارد و روستاهای این شهرستان با تالش های بنیاد مسکن اکنون می تواند
شرایط جذب گردشگر را داشته باشد.
عالءالدین خادم منتخب مردم شهرستان سپیدان در مجلس نیز با تقدیر از فعالیت های عمران روستایی
بنیاد مسکن دراین شهرستان بر لزوم افزایش تعامل و همکاری همه دستگاه ها برای رسیدن به توسعه
تاکید کرد و بیان داشت :شهرستان سپیدان دارای توانمندی های مناسبی در توسعه است که برخی از
آنها همچنان بکر و دست نخورده باقی مانده است و باید با این تعامل و همفکری راه های توسعه و عمران
بیشتر را فراهم نماییم.

بررسی طرح هادی روستای دشتی از بخش
صحرای باغ الرستان
در مراسمی با حضور فرماندار شهرستان مهر ،طرح
آسفالت معابر روستای چاه گزی این شهرستان به بهره
برداری رسید .این مراسم با حضور بخشدار وراوی،

جمعی از روسای ادارات ونهادها ،شورای اسالمی و
دهیار روستای چاه گزی و جمعی از معتمدین محل
برگزار شد.
آسفالت خیابان ورودی روستای چاه گزی به متراژ 4700متر
مربع از محل اعتبارات قیر رایگان اجرا شده است.
فرماندار مهر در مراسم افتتاح این طرح با تقدیر از خدمات
بنیاد مسکن ابراز داشت :طرح های عمران روستایی که با
جدیت توسط بنیاد مسکن دنبال می شود قدمی در جهت
محرومیت زدایی و گامی در جهت ایجاد عدالت بین اقشار
مختلف اجتماع است.

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس تشریح کرد:

ایجاد سرپناه برای خانواده های دارای دو
فرزند معلول گامی ارزشمند و اخالقی از
سوی بنیاد مسکن استان فارس
خانواده هاي داراي فرزند معلول
در معرض انواع ناراحتي ها و
مشكالت قرار دارند كه در
نگهداري و رسيدگي به وضع
فرزندشان موثر مي باشد،
در میان همه این مشکالت
حال اگر مشکالت سکونت و
بی سرپناهی را هم به جمع
نداشته این خانواده ها اضافه
کنیم در می یابیم که شرایط
بحرانی و سختی در این خانواده ها در جریان است.
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان فارس دراین زمینه
گفت :تالش بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس برای
ایجاد سرپناه و مسکن مناسب برای خانواده های دارای دو
معلول در مناطق شهری و روستایی استان فارس نه تنها
به عنوان اقدامی اخالقی و آموزه ای دینی و برخاسته از
شریعت مقدس اسالم قابل ستایش است بلکه از نظر عرف
و اجتماعی نیز می تواند بسیاری از مسایل و مشکالت این
خانواده ها را بر طرف سازد.
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان فارس با تحسین
اقدامات انجام شده برای یاری رساندن به خانواده های دارای
فرزند معلول و ایجاد و احداث سرپناه برای این خانواده ها و با
بیان اینکه برای کمک به تامین مسکن معلوالن تفاهمنامهای
بین بنیاد مسکن ،بنیاد مستضعفان ،سازمان ملی زمین
و مسکن ،سازمان بهزیستی و انجمن خیرین مسکنساز
منعقد شده است گفت :براساس این تفاهمنامه برای 779
خانواده دارای دو معلول استان فارس مسکن ساخته میشود
که  582خانواده در نقاط شهری و  197خانواده نیز در نقاط
روستایی ساکن هستند.
محمود عباسی با بیان اینکه تامین زمین برای خانوارهای
شهری بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن و راه و
شهرسازی است افزود :براساس این تفاهمنامه  32میلیون
تومان وام بالعوض در نقاط شهری و  18میلیون تومان وام
بالعوض در نقاط روستایی برای تامین مسکن خانوادههای
دارای دو معلول در نظر گرفته شده است.
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن فارس با اشاره به پرداخت
تسهیالت  15میلیون تومانی با بهره  5درصد به خانوادههای
دارای دو معلول در نقاط روستایی اظهار داشت :عالوه بر این
تسهیالت بنیاد مسکن در نقاط روستایی  2میلیون تومان
وام بالعوض به روستائیان پرداخت میکند و زمین را نیز به
صورت رایگان در اختیار آنها قرار میدهد.

افتتاح پروژه طرح هادی روستای چغان
از بخش جویم

همزمان با دهه حساب  100امام (ره) و سالروزتاسیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی پروژه طرح هادی و بهسازی روستای
چغان از بخش جویم با حضور مهندس ناصرزائری مدیر بنیاد
مسکن انقالب اسالمی الرستان به بهره برداری رسید.
این مراسم همچنین با حضور راسخی معاون سیاسی و
امنیتی فرمانداری ویژه الرستان  ،دالور رئیس کمیته امداد
امام خمینی(ره) و تنی چند از روسای ادارات شهرستان،
و دهیار و رئیس و اعضاء شورای اسالمی و خیرین و اهالی
روستای چغان از بخش جویم برگزار شد و طرح یاد شده
افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
بنیاد مسکن تا کنون دراین روستا خدمات شایان توجهی
انجام داده اشت که از جمله آن هزینه کرد مبلغ 2500
میلیون ریال از محل اعتبارات بند ب و ماده  180و قیررایگان
جهت  10400مترمربع بیس و آسفالت ،هزینه کرد مبلغ 1200
میلیون ريال از محل اعتبارات ملی جهت  3700مترمربع
آسفالت ،و صرف مبلغ  840میلیون ريال از محل اعتبارات
طرح توسعه جهت  724مترتک لبه و  416متر کانیو و 8000
متر زیرسازی بوده است.
در مجموع جمع کل اعتبار هزینه شده در این روستا 4540
میلیون ريال می باشد.
همچنین در این روستا تاکنون  55جلد سند مالکیت با
همکاری اداره ثبت اسناد و امالک جویم صادر و تقدیم
مالکین شده است  ،و به  31نفر از متقاضیان ساخت مسکن
مقاوم به مبلغ سه میلیارد و صد میلیون ریال تسهیالت
مقاوم سازی مسکن روستایی :پرداخت گردیده است.
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حضرت محمد(ص):
ُه َو َش ْه ٌر أَ َّولُهُ َر ْح َم ٌة َو أَ ْو َس ُطهُ َم ْغ ِف َر ٌة َو آخِ ُر ُه
ِن النَّار
ال َجاب َ ُة َو ال ْ ِعت ُ
ْق م َ
ِْ
رمضان ماهى است كه ابتدايش رحمت
است و ميانهاش مغفرت و پايانش اجابت و
آزادى از آتش جهنم.
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

نشست مشترک مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن،
اوقاف و ثبت اسناد و امالک استان فارس

نشست مشترک مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن ،اوقاف و
ثبت اسناد و امالک استان فارس برگزار گردید.
در این نشست که با حضور دکتر اقبال مدیر کل ثبت اسناد
و امالک استان فارس و مدیران و معاونان بنیاد مسکن و
با حضور حجت االسالم موسوی مدیر کل اوقاف و امور
خیریه استان فارس برگزار شد ،مهندس زمانی مدیر کل
بنیاد مسکن استان فارس با بیان اینکه سال گذشته 270
هزار فقره سند مالکیت با مشارکت بنیاد مسکن و سازمان
ثبت اسناد و امالک استان صادر شده است گفت :بخشی
از امالکی که در محدوده اراضی وقفی هستند ،اکنون برای
دریافت سند ملکی مشکل دارند که با رایزنی های به عمل
آمده با ادارات اوقاف و ثبت ،امسال مشکالت این قبیل
امالک نیز حل و فصل خواهد شد.
وی به موضوع صدور اسناد مالکیت در شهرهای زیر  25هزار
نفر جمعیت اشاره کرد و گفت :بر اساس برنامه ششم توسعه،
اعطای اسناد مالکیت در شهرهای زیر  50هزار نفر جمعیت
نیز به بنیاد مسکن واگذار خواهد شد.
دکتر مهدی اقبال مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان
فارس با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت روستایی موجب
تثبیت امنیت حقوقی می شود بیان داشت :امینت حقوقی و
بهداشت حقوقی از ثمرات صدور اسناد مالکیت در روستاها
است که این فرایند اکنون با همکاری بنیاد مسکن در حال
اجرا است.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان فارس در نشست
مشترک مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن ،اوقاف و ثبت
اسناد و امالک استان فارس بر لزوم تالش برای سند دار
شدن شمار بیشتری از اماکن و امالک شهری و روستایی
تاکید کرد و گفت :در سال جاری برنامه ریزی ها برای صدور
 96هزار سند در استان فارس شکل گرفته است.
وی افزود :هر رایی که در زمینه صدور اسناد صادر می شود،
به منزله خوشحال کردن یک خانواده است و ما سال گذشته
در راستای صدور  20هزار و  547اقدام کرده ایم.
حجت االسالم موسوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
فارس در این نشست ضمن اعالم آمادگی برای همکاری
بیشتر با بنیاد مسکن برای صدور اسناد مالکیت در مناطق
موقوفه بیان داشت :ساماندهی اراضی موقوفات و سند
دارکردن آن ها با همکاری و مشارکت دستگاه ها و بنیاد
مسکن در اولویت قرار می گیرد.
حجت االسالم موسوی بر تفکیک و تغییر کاربری اراضی
واقع در عین حال تالش برای دستیابی توسعه بیشتر و حل
مشکالت مردم تاکید کرد.

مدیر بنیاد مسکن داراب عنوان کرد:

ضرورت بیشتر همکاری بانک ها در پرداخت
تسهیالت مقاوم سازی
مهندس میزان مدیر بنیاد مسکن داراب بر ضرورت بیشتر
همکاری بانک ها تاکید کرد و بیان داشت :همکاری بانک های
عامل در پرداخت تسهیالت مقاوم سازی عامل موثری در
رفع چهره فرسوده و غیر مقاوم بافت های روستایی است.
به مناسبت گرامیداشت هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش
اثرات بالیای طبیعی جلسه ای با حضورمحمد جوادامیری
بخشدار مرکزی شهرستان داراب ،مهندس میزان بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،مهندس ارشدی مدیر آبفا روستایی،
علیرضاغفاری رئیس شورای بخش مرکزی در محل بنیاد
مسکن داراب برگزار شد.
مهندس میزان دراین نشست ،توضیحات مبسوطی
درخصوص عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی در زمینه
مقاوم سازی مسکن روستایی و همچنین کاهش اثرات و
خسارات ناشی از حوادث طبیعی بیان کرد.
وی همکاری بیشتربانک های عامل در پرداخت تسهیالت را
عامل موثری در رفع چهره فرسوده و غیر مقاوم بافت های
روستایی دانست و اظهار داشت :در سطح این شهرستان
حدود  25هزار خانوار روستایی سکونت دارند که از این
تعداد بیش از  9هزار واحد مسکونی کم دوام یا بی دوام بوده
که بیش از  12هزار واحد مسکونی مقاوم سازی شده است.
در این جلسه امیری بخشدار مرکزی نیز ضمن تاکید بر
محرومیت زدایی ازچهره روستاهای شهرستان ،بر رعایت
اصول فنی ساخت و ساز توسط مهندسین تاکید کرد.
محمد جواد امیری اظهار داشت :تجربه ی کشور های زلزله
خیز مانند کشور ژاپن نشان می دهد که ایجاد آمادگی در
برابر زلزله می تواند عامل مؤثری در کاهش عواقب ناشی
از زلزله باشد.

مهندس درفشی معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان ها بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

قاب تصویر

روابط عمومی بستر های الزم برای اجرای برنامه ها و ماموریت های سازمان را فراهم می کند
به مناسبت فرا رسیدن  27اردیبهشت جمعی از مسوولین
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ها ضمن
شرکت در یازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با
مهندس درفشی معاون پشتیبانی بنیاد مسکن کشور ،آقای
حسن رضایی مدیرکل روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی و حاج آقا رضایی قائم مقام نماینده ولی فقیه در
بنیاد مسکن انقالب اسالمی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار ،مهندس هادی درفشی معاون پشتیبانی و
امور هماهنگی استان ها بنیاد مسکن انقالب اسالمی در
جمع مسئولین روابط عمومی بنیاد مسکن کل کشور که به
مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی در سالن اجتماعات
این نهاد گرد هم آمده بودند ،ضمن تبریک  27اردیبهشت
روز ملی روابط عمومی گفت :امروزه همه گروه ها اعم از
رسمی یا غیررسمی مبادرت به تولید خبر و انتشار آن می کنند
و یا از این گونه اخبار استفاده می نمایند.

وی روابط عمومی ها را یکی از عناصر موثر در انعکاس
اوضاع درونی سازمان به مردم از یک سو و انعکاس مطالبات
و خواسته ها و شرایط بیرونی به دورن سازمان از سوی دیگر
دانست و خاطر نشان ساخت :روابط عمومی ها باید محیط

درونی و بیرونی سازمان را از نظر اطالعاتی به موقع تغذیه
کنند و بازتاب این اتفاق را در اتخاذ روش های سازمان لحاظ
کنند.
وی افزود :روابط عمومی ها بستر های الزم برای اجرای
برنامه ها و انجام وظایف و ماموریت های سازمان را فراهم
می کندو این امر به معنی آماده نمودن افکار عمومی برای
انجام طرح های سازمان است.
همچنین پس از این دیدار ،حاج آقا رضایی قائم مقام نماینده
ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی در جمع مسئولین
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ها حضور
یافته و با تبریک هفته روابط عمومی به نقش و جایگاه روابط
عمومی اشاره نمود.
حجت االسالم رضایی با توجه به شعار سال جاری این اقدام
و عمل توسط بنیاد مسکن باید روز به روز بیشتر و معرفی
آن به مخاطبان آن که قشر محروم جامعه است توسعه و
فراگیر شود.
شایان ذکر است قبل از این دو دیدار ،رضایی مدیرکل روابط
عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور در جمع مسئولین
روابط عمومی استان ها سیاست های جدید بنیاد و همچنین
موضوع راه اندازی گروه رسانه را به اطالع همکاران رساند.

نشست خبری مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس

ديدار مدير وكاركنان بنياد مسكن داراب با امام جمعه

افتتاح  9هزارمين واحد مقاوم سازي زرین دشت

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در نشست مدیران شهرستان های بنیاد مسکن:

دسترسی به جایگاه شایسته در توسعه و عمران روستایی اولویت راهبردی امسال فارس است
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در نشست مدیران
شهرستان های بنیاد مسکن دسترسی به جایگاه شایسته در
توسعه و عمران روستایی را اولویت راهبردی امسال فارس
دانست و اظهار داشت :استان فارس جایگاه بیست و ششم
در بین استان های کشور دارد و این جایگاه در شان و در خور
مردم فهیم این استان نیست.
وی در نشست معاونان و مدیران شهرستان های استان
فارس که با حضور حجت االاسالم مرادی قائم مقام نمایندگی
ولی فقیه در بنیاد مسکن برگزار شد اضافه کرد :تالش های
انجام شده برای عمران و توسعه روستایی دراستان فارس
غیر قابل انکار است اما باید تالش شود که در جایگاهی که
شایسته مردم این استان است قرارگیریم.
وی ادامه داد :عمران روستایی شیرین ترین فعالیت بنیاد
مسکن است که حالوت خدمت و توسعه را به کام محرومان
و روستاییان می نشاند از این رو هر چه در جهت ارتقای
این جایگاه تالش کنیم حالوت و شیرینی آن بیشتر و
مطلوب تر است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس ادامه داد:
همه تالش ها معطوف به این است که استان فارس در سال
جاری به جایگاه تک رقمی در توسعه و عمران روستایی
برسد و این مهم با پشتکار و مساعی همکاران تالشگر

نشست مشترک مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن،
اوقاف و ثبت اسناد و امالک فارس

امکان پذیر است.
مهندس زمانی توجه به برنامه ریزی و عملیاتی کردن
برنامه ها ،ارتقاء توان علمی در ارائه خدمات ،تاکید بر نظارت
در پروژه ها ،ایجاد فعالیت هایی اقتصادی در بنیاد مسکن ،
دسترسی سریع به اطالعات و ایجاد بانک اطالعاتی و توجه
به مدیریت کنترل پروژه را از دیگر اهداف سال جاری
ذکر کرد.
وی همچنین توسعه گردشگری روستایی را از اولویت های
سال جاری ذکر کرد و گفت :بسیاری از روستاهای استان
فارس توانمندی توسعه روستایی را دارد و امید است امسال
بتوانیم طرح های جامع توسعه روستایی را در برخی از
روستاهای شاخص این استان عملیاتی سازیم.

گردهمایی مشترک منطقه 3کشوری پیرامون تامین
مسکن خانواده های بیش از  2معلول

نگاهی به عملکرد بنیاد مسکن شهرستان اقلید
بنیاد مسکن انقالب اسالمی از
جمله نهادهای انقالبی است که
با فرمان امام راحل در روزهای
نخست انقالب بنیان نهاده شد
و این اقدام شایسته و نیکو
مبدایی برای اقدامات جهادی و
خیر خواهانه در رفع محرومیت
از روستاها و ایجاد خانه و سرپناه
برای نیازمندان و مستمندان
گردید و چه اقدامی مبارک تر از
خدمتگذاری به مردمی که ولی نعمت ما هستند و صاحبان
اصلی این انقالب و این مرز و بوم قلمداد می شوند.
مهندس حسن زارع مدیر بنیاد مسکن شهرستان اقلید در
مورد اقدامات بنیاد مسکن شهرستان اظهار داشت :بنیاد
مسکن اقلید با پرداخت تسهیالت کم بهره و کمک بال عوض
به متقاضیان به تعداد سه هزار و  764فقره مبادرت به اجرای
واحد های مسکونی مقاوم و منطبق با مقررات ملی ساختمان
کرده است که  265فقره از این تسهیالت در سال گذشته
پرداخت شده است.
مهندس زارع افزود :در زمینه بیمه واحد های مسکونی نیز
این بنیاد اقدام به بیمه کردن  733واحد مسکونی کرده که
 283واحد در سال گذشته دراین شهرستان بیمه شده است.

همچنین بنیاد مسکن شهرستان اقلید برای تکمیل واحد های
مسکونی و احداث حمام روستایی تعداد  576فقره وام به
افراد واجد شرایط پرداخت کرده که  76فقره آن مربوط به
سال گذشته بوده است.
در زمینه تهیه طرح های هادی نیز بنیاد مسکن شهرستان
اقلید خدمات گسترده ای انجام داده و تا کنون برای 61
روستای باالی  20خانوار جمعیت دراین شهرستان طرح
هادی تهیه شده ،طرح های هادی در روستاهای مهدی
آباد ،شوید زار ،باغ نو ،دهنو ،و سیر بانو در سال گذشته به
سرانجام رسیده است.
بنیاد مسکن در اقلید طرح های بهسازی روستایی را نیز با
قوت و قدرت تداوم بخشیده بر اساس آمارهای ارائه شده
تا کنون در  36روستای این شهرستان طرح بهسازی با
اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان به اجرا در امده است.
وی افزود :در سال گذشته عملیات اجرایی زیر سازی در
مناطق روستایی در این شهرستان به مساحت  30هزار و
 575متر مربع ،ترمیم به مساحت  33هزار و  318متر مربع،
آسفالت به مساحت  38هزار و  701متر مربع اجرا شده است.
این شهرستان در زمینه تامین مسکن محرومین هم
اقدامات شایان توجه انجام داده و برای  92واحد مسکونی
اقدام به عملیات اجرایی کرده که همگی به اتمام رسیده و به
متقاضیان تحویل شده است.

افتتاح 10هزارمين واحد مقاوم سازي داراب

گزارش افتتاحيه فارياب مهر

زرین دشت افتتاح پارك ميانده
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 -14امام محمد(ع):

لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان؛
هر چیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه
رمضان است.

کافی(ط-االسالمیه) ج 2

نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

برگزاری یازدهمین هم اندیشی شورای حقوق بیت المال
در اراضی ملی و منابع طبیعی در شیراز

یازدهمین هم اندیشی مدیران
در شورای حقوق بیت المال
در اراضی ملی و منابع طبیعی
در شیراز برگزار گردید .در
این نشست ،معاون دادستان
کل کشور گفت :مسئوالن در
زمینه حفظ بیت المال و انفال
دقت بیشتری داشته باشند
و به جای اینکه تقصیر را بر
گردن قوه قضاییه بیندازند به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
دکتر محمد جواد حشمتی اظهار داشت :ما برای حفظ آب و
حفظ خاک و رودخانه و کوه و همه چیز قانون داریم اما این
قوانین به خوبی اجرا نمی شود ،بسیاری موارد قانون ضمانت
اجرایی ندارد ،چیزی که مغفول مانده است این است که
دستگاه های محلی در این رابطه پاسخگو نیستند.
در این نشست ،حجت االسالم محسن سروش نماینده بنیاد
مسکن کشور در شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت:
حفظ بیت المال در نظام اسالمی از مهمترین مباحث اقتصادی
است که در طول تاریخ به آن پرداخته شده است ،در نظام ما
نیز این مباحث از جایگاه ویژه برخوردار است.
حجت االسالم سروش ،هدایت مردم به سمت اخالق کریمه و
ارزش های معنوی ،استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه،
رشد استعدادها و شکوفایی ابتکار و خالق ّیت انسان ها ،ریشه
کن کردن فقر از جامعه و رسیدگی به مصالح و منافع محرومان
و مستضعفان را از جمله اهداف متعالی حفظ بیت المال دانست.
دکتر حسین معصوم مشاور و نماینده وزیر راه در شورای عالی
حفظ حقوق بیت المال نیز بر لزوم توجه به قانون در معامالت
ملکی برا ی کاهش اختالفات تاکید کرد و بیان داشت :از جمله
این قوانین ایجاد پیش سند در معامالت خرید و فروش است،
پیش سندها در معامالت حقوق مردم را تضمین می کند،
شهروندان در معامالت به این قانون توجه ویژه داشته باشند.
دکتر معصوم اظهار داشت :کمبودد مسکن در سال های مختلف
در برخی موارد راه را برای سوء استفاده زیاده خواهان ایجاد
کرده است ،آنها با سوء استفاده از تقاضا در بازار مسکن به جای
ایجاد مسکن برای مردم جیب خود را پر می کنند ،ده ها و صدها
پرونده دردستگاه قضایی در این ارتباط تشکیل شده و باعث به
وجود آمدن چالش هایی داشته است.
مهندس زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس نیز با

بیان اینکه زمان تخلف از قانون
و فروش یک آپارتمان به ده ها
نفر گذشته است گفت :قانون در
این زمینه مالک معامالت است،
خریداران و فروشندگان باید با
مراجعه به مراکز قانونی در این
زمینه اقدام به معامله کنند و به
قانون توجه کنند.
مهندس خداداد مقبلی مدیر کل
راه و شهرسازی نیز در این نشست بیان داشت :استان فارس
 81هزار هکتار اراضی دولتی و ملی دارد که برای  52هزار
هکتار آن سند صادر شده است 29 ،هزار هکتار زمین ملی
همچنان باقی مانده که برای آن می بایست سند صادر شود.
وی اضافه کرد :برخی از موارد الینحل مانده که نیازمند
مشارکت و همکاری دستگاه های مسوول برای سند دار کردن
این اراضی است.
گفتنی است که در یازدهمین هم اندیشی آموزشی شورای
حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی که به
میزبانی بنیادمسکن انقالب اسالمی استان فارس در شهر
شیراز برگزار گردید ،برنامه ها به شرح ذیل انجام گردید.
تالوت کالم ا ...مجید و سرود جمهوری اسالمی ،خیرمقدم توسط
آقایان مهندس مقبلی مدیرکل راه وشهرسازی استان فارس و
مهندس زمانی مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان فارس
و در ادامه سخنرانی و یا ارائه آموزش های عملی و کاربردی
درحیطه عملکردی حوزه مربوطه توسط شرکت کنندگان ذیل:
حجت االسالم سروش مشاور و نماینده تام االختیار بنیاد مسکن
انقالب اسالمی کشور در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال،
دکتر معصوم مشاور و نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرسازی
در شورای حفظ حقوق بیت المال ،حجت االسالم والمسلمین
رجایی نسب معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس،
دکترحشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور و جانشین
دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع
طبیعی ،حجت االسالم والمسلمین حاج اقا رحیمی مدیرکل
پرونده های خاص معاونت قضایی قوه قضاییه ،ساوری مدیرکل
پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری قوه قضاییه ،رحمانیان
معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه دراستان فارس ،دکتر
ماشاءا ...گرامی مدیرکل امالک سازمان ثبت اسناد و امالک
کانون سردفتران ودفتریاران کشور.

افتتاح پروژه طرح هادی شهرک توحید
کهنه اوز
الرستان همزمان با دهه حساب  100امام (ره) و
سالروزتاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با حضور
مهندس ناصرزائری مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
الرستان پروژه طرح هادی شهرک توحید (کهنه اوز ) به
بهره برداری رسید.
در مراسم افتتاح پروژه طرح هادی شهرک توحید
روستای کهنه اوز ،مهندس علی علی پور معاون برنامه
ریزی فرماندار ویژه الرستان ،آتش فراز بخشدار بخش
اوز ،عسکری زاده رئیس اداره آبفا روستایی الر و تنی
چند از روسای ادارات شهرستان ،اشرافی دهیار و رئیس
و اعضاء شورای اسالمی و خیرین و اهالی شهرک روستای
کهنه اوز حضور داشتند.
مهندس زائری در این مراسم اظهار داشت :اجرای پروژه های
بهسازی و طرح های هادی روستایی با مشارکت مردم،
موجب پیشرفت بیشتر و رونق و آبادانی روستاها
خواهد شد.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان خدمات انجام
شده در این روستا را تشریح کرد و گفت :تا کنون
مبلغ 1280میلیون ريال از محل اعتبارات ماده  180و قیر
رایگان بابت اجرای  5360مترمربع بیس و آسفالت در
این روستا هزینه شده است و همچنین مبلغ 700میلیون
ريال از محل اعتبارات نفت و گاز بابت  666متر تک
لبه و  742متر کانیو و مبلغ  530میلیون ريال از محل
اعتبارات آماده سازی بابت  10/000مترمربع زیرسازی
انجام شده است.
مهندس زائری جمع اعتبارت هزینه شده دراین روستا
را  2510میلیون ريال ذکر کرد و اضافه نمود :واگذاری
 912قطعه زمین صدور  312جلد سند مالکیت ،ارائه
تسهیالت مقاوم سازی مسکن روستایی به  82نفر
از متقاضیان ساخت مسکن مقاوم به میزان هشت
میلیارد و  200میلیون ریال از دیگر اقدامات انجام
شده است.
وی آمار صدور پروانه ساخت را  118فقره به متراژ
 18/213مترمربع در شهرک توحید و  63فقره به متراژ
 12/465مترمربع در روستای قدیم کهنه اوز اعالم کرد.

دیدار جمعی از کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی با آیت اهلل ایمانی نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه شیراز
آیت اهلل ایمانی:

حجت االسالم مرادی:

افزایش عمر مفید واحد های مسکونی
تجلی اقتصاد مقاومتی است

ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی در کارکرد
بنیاد مسکن متجلی است

 ...ادامه صفحه  -1آیت اهلل ایمانی افزود:
این شایسته نیست که در برخی از کشورها
متوسط عمر یک واحد مسکونی  300یا 400
سال باشد و در جامعه ما عمر ساختمان ها
بین سی تا  40سال باشد و تخریب شود،
استفاده از مصالح و مقاوم سازی ها در
بنیاد مسکن باید به گونه ای رقم بخورد که
عمر مفید یک واحد ساختمانی را افزایش
دهد.
وی با بیان اینکه افزایش عمر مفید
ساختمان ها نوعی صرفه جویی در هزینه،
وقت و انرژی است گفت :همین موارد
مصداق اقتصاد مقاومتی است که با توجه
به نامگذاری سال جاری امید است در بنیاد دنبال
شود و تداوم یابد ،این بزرگترین خدمتی است که
بنیاد مسکن می تواند به مردم بکند.
امام جمعه شیراز به دیدار مدیران بنیاد مسکن با
رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت :دراین دیدار
نیز رییس جمهوی محترم تکالیفی برای بنیاد
مسکن ترسیم کردند و کار را بر پایه مطالعات
علمی ترسیم نمودند ،امید است با اجرای این
تکالیف بنیاد مسکن در افق سال جاری بتواند
گام های تازه برای انجام رسالت اصلی خود
بردارد.
وی همچنین بنیاد مسکن را نهادی دانست که
به رغم فراز و فرودهای فراوان از ابتدای انقالب
تا کنون توانسته است روی پای خود بایستد و
گفت :بنیاد مسکن اکنون درخت تناوری است
که به مردم خدمات می دهد و ثمره نیکوی آن

خانه دار شدن قشر وسیعی از محرومان جامعه
است.
در این دیدار ،همچنین حجت االسالم محمد حسن
مرادی قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن
استان فارس بیان داشت :ابعاد مختلف اقتصاد
مقاومتی در کارکرد بنیاد مسکن متجلی است،
بنیاد مسکن در مسیر اصلی اجرای فرامین و
رهنمودهای رهبر معظم انقالب است.
حجت االسالم مرادی با توجه به نامگذاری سال
جاری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
در ادامه افزود :اقتصاد مقاومتی یک بحث کامال
استراتژیک است و در همه کشورهایی که دارای
اهداف بلند مدت هستند و روحیه استقالل در
بطن سیاست داخلی و خارجی آنها جاری است ،در
اشکال مختلف موضوع مطرح می شود.
مهندس عطا اهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن

مهندس زمانی:

افق آتی بنیاد مسکن با بهره گیری
از رهنمودهای رهبر معظم انقالب به روشنی
ترسیم شده است

استان فارس نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های
بنیاد استان بیان داشت :افق آتی حرکت بنیاد
مسکن با بهره گیری از رهنمودهای رهبر معظم
انقالب به روشنی ترسیم شده است ،ما اقتصاد
مقاومتی و پرداختن به این موضوع و عملیاتی
کردن آن را امسال برا ی خود یک تکلیف
می دانیم.
مهندس زمانی ابراز داشت :توسعه انبوه سازی
و احداث مسکن شهری ،جلب مشارکت خیرین
در احداث مجتمع های مسکونی ،واگذاری
زمین برای تامین مسکن روستایی و توسعه
فضای کالبدی روستاها با رویکرد گردشگری
و ده ها و صدها فعالیت عمرانی و توسعه ای
دیگر در سال های گذشته توسط بنیاد مسکن
کلید خورد و اینک بنیاد در راستای اجرای عدالت
اجتماعی و همگام با دولت و با تاسی از فرامین و
رهنمود های مقام معظم رهبری بنیاد مسکن برای
عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی
به بودجه ها و ردیف ها و تخصیص ها عزم خود را
جزم کرده است.
مهندس زمانی با ارائه گزارشی از فعالیت های
عمرانی انجام شده در سال گذشته و بر مبنای
اقتصاد مقاومتی افزود :افق آتی بنیاد مسکن
دراین حوزه به روشنی ترسیم شده است ،بخشی
از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در گرو توجه
بیشتر به روستاها است ،ما باید باور کنیم که هر
خانواده روستایی توانایی ایجاد معیشت برای خود
را دارد و امروز جامعه روستایی در کشور ما جامعه
ای مولد است.

فعالیت های امورماشين االت بنياد مسكن
انقالب اسالمي فارس

حسین اعرابی مدیر امور ماشین آالت بنیاد مسکن استان
فار س در گفت و گویی فعالیت های امور ماشين االت بنياد
را در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی توصیف کرد و
بیان داشت :حضور کارگران ،مهندسان ،نیروهای فنی و
همه تالشگران امور ماشین آالت توسعه عمرانی و اقتصادی
رادر بسیاری از بخش ها رقم زده است و حضور این افراد
در بنیاد مسکن ،استان را به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل
کرده است.
اعرابی با بیان اینکه مدیریت ماشین آالت در استان از سال
 1373با عنوان بانك ماشين آالت تحت پوشش بنياد مسكن
انقالب اسالمي فارس آغاز به کار کرد گفت :با اتكال به
پروردگار رحمان ،حاصل سال ها تالش و زحمت مستمر در
پروژه هاي مختلف كه شامل ده ها پروژه بازسازي و عمراني
و خدماتي در مناطق مختلفي از كشور پهناورمان مي باشد
این مدیریت برگ زرین دیگر بر افتخارات بنیاد افزوده است.
وی ادامه داد :وجود كادر مجرب و نيروهاي متخصص و
همچنين در اختيار داشتن ماشين آالت راهسازي این
مدیریت آماده همكاري در رابطه با كليه پروژه هاي اجرايي
در هر شرايطي از نقاط كشورمان مي باشد.
اعرابی ،بهره گيري از توانمندي ها و امكانات ماشين آالتي
موجود مديريت امور ماشين آالت بنياد مسكن فارس در
جهت انجام اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي شامل
اجراي پروژه هاي راه ,باند و ابنيه  ,آماده سازي اراضي و
تاسيسات روستايي و شهري ,زهكشي و آبياري ,احداث سد
و شبكه هاي آب ,و اجاره ماشين آالت و خدمات رساني به
مناطق حادثه ديده از حوادث غير مترقبه در كشور را از
اهداف کلی مدیریت ماشین آالت بنیاد مسکن ذکر کرد.
مدیر امور ماشین آالت بنیاد مسکن استان فارس فعالیت های
این واحد در زمینه حوادث غیر مترقبه را تشریح کرد و گفت:
فعالیت های این مدیریت به سه بخش عمرانی ،خدماتی و
بازرگانی تقسیم می شود ،فعالیت های عمرانی شامل انجام
کلیه امور مربوط به مشاوره و اجرای پروژه های عمرانی و
پیمانکاری در زمینه های اجرای پروژه های راه ،باند و ابنیه،
آماده سازی اراضی و تاسیسات شهری و روستایی ،آبیاری و
زهکشی ،احداث سد و شبکه های آب ،برق و گاز در داخل
کشور براساس ضوابط و مقررات حاکم بر کشور جمهوری
اسالمی ایران است.

نگاهی به عملکرد بنیاد مسکن شهرستان ممسنی در سالی که گذشت
بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان
ممسنی در زمینه تهیه و اجرای طرح
هادی ،واگذاری زمین ،اعطای وام قرض
الحسنه روستایی ،پرداخت وام مقاوم
سازی و حوادث به روستاییان ،احداث و
واگذاری مسکن مهر و عمران روستایی
عملکرد درخشانی داشته است و گام
های اساسی برای زدودن غبار محرومیت
از چهره مناطق محروم این شهرستان
برداشته است.
سید قاسم حسینی مدیر بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ممسنی اظهار داشت :بنیاد
در  14روستای شهرستان ممسنی با 5400
میلیون ریال اعتبارات استانی و  14هزار
و  538میلیون ریال اعتبارات ماده  18و
همچنین هفت هزار و  165میلیون ریال
اعتبارات نفت و گاز طرح های عمرانی را
دراین شهرستان اجرا کرده است.
همچنین این بنیاد با واگذاری اراضی
روستایی در مناطقی از دشت تیرتاج ،کاله
سیاه ،هجرت و گلگون ،قلعه گر ،جویجان
و گچگران زمینه بهتری برای توسعه
روستاها و ماندگار شدن روستاییان فراهم
کرده است.
وی افزود :پرداخت وام مقاوم سازی و حوادث
به روستاییان نیز از دیگر عملکرد های
بنیاد مسکن دراین شهرستان است ،در
راستای ساخت و ساز مناسب و مستحکم
برای مقابله با تهدید سوانح طبیعی
عملیات پیشگیری پیش از وقوع سانحه
در شهر نورآباد و روستاهای زلزله زده و
بافت فرسوده ممسنی اقدام به پرداخت
تسهیالت کرده است.
پرداخت مبلغ  67میلیارد و  500میلیون
ریال به تعداد  450خانوار متقاضی وام

مقاوم سازی مسکن
روستایی ،پرداخت
مبلغ  62میلیارد
ریال به تعداد 310
خانوار زلزله زده
روستاهای میشان
علیا و سفلی و
بیدکرز در بخش
ماهور میالتون ،پرداخت مبلغ 15میلیارد و500
میلیون ریال کمک بالعوض به زلزله زدگان از
جمله عملکردهای بنیاد مسکن دراین
حوزه است.
حسینی اضافه کرد :صدور پروانه
ساختمانی به عنوان اهرم نیرومند سیاست
گذاری با کمترین بار مالی اسباب هدایت و
باال بردن کیفیت شیوه های ساخت و ساز
روستایی را فراهم آورد .بر همین اساس
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ممسنی در
سال 1394در امر صدور پروانه ساختمانی
در روستاها با همکاری بخشداری ها و
دهیاری ها عملکرد مناسبی داشته است.
کارشناسی و بررسی جهت صدور پروانه
ساخت  350فقره در سال  1394و صدور
پروانه ساختمانی به تعداد  201فقره از
جمله این عملکردها است.
همچنین بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان ممسنی با هماهنگی موسسات
اعتباری همچون بانک ها ،اقدام به تامین
بخشی از اعتبار مورد نیاز روستاییان
که صرف اصالح و تعمیر واحد مسکونی
آنها خواهد شد کرده است ،در سالی که
گذشت از سوی بانک های عامل به  70نفر
از متقاضیان دراین شهرستان یک هزار و
 400میلیون ریال تسهیالت در این ارتباط
پرداخت شده است.
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

همایش استان های
منطقه سه برای تامین
مسکن خانواده های
دو معلول
همایش استان های منطقه سه برای تامین مسکن خانواده های
دو معلول با حضور مهندس حمید رضا سهرابی مدیر کل
مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،مهندس سلگی مدیر
عامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور ،مهندس زمانی
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس ،دکتر موسوی مدیر کل
بهزیستی استان فارس ،دکتر فرزانه مدیر کل بنیاد مسکن
استان کهگیلویه و بویر احمد و جمعی از مدیران و مسووالن
سازمان های مرتبط با مسکن معلوالن و مدیران استان های
منطقه سه تشکیل شد.

هماهنگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان پاسارگاد با ادارات شهرستان برای
اجرای طرح های زیر بنایی

نشست مشترک بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان
پاسارگاد با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ،ثبت اسناد
و امالک ،راه و شهرسازی در محل فرمانداری شهرستان
پاسارگاد به منظور بررسی اهداف بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در سال  1395و هماهنگی هرچه بیشتر بین ادارات
فوق جهت اخذ اسناد مالکیت اراضی تملکی و سند دار
نمودن اهالی شهرها و روستاها برگزار گردید.
مهندس ابراهیمی مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاسارگاد
دراین نشست ضمن تبریک اعیاد ماه رجب و نامگذاری
امسال به سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل توسط رهبر
فرزانه انقالب ،برخود واجب دانست جهت محق شدن شعار
سال و همچنین اهداف بنیاد مسکن در سال  1395جلسه
مشترکی با ادارات فوق جهت بررسی مسائل و مشکالت
و همچنین ارائه پیشنهادات مناسب جهت حل مسائل و
تسهیل در روند بین ادارات برگزار نماید.
همچنین مهندس علیزاده معاون فرمانداری شهرستان
پاسارگاد ،ضمن رضایت از عملکرد بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شهرستان پاسارگاد بیان داشت :رویکرد خدمت
رسانی به روستاها باید پایه و اساس برنامه ریزی های تمامی
دستگاه های اجرایی باشد و تعامل هر چه بیشتر ادارات با
بنیاد مسکن جهت رفع مشکالت مردم را خواستار شد.
در ادامه جلسه مدیران ادارات ثبت اسناد و راه و شهرسازی
و منابع طبیعی نیز بر اهمیت سند دار نمودن منازل روستا و
شهرها در سطح شهرستان تاکید و ابراز امیدواری کردند که با
همکاری مشترک ادارات ،خدمت رسانی مناسب انجام گردد.

امام جمعه فراشبند:

بنیاد مسکن با ایجاد سرپناه برای خانوارهای
محروم از رنج و آالم آنها کاسته است
حجت االسالم هادی ابراهیمی امام جمعه فراشبند در خطبه های
نماز جمعه این شهرستان با اشاره به سالگرد تاسیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی گفت :این بنیاد که از یادگاران امام
امت است تاکنون هزاران واحد مسکونی برای محرومان
ساخته است و تا حدود زیادی توانسته است از رنج و آالم
آنها نسبت به بی خانمانی بکاهد و آنها را خانه دار کند.
حجت االسالم ابراهیمی در ادامه اظهار داشت :حساب 100
امام (ره) حسابی است که مردم شریف و خیرین و نیکوکاران
هرچه همتشان باشد می توانند کمکهای نقدی خود را به این
حساب واریز کنند و با دستان پر مهر و محبت خود به آیه
شریفه «تعانوا علی البر و التقوی» عمل نمایند و خانه بهشتی
خود را در همین دنیا رقم بزنند.

در این همایش ،مهندس حمید رضا سهرابی مدیر کل مسکن
روستایی بنیاد مسکن کشور بر لزوم شتاب بخشی به کار
خیر احداث سرپناه برای خانوارهای دارای دو معلول تاکید
کرد و بیان داشت :این مهم در استان های جنوب و مرکز
کشور که اکنون در شرایط بهینه ای در این زمینه قرار
ندارند باید شتاب بیشتری گیرد و از اولویت های اصلی
برشمرده شود.
مهندس سهرابی اضافه کرد :حدود  30درصد از مسکن
روستایی ویژه این خانواده ها در استان های فارس ،بوشهر،
خوزستان ،کهگیلویه و بویر احمد ،هرمزگان و کرمان در
منطقه سه کشوری وجود دارد که شمار آن نزدیک به 800
واحد است و برای احداث و واگذاری این واحدها باید شتاب
بیشتر به کار داده شود.
در این همایش ،مهندس کیومرث سلگی مدیر کل دفتر
مشارکت ها ی مردمی حساب  100امام (ره) از واگذاری
 456واحد مسکونی ویژه خانوارهای دو معلول در کشور
در سال جاری خبر داد و بیان داشت :احداث سرپناه برای
این خانواده ها باقیات صالحات و رحمتی است که خداوند
بر مشتاقان به خدمت به این خانواده ها ارزانی داشته است.
کیومرث سلگی اضافه کرد :در این رابطه افزون بر 350
میلیارد ریال به استان های کشور اختصاص یافته که بخشی
از آن به استان های فارس ،بوشهر ،خوزستان ،کهگیلویه
و بویر احمد ،هرمزگان و کرمان در منطقه سه کشوری
اختصاص یافته است.
شمس ارجمندی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز
استان فارس نیز بر لزوم مشارکت همه دستگاه های مسوول
برای تامین مسکن محرومان و مسکن خانواده های معلول
دار تاکید کرد و بیان داشت :سهمیه منطقه جنوب کشور
شامل استان های یاد شده دو هزار و  11واحد است که 800
واحد آن روستایی است.
مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس تالش
خیرین برا ی تامین مسکن نیازمندان را ستود و گفت :در
این منطقه همچنین  279واحد مسکونی نیمه تمام خود
مالکی شناسایی شده که با تکمیل این واحد ها شتاب قابل
توجه در تامین مسکن نیازمندان انجام خواهد شد.

همچنین دکتر موسوی مدیر کل بهزیستی فارس با بیان
اینکه احداث  779واحد مسکونی ویژه خانواده های دارای
دو معلول حرکتی شایسته و قابل تحسین است گفت :بنیاد
مسکن و همه نهادهای مرتبط با موضوع با مشارکت گسترده
و تالش مضاعف سعی در به سرانجام رساندن این موضوع
دارند و امید است در موعد مناسب این مهم که کار شایسته
دولت تدبیر و امید و خیرین بشمار می آید به سرانجام
مطلوب برسد.
موسوی با بیان اینکه تامین زمین برای  160واحد شهری
انجام شده است گفت 54 :واحد از واحدهای یاد شده در
شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت قرار دارند.
علی ربوبی مدیر کل مسکن سازمان بهزیستی کشور نیز
در این نشست بر لزوم انجام بهینه احداث سرپناه برای
محرومان و خانوادهای دارای دو معلول تاکید کرد و گفت:
عمده فعالیت و نقش بهزیستی در حوزه مسکن سهل گیری
و مطالبه خواهی از دستگاه های متولی ساخت و ساز برای
معلوالن و جامعه هدف است.
وی همچنین گفت :سازمان بهزیستی نیز با توجه به چشم
انداز بودجه و رشد آن در سال  95در جهت تحقق اهداف و
ارتقاء کمی و کیفی برنامه های سازمان قول مساعدت ویژه و
کمک های بالعوض به مددجویان را می دهد.
مهندس عطا اهلل زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس
ثمره احداث سرپناه برای خانوارهای دارای دو معلول را
همیشگی و ماندگار دانست و اظهار داشت :عاقبت بخیری و
پاداش نیکوی معنوی درانتظار کسانی است که بدون شائبه
و با تالش مضاعف در این عرصه گام بر می دارند.
مهندس زمانی اظهار داشت :پنج دستگاه متولی احداث این
امور هستند و کار با جدیت و تالش دراستان فارس آغاز شده
و ما با سهمیه احداث  779واحد که  197واحد آن روستایی
است بیشترین سهمیه را در سطح منطقه سه کشور داریم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس با بیان اینکه 304خانوار
از یک هزار و  29خانوار دارای دو معلول استان فارس دارای
زمین هستند و برای ساخت مسکن به تسهیالت نیاز دارند
عنوان کرد725 :خانوار از آنها زمین ندارند که برای ساخت
مسکن به تامین زمین و تسهیالت نیاز دارند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان فارس خبر داد:

ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی شهری با مشارکت سایر دستگاه ها
مهندس محمد رسول پروری معاون مسکن شهر بنیاد مسکن
استان فارس از ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهری
با مشارکت سایر دستگاه ها در سال جاری در برخی از
شهرهای استان خبر داد و یاد آور شد امید است با اجرای
این طرح تحول شگرفی در زمینه کنترل حاشیه نشینی ها و
ساماندهی بهینه این مناطق شاهد باشیم.
مهندس پروری در آستانه  21فروردین و سالروز تاسیس
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در جمع خبرنگاران و اصحاب
رسانه اظهار داشت :تشکیل زاغه نشینی در حاشیه برخی
از شهرهای استان فارس مناظر نا خوشایندی به وجود
آورده است و درخواست ما از شرکت های آبفا و سایر
دستگاه های خدمات رسان این است که برای ساماندهی
این مناطق همکاری الزم را انجام دهند تا واحد هایی که
انشعابات غیر مجاز دارند در طرح قرار گیرند و این مناطق
ساماندهی بهینه شود.
مهندس پروری همچنین از اجرای طرح شناسایی و اصالح
بافت های فرسوده شهری در سال جاری خبر داد و گفت:
دراین زمینه تفاهم نامه وجود داشته و امسال ابالغ می شود
و  93شهر استان فارس که زیر  25هزار نفر جمعیت دارند
طرح شناسایی و اصالح بافت های فرسوده در  16شهر اجرا
می شود.
وی با بیان اینکه 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.
این مقام مسوول اضافه کرد:
تقریبا در همه شهرستان های
استان فارس بافت های قدیمی و
میراثی شهری وجود داد و تاکنون
این بافت ها در بیش از  93شهر
استان فارس شناسایی شده است.
مهندس پروری معاون مسکن شهری بنیاد مسکن فارس
بیان کرد :شهرهای فسا ،جهرم ،الرستان ،زرقان ،اردکان،
فیروزآباد ،المرد ،قادرآباد ،صفا شهر ،حاجی آباد ،فراشبند،
خنج ،سروستان ،کوار ،خرامه از جمله شهرهایی هستند
که طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در آن
مطالعه شده و آماده واگذاری به متقاضیان است.
وی با بیان اینکه سال گذشته  1289مسکن شهری توسط
بنیاد مسکن این استان تکمیل شده است و امسال نیز
برنامه ساخت  1287واحد مسکن شهری را داریم عنوان
کرد :در حوزه مسکن مهر نیز تاکنون  25هزار و  827واحد
مسکن مهر تکمیل و واگذار شده است و  4هزار و  88واحد
دیگر باقی مانده است.
به گفته معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان فارس پیش
بینی می شود برای طرح هایی که متقاضی دارد امسال طرح
مسکن مهر به سرانجام برسد.

بهره برداری از پروژه های بهسازی روستاهای شهرستان داراب
پروژه بهسازی روستاهای سنگ چارک ،تیزآب ،پاسخن و
دولت آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان داراب به بهره
برداری رسید.
عبد الرضا قاسمپوردر آئین بهربرداری از این پروژه ها
خدمات بنیاد مسکن را ستودنی دانست و خاطر نشان کرد:
بنیاد مسکن همیشه در راستای اهداف واالی امام (ره)که
همانا خدمت به محرومین جامعه بوده ،قدم برداشته و سعی
و تالش خود را برای عمران روستاها انجام داده است.
نماینده عالی دولت در شهرستان داراب با اشاره به موضوع
مهاجرت معکوس و ماندگار شدن روستاییان در روستا با
ارائه خدمات عمران روستایی به روستاییان اضافه کرد :بنیاد
مسکن از برکات و صدقات جاریه امام راحل می باشد که
برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان نقش به سزا و خوبی
ایفا کرده است.
در این مراسم محمد جواد امیری ،بخشدار مرکزی ،ثانوی
رئیس شورای بخش مرکزی مهندس هاشمی معاونت
عمران روستایی و مهندس نصیری معاونت بازسازی مسکن
روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس و جمع
کثیری از مسئولین محلی و اهالی روستاهای تیزآب ،سنگ
چارک،پاسخن و دولت آبادحضور داشتند.
مهندس هاشمی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی فارس نیز ضمن خیر مقدم با اشاره به میزان آسفالت
انجام شده در روستاهای استان فارس از محل قیر رایگان

بیان داشت :در استان فارس 400روستا از محل اعتبارات قیر
رایگان آسفالت شده که از این تعداد طرح های 30روستا در
شهرستان داراب به میزان 150هزار متر مربع با اعتباری بالغ
بر  27میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مهندس میزان مدیر بنیاد مسکن شهرستان داراب نیز
گزارشی از پیشرفت پروژه های عمران روستایی در این
شهرستان ارائه داد.
در این مراسم اعالم شد جمع کل اعتبارات در روستاهای
سنگ چارک ،پاسخن،تیزآب و دولت آباد که به صورت
جداگانه مورد بهره برداری قرار گرفت با اعتباری بالغ بر
پنج میلیارد و  500میلیون ریال وبه میزان 20هزار متر مربع
آسفالت می باشد.

زمزمه های سالمتی

ارسالی توسط سرکار خانم راضی
*کارشناس فنی عمران روستایی بنیادمسکن فارس
سروتونین یا هورمون شادابی و انرژی

سروتونین یکی از ناقل های عصبی فعال در سیستم
عصبی مرکزی و دستگاه گوارش است .به عبارتی دیگر،
یکی از انتقال دهنده عصبی که در ایجاد حس شادی و
انرژی اهمیت دارد سروتونین است .نقش سروتونین در
لوله گوارش این است که هضم غذا را کنترل می کند در
حالی که در سیستم عصبی مرکزی نقش کنترل خلق و
خوی خواب ،اشتها و قدرت یادگیری و حافظه را به عهده
دارد .کمبود این هورمون در خون باعث افزایش حاالتی
مانند افسردگی-دلهره-دردهای میگرنی-فشارخون باال
و بی خوابی می شود.
استرس زمانی رخ می دهد که سلول های مغزی دچار
تخریب شوند و سروتونین در ترمیم سلول های مغزی
نقش مهمی دارد .داروهایی که در درمان افسردگی و
استرس استفاده می شود باعث افزایش و تقویت سطح
سروتونین و کمک به تولید سلول های مغزی می شود.
دالیل زیادی برای شادی و راه های زیادی برای بشاش
بودن وجود دارد .هرچند هجوم استرس های روزانه
سعی دارد بر این احساس غلبه کرده و ما را به فردی
افسرده و کم انرژی تبدیل کند در میان این عوامل
محیطی که همگی بر خلق و خوی ما تاثیر می گذارند
عوامل ذیل بسیار تاثیر گذارند
 4فرمان مفید برای افزایش سطح سروتونین.
-1ورزش منظم را همزاد سالمتی بدانید بدن با حرکات
ورزشی سروتونین بیشتری تولید می کند و شما
احساس شادابی می کنید .اگر نمی خواهید به باشگاه
ورزشی بروید هر روز سی دقیقه در فضای آزاد پیاده
روی کنید تا بدنتان سروتوئین تولید کند.
-2هیدراته باشید یعنی بدون احساس تشنگی آب
بنوشید.
-3مثبت اندیشی یکی از راه های مهم افزایش سروتونین
در مغز می باشد.
-4مواد غذایی سرشار از سروتونین را زیاد مصرف کنید .
ماهی-کاکائو-آجیل های خام-سبزی و میوه هایی از
قبیل کیوی  -موز-پرتقال-گیالس از بهترین منابع
غذایی سروتونین می باشد .شاد و پر انرژی باشید.

آثار اجتماعی حجاب

هر عملی که افراد جامعه انجام میدهند ،در نگاه کالن اثر
مستقیم در اجتماع دارد زیرا از خانواده که واحد کوچک
اجتماعی است جامعه تشکیل میشود و همانگونه که
رفتار فرد در جامعه موثر است ،اشخاص نیز از اجتماع و
قوانین آن تاثیر میپذیرند .حجاب عالوه بر آثار شخصی
و شخصیتی ،دارای آثار اجتماعی است .جامعهای که در
آن بانوان باحفظ حدود وحقوق دیگران ظاهر میشوند و
محیط آرام وامنی را برای جوانان فراهم سازند ،به سوی
سعادت و سالمت روانی پیش خواهد رفت.
اگر زنان جامعه باحجاب باشند ،هم مردان از نظر طهارت
روح و جسم سالم میمانند و هم در جامعه ،سالمت
خانوادگی حفظ خواهد شد و محیط خانواده تحت تاثیر
خودنماییهای عدهای از زنان بدحجاب و بیحجاب
قرار نمیگیرد و هم مراکز اجتماعی مثل ادارهها و
بیمارستانها و ...در کمال سالمت رفتاری خواهند بود و
بزهکاریهای اجتماعی به حداقل خواهد رسید.
بسیاری از پروندههای ضداخالقی از عدم رعایت حدود
شرعی نشات گرفته است و آمار جنایی ذکر شده همواره
زنگ خطری بوده که اندیشه گران تربیتی را نگران
میساخته است .یکی از آثار اجتماعی حجاب ،حفظ
اجتماع و سالمت اجتماعی خانوادهاست ،باال رفتن درصد
طالق در کشور ما زندهترین شاهد این مطلب است.
از روزی که حجاب دچار تغییر و تحول شد و آزادیهای
تعریف نشده در جامعه ما پا گرفت ،سطح طالق به مقدار
نگرانکنندهای باال رفته و میزان ازدواج رو به کاهش
نهاده است و این جزء آثار اجتماعی بیحجابی است که
جامعه را در درازمدت به ورطه هالکت میرساند .البته
آثار مثبت حجاب و پیامدهای منفی بیحجابی به اینجا
ختم نمیشود.
وقتی که به صحنه تفکرات عالم نگاه میکنیم و بینش
اسالم را مشاهده مینماییم ،به روشنی در مییابیم که
جامعه بشری هنگامی خواهد توانست نسبت به مسئله
زن و رابطه زن و مرد ،سالمت و کمال مطلوب خود را
پیدا کند که دیدگاههای اسالم را بدون کم و زیاد و
بدون افراط وتفریط درک کند و کوشش نماید آن را
ارائه کند .اسالم میخواهد که رشد فکری ،اجتماعی،
سیاسی ،علمی و باالتر از همه فضیلتی و معنوی زنان
به حد اعال برسد و وجودشان برای جامعه و خانواده
بشری حداعالی فایده و ثمره را داشته باشد .همه تعالیم
اسالم از جمله مسئله حجاب ،بر این اساس است .مسئله
حجاب به معنی منزوی کردن زن نیست .مسئله حجاب
به معنای جلوگیری از اختالط و آمیزش بیقید و شرط
زن ومرد در جامعه است .این اختالط به ضرر جامعه و
به ضرر زن و مرد و به خصوص به ضرر زن است .حجاب
به هیچوجه مزاحم و مانع فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی
وعلمی نیست.
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امام على(ع):
ال َع ُ
َّفس و يُ َن ِّزهُها َع ِن
ُ
فاف يَ
صون الن َ
الدَّ نايا؛
ع ّفت ،نفس را مصون مى دارد و آن را از
پستي ها دور نگه مى دارد.
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نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

روستاهای کالن شهر شیراز در مسیر توسعه
اکبر مسعودی مدیر بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شهرستان شیراز همزمان با
فرارسیدن  21فروردین ماه سالروز
تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و
آغاز دهه حساب  100امام (ره) به بیان
گزارشی از فعالیت های عمرانی و بهسازی
معابر توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی
در روستاهای شهرستان شیراز پرداخت.
وی به فعالیت های انجام شده توسط واحد عمران روستایی
درسال گذشته اشاره کرد و گفت :از محل اعتبارات استانی و
ملی آماده سازی معابر روستاهای ده شیخ ،ملک آباد ،ریچی،
قلعه چوبی ،گیاهزار ،سلطان آباد و گودگپ بااعتباری بالغ
بر3350ملیون ریال در سال گذشته انجام شده است.
وی افزود :اجرای پروژه بهسازی در روستاهای سلطان آباد،
دهنو بیدزرد -ظفرآباد ،بهاران ،مهریان ،بگدانه ،چهل چشمه،
سعادت آباد و حسن آباد با اعتباری بالغ بر 9860میلیون ریال،
اجرای پروژه های بهسازی از محل قیر یارانه ای به میزان 102
هزار متر مربع بااعتباری بالغ بر  2400میلیون ریال از جمله
خدمات انجام شده در سال گذشته است.
مهندس مسعودی اضافه کرد :از این میزان  31هزار متر مربع در
بخش مرکزی وروستاهای (دهنو بیدزرد ،سلطان آباد ،حسن آباد،
کودیان و علی آباد کفترک) و 28هزار مترمربع درروستاهای
بخش زرقان (رحمت آباد ،چاه سرخ ،مهریان ،حسین آباد)و43
متر مربع دربخش ارژن (حسین آباد ،گودگپ ،دهنو قلندری،
چنارفاریاب ،سعادت آباد ومسقان) انجام شده است.
به گفته مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز درزمینه تهیه
طرح اجرایی روستاهای خانه خمیس سفلی ،کودیان،
تربرجعفری ،شول ،ده شیخ ،ملک آباد ،محمودآباد،
حسین آباد ،دهنوبیدزرد ،برمشورعلیا ،حسین آباد زرقان،
دهنوقلندری ،مهریان ،کورکی ،چهل چشمه ،بگدانه وخیرآباد
ارژن ازسوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان شیراز
اعتباری بالغ بر 500میلیون ریال هزینه شده است.

بنیاد مسکن شهرستان خرم بید ،پیشتاز
درتوسعه روستایی
مهندس محمد جواد آرایش مدیر
بنیاد مسکن شهرستان خرم بید به
مناسبت سالروز تاسیس این نهاد در
گفت و گویی عملکرد بنیاد مسکن در
شهرستان خرم بید را تشریح کرد و به
اقدامات اساسی برای رفع محرومیت
در مناطق مختلف این شهرستان
اشاره نمود.
بنیاد مسکن خرم بید در زمینه تامین مسکن شهری اقداماتی
انجام داده است که از جمله آن احداث پروژه  152واحدی
مسکن مهر است که در سال جاری به سرانجام نهایی می رسد.
همچنین از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری دراین
شهرستان پروژه  52واحدی صفا شهر اجرا شده است.
این واحد ها با اختصاص  300میلیون ریال به ازای هر واحد
به صورت تسهیالت و همچنین اختصاص  78میلیون ریال
به ازای هر واحد از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری
احداث شده است.
پروژه  30واحدی صفا شهر با  95درصد پیشرفت نیز در حال
اتمام است .این پروژه در هشت بلوک مستقل اجرا شده و
امسال به متقاضیان واگذار می شود.
همچنین بنیاد مسکن در سالی که گذشت اقدام به صدور
 175فقره اسناد مالکیت با همکاری اداره ثبت اسناد و
امالک کرده و زمینه قانونمند شدن معامالت در این مناطق
را فراهم کرده است .اجرای پروژه بهسازی طرح هادی نیز
دراین شهرستان با شتاب تداوم دارد.
دراین ارتباط طرح هادی روستای مظفرآباد با اعتبار 700
میلیون ریال  ،طرح هادی روستای شهید آباد با اعتبار 500
میلیون ریال اجرا شده است.

تصویب نهایی  24طرح هادی روستایی در اولین
نشست کمیته تصویب طرح های هادی سال 95

نخستین نشست کمیته تصویب طرح های هادی بنیاد مسکن
استان فارس در سال  24 ،95طرح هادی روستایی را در
مناطق مختلف استان بررسی و به تصویب نهایی رساند.
دراین نشست بر لزوم رعایت حریم روستاها و پایش ساخت
و سازها و همچنین نظارت بر حسن اجرای طرح های عمران
روستایی و اجرای طرح های هادی تاکید شد.
موضوع اسکان عشایر در منطقه مزایجان شهرستان بوانات
نیز مطرح شد ،این طرح در صورت تصویب در زمینی به
مساحت  12هکتار اجرایی می شود.

اقدام و عمل در حیطه اقتصاد مقاومتی و رسالت بنیاد مسکن
بنياد مسكن انقالب اسالمي نخستین نهاد سازندگي با
رویکرد جهادی در کشور است كه بعد از استقرار نظام
مقدس جمهوری اسالمی با فرمان حضرت امام خميني (ره)
تشكيل گرديد و با توجه به اهميت مسأله مسكن محرومان
به فاصله  10روز پس از استقرار نظام جمهوري اسالمي طي
پيام مهمي در تاريخ  21فروردين  1358بنیانگذار فقید
انقالب اقدام به افتتاح حساب  100و تاسيس بنياد مسكن
انقالب اسالمي نمودند.
رویکرد جهادی در تامین مسکن محرومین از همان ابتدا
در بنیاد مسکن شکل گرفت و در سال های مختلف بنیاد
مسکن ضمن حفظ رسالت اصلی خود که تامین مسکن
محرومین بود برای مقاوم سازی بناهای روستایی و افزایش
ایمنی و امنیت در فضای کالبدی روستاها گام های بعدی را
برداشت.
کارکردهای بنیاد مسکن با گذشت زمان هر روز در فضایی
نوین و با حفظ همان جان مایه اصلی و هدف متعالی که توسط
رهبر فقید انقالب ترسیم شده بود تداوم یافت و در بخش
های صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری رسید و گام های
اساسی برای به رسمت شناختن معامالت ملکی در شهرهای
زیر  25هزار نفر جمعیت و در روستاها برداشته شد.
توسعه انبوه سازی و احداث مسکن شهری ،جلب مشارکت
خیرین در احداث مجتمع های مسکونی ،واگذاری زمین برای
تامین مسکن روستایی و توسعه فضای کالبدی روستاها
با رویکرد گردشگری و ده ها و صدها فعالیت عمرانی و
توسعه ای دیگر در سال های گذشته توسط بنیاد مسکن
کلید خورد و اینک در دولت تدبیر و امید در راستای اجرای

عدالت اجتماعی و همگام با دولت و با تاسی از فرامین و
رهنمود های مقام معظم رهبری بنیاد مسکن برای عملیاتی
شدن اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به بودجه ها و
ردیف ها و تخصیص ها عزم خود را جزم کرده است.
افق آتی بنیاد مسکن دراین حوزه به روشنی ترسیم شده
است ،بخشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در گرو توجه
بیشتر به روستاها است ،ما باید باور کنیم که هر خانواده
روستایی توانایی ایجاد معیشت برای خود را دارد و امروز
جامعه روستایی در کشور ما جامعه ای مولد است.
اقتصاد مقاومتی در بنیاد مسکن با هدایت روستاها به سمت
ایجاد روستاهای معیشت محور عملیاتی می شود ،این
رویکرد در بنیاد مسکن افق جدیدی را فرا روی این نهاد
جهادی می گستراند و آینده روشنی را برای جامعه روستایی
ما نوید می دهد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس:
امسال اتمام عملیات تهیه طرح های هادی روستایی را جشن خواهیم گرفت
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
فارس با بیان اینکه امسال اتمام عملیات تهیه طرح های
هادی روستایی را جشن خواهیم گرفت گفت 100 :روستای
استان فارس در برنامه تهیه طرح های هادی قرار دارد که
عملیات تهیه و تصویب طرح در برخی از روستاها در جریان
است و تا نیمه نخست امسال این کار به پایان خواهد رسید.
مهندس مصطفی هاشمی به مناسبت سالروز  21فروردین و
تاسیس نهاد بنیاد مسکن و دهه حساب  100امام راحل در
نشست رسانه ای با حضور خبرنگاران افزود :بنیاد مسکن از
ابتدای تاسیس تاکنون طرح های هادی را در  958روستا
اجرا کرده و در سال جاری نیز اجرای  15طرح جدید و اتمام
 188طرح نیمه تمام با اعتبار  375هزار میلیون ریال در
دست دارد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
فارس همچنین به واگذاری پنج هزار و  568قطعه زمین
در مناطق روستایی در سال گذشته اشاره کرد و گفت :تا
کنون بنیاد مسکن بیش از  85هزار قطعه زمین به متقاضیان
روستایی واگذار کرده و سال جاری نیز واگذاری دو هزار
قطعه را در برنامه دارد.
وی همچنین با بیان اینکه خطر فرونشست حداقل  20دشت در
این استان را تهدید می کند که هرکدام از این دشت ها بین  50تا
 60روستا را در بر می گیرد خواستار اجرای طرح های مطالعاتی
شناسایی این روستاها و اتخاذ تمهیدات برای نجات این
مناطق شد.
مهندس هاشمی افزود :فرونشست زمین پدیده خطرناکی
به شمار می رود که ناشی از خالی شدن سفره های آب

زیرزمینی بوده و به تدریج اتفاق
می افتد.
وی با تصریح اینکه فرونشست
رخدادی خزنده و تدریجی است،
گفت :این پدیده مانند زلزله نیست
که در زمان کوتاهی حادث شده و
خسارت وارد کند ،بلکه تدریجی
است و زیان های فراوانی را به تمام
زیرساخت های مسکونی ،اداری،
خدماتی و .. .وارد می کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه دو سال قبل بنیاد مسکن
طرح انجام مطالعات دشت های در معرض خطر را ارائه کرده
است ،گفت :برای انجام مطالعه در هر یک از دشت ها نیازمند
حدود  50میلیون تومان اعتبار هستیم که اگر تامین شود،
بنیاد مسکن ظرفیت اجرای مطالعات فنی را خواهد داشت.
وی یادآور شد که برخی دشت های واقع در شهرستان های
نی ریز ،داراب ،ارسنجان ،مرودشت ،فسا ،استهبان و .. .در
معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند.
هاشمی همچنین گفت :بحث جریان سرمایه از سمت روستا
به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچه به کالن شهرها و
بعضا به خارج کشور نیز از مباحث بسیار مهم و جدی است
که باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
فارس ادامه داد :متاسفانه در سال های اخیر جریان سرمایه
از سمت روستا به شهر ،زیان های زیادی را وارد و موجب
فقیرتر شدن روستاها شده است.

دیدار مدیر و کارکنان بنیاد مسکن نی ریز با فرماندارشهرستان
امیری فرماندار نی ریز:

اعطای تسهیالت مسکن به محرومان و تالش برای خانه دار شدن این افراد ستودنی است
مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان نی ریز با مهندس
محمد رضا امیری فرماندار این شهرستان دیدار کردند
فرماندار نی ریز در این دیدار با تبریک فرا رسیدن دهه
حساب  100امام ( ره) ،از روند اجرای امور توسط بنیاد مسکن
ابزار خشنودی کرد و بیان داشت :اعطای تسهیالت مسکن
به محرومان و تالش برای خانه دار شدن این افراد ستودنی
است.
فرماندار نی ریز کارکنان بنیاد مسکن را افرادی زحمتکش
و بدون ادعا معرفی کرد و خدمات بنیاد مسکن را خالصانه و
به دور از مسائل سیاسی و جناحی دانست و خواهان اطالع
رسانی بیشتر از خدمات انجام شده شد.
مهندس امیری اجرای طرح های هادی روستایی ،تالش
در افزایش جذب و اعطای تسهیالت مقاوم سازی مسکن
روستایی و تسهیل در امر واگذاری اراضی مسکونی به
روستائیان را زا جمله خدمات بنیاد مسکن دانست که باعث
محرومیت زدایی از این شهرستان شده است.
مهندس عظیمی مدیر بنیاد مسکن شهرستان نی ریز نیز
ضمن عرض تبریک دهه حساب  100امام (ره) و تاسیس
بنیاد مسکن اعالم کرد :بنیاد مسکن در سال  94تعداد
 217فقره تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی
به مبلغ  32میلیارد و  550میلیون ریال به روستاییان
پرداخت کرده است.

دیدار مدیر و کارکنان بنیاد مسکن نی ریز با
امام جمعه شهرستان و عضو خبرگان رهبری
همزمان با دهه حساب  100و
سالروز تاسیس نهاد بنیاد مسکن،
مدیرو کارکنان بنیاد مسکن نی ریز
با آیت اهلل فقیه امام جمعه نی ریز
و منتخب مردم در مجلس خبرگان
رهبری دیدار کردند.
آیت اهلل فقیه دراین دیدار که در
فضایی صمیمی برگزار شد ضمن
خوش آمد گویی و تبریک فرا
رسیدن دهه حساب  100امام ( ره) در خصوص تشکیل این
نهاد انقالبی مطالبی را بیان کرد و مهمترین هدف تاسیس
بنیاد مسکن را ساخت خانه و سرپناه برای قشر محروم
جامعه دانست.
آیت اهلل فقیه درایت و روشن بینی امام راحل در تاسیس
بنیاد مسکن را ستود و گفت :با گذشت بیش از سه دهه از
تاسیس بنیاد مسکن این جلوه نورانی هنوز در فعالیت های
جهادی بنیاد تبلور دارد و ما شاهدیم که احداث سرپناه برا ی
محرومان و خدمت رسانی به روستاییان تداوم دارد.
مهندس عظیمی مدیر بنیاد مسکن شهرستان نی ریز نیز
ضمن عرض تبریک دهه حساب 100امام (ره) و تاسیس بنیاد
مسکن توضیحاتی درخصوص فعالیت های عمرانی بنیاد
مسکن در شهرستان ارائه داد.
مهندس عظیمی خاطر نشان کرد :ما افتخار می کنیم که
خدمتگزار محروم ترین اقشار جامعه هستیم و در سال جاری
که بنام اقتصاد مقاومتی نام گذاری شده است برنامه های بنیاد
مسکن بر این اساس تداوم خواهد داشت.

فرماندار ارسنجان:

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

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

تقدیر مدیر کل بهزیستی استان فارس از بنیاد مسکن

وی ادامه داد :از این تعداد  56فقره آن به افراد تحت پوشش
بهزیستی و  16فقره به متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد
پرداخت شده است.
به گفته عظیمی همچنین کلیه روستاها باالی  20خانوار
دارای طرح هادی شدند و از اعتبارات بهسازی با احتساب
قیر رایگان مبلغ  38میلیارد و  734میلیون و  451هزار ریال
جهت بهسازی هزینه گردیده است.
مدیر بنیاد مسکن نی ریز اضافه کرد :با توجه به اینکه اکثر
روستاهای شهرستان در مسیر راه های مواصالتی می باشد
بهسازی روستاهای شهرستان به خصوص بخش مرکزی زمینه
ساز اشتغال و درآمد پایدار در این شهرستان خواهد بود.

خانه دار شدن طیف وسیعی
از جمعیت محروم و نیازمند
استفاده بهینه از عطیه الهی
است.
دکتر سید مرتضی موسوی مدیر
کل بهزیستی استان فارس با
اهدای لوح تقدیر از تالش های
مهندس زمانی مدیر کل بنیاد
مسکن استان فارس برای
خانه دار شدن طیف وسیعی از
خانواده های دارای دو معلول دراین استان تقدیر کرد.
دربخشی از این لوح تقدیر آمده است :عرصه خدمت به
مردم هدیه ای الهی است که خداوند متعال به بندگان مخلص
عطا می فرماید و یقینا تالش های موثر در راه خانه دارشدن
طیف وسیعی از جمعیت استان استفاده از همان عطیه الهی
و شایسته تقدیر است.
دکتر موسوی در ادامه برای تداوم خدمت گذاری به اقشار
محروم جامعه برای مهندس زمانی آرزوی توفیق کرده است.

سال دوازدهم  -بهار  - 1395شماره 47
امام رضا (ع):
َفسهُ َرب َ َح و َ َمن َغ َف َل َعن َها َخ ِسر؛
َمن َ
حاس َ
بن َ
آن کسى که نفسش را محاسبه کند ،سود
برده است و آن کسى که از محاسبه نفس
غافل بماند ،زیان دیده است.

7

نهج البالغه(صبحی صالح) ص 506

نشریه اطالع رسانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس

بررسی و بازنگری طرح هادی روستاهای
بانیان و کبک آباد شهرستان فسا
مدیر بنیاد مسکن فسا:

خیرین و مردم در اجرای طرح های
هادی مشارکت کنند

نشست کارشناسی و بررسی و بازنگری طرح هادی
روستاهای بانیان و کبک آباد شهرستان فسا با حضور
مهندس محمد انصاری جابری مدیر بنیادمسکن شهرستان
فسا برگزار شد ،مدیر بنیاد مسکن این شهرستان در این
نشست بر لزوم جلب مشارکت خیران و نیکوکاران در
اجرای طرح های هادی تاکید کرد و بیان داشت :در تمام
صحنههای انقالب و توسعه کشور مردم حضور داشتهاند باید
در سازندگی و عمران هم همکاری بیشتری داشته باشند و
به دهیاریها کمک کنند.
جلسه بررسی طرح هادی روستاهای شهرستان فسا با
حضور کارشناس طرح هادی مهندس فرزاد رحمن پور،
مهندس علی محمد بالغی اینالو بخشدار ششده و قره بالغ،
نماینده جهادکشاورزی مهندس سید علی با اخالق ،نماینده
بخشداری مرکزی مهندس محسن روستایی ،دهیاران و
مشاور طرح هادی برگزار گردید.
در این جلسه مدیر بنیاد مسکن با بیان اینکه هدف از تهیه
طرح هادی ساماندهی و اصالح بافت موجود و ایجاد زمینه
توسعه و عمران روستای می باشد ،خواستار همکاری شوراها
در این مورد گردید و سپس طرح هادی روستاهای بانیان
بخش مرکزی و روستای کبک آباد بخش ششده و قره بالغ
مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا در ادامه با اشاره به اینکه
دهیاران باید به دنبال جذب مشارکت و همکاری مردم باشند،
گفت :دهیاران برای موفقیت بیشتر تالش کنند در کنار منابع
محدود ،مشارکتهای مردم و خیرین را جذب کنند و چشم به
مبالغ واریزی و اعتبارات اندک نداشته باشند.
انصاری جابری با برشمردن اهداف تصویب طرح های هادی
ادامه داد :ایجاد زمین ه توسع ه و عمران روستاها با توج ه به
ط فرهنگی،اقتصادی ،اجتماعی ،تامین عادالنه امکانات
شرای 
ت اجتماعی ،تولیدی،رفاهی ،هدایت
ق ایجاد تسهیال 
از طری 
ت الز م جهت بهبود
ی روستا ،ایجاد تسهیال 
وضعیت فیزیک 
ی از جمله
ی و عموم 
ن و خدمات محیطزیست 
ن روستاییا 
مسک 
این اهداف است.

روستاهای جنبد ،چشوان و قالت جهرم
در مسیر توسعه

نشست کارشناسی تصویب طرح هادی روستاهای جنبد،
چشوان از بخش سیمکان و روستای قالت از بخش مرکزی
شهرستان جهرم برگزار شد.
این جلسه با حضور سید محمدحسین جهانگرد رییس اداره
منابع طبیعی جهرم ،عبدالعظیم خانی بخشدار سیمکان،
احسان رحمانیان معاون آبفا روستایی جهرم ،غالمحسین
ابراهیمی کارشناس اداره راه و ترابری ،علی رضایی
کارشناس فنی بخشداری مرکزی و دهیاران و شورای
اسالمی روستاهای مذکور در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
جهرم برگزار گردید.
صمد کارگرفرد مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهرم در این
نشست ،تهیه طرح هادی را هویت دار کردن و جان بخشیدن به
روستا و زمینه ساز کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی دانست
که پیشرفت و آبادانی را به همراه خواهد داشت.
وی مزایای تهیه طرح هادی را بر شمرد و ابراز امیدواری کرد
که هرچه سریع تر طرح هادی روستاهای مذکور به مرحله
اجرا در آید.
کارگر فرد اضافه کرد :طرح هادي روستايي ضمن ساماندهی
و اصالح بافت موجود ،میزان و مکان گسترش آتی و
نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل
مسکونی ،تولیدی ،تجاری و کشاورزی ،و تأسیسات و
تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را بر حسب
مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های
روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای را تعیین می نماید.
در ادامه طرح هادی پیشنهادی روستاهای مورد نظر بررسی
و کارشناسان و رؤسای ادارات نظریه کارشناسی خود را
عنوان و نسبت به رفع نواقص آن اقدام و نهایتا طی صورت
جلسه ای تصویب گردید.

مهندس علیرضا الوند کارشناس ارشد امور فنی معاونت بازسازی بنیاد مسکن کشور:

بنیاد مسکن پس از زلزله های نسبتا بزرگ کارنامه درخشانی داشته است
کارشناس ارشد امور فنی معاونت بازسازی بنیاد مسکن
کشور با بیان اینکه بنیاد مسکن پس از زلزله های نسبتا
بزرگ کارنامه درخشانی داشته است گفت :در همه مناطقی
که زمین لرزه های نسبتا بزرگ و باالتر از پنج ریشتر در سال های
اخیر رخ داد ما شاهدیم که بر اثر نظارت های دقیق و
کارشناسی کمترین میزان تلفات در مناطق روستایی رخ
داده یا اصوال هیچ تلفاتی رخ نداده است.
مهندس علیرضا الوند در حاشیه کارگاه آموزشی دو روزه
بررسی مباحث هشتم و نوزدهم مقررات ملی ساختمان در
گفت و گویی ابراز داشت :زلزله بوشهر ،زلزله ورزقان در
آذربایجان شرقی ،زلزله آبدانان ایالم و برخی از دیگر زلزله های
نسبتا بزرگ می توانست تعداد تلفات بسیار بیشتر از آنچه
رخ داد داشته باشد اگر مقررات ملی ساختمان در مناطق
روستایی نادیده گرفته شده بود ،بنیاد مسکن در همه این

مناطق کارنامه درخشانی داشت و
آبرومند و با عزت از مقاوم سازی ها
بیرون آمد.
مهندس الوند در ادامه اظهار داشت :در
حال حاضر مدارك فني متعددي نظير
مقررات م ّلي ساختمان ،آيين نامه ها،
استانداردها و مشخصات فني در كشور
منتشر مي شود و استفاده كنندگان
الزم است به تفاوت هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك،
الزم االجرا بودن ،قلمرو ،حدود تفصيل ،محتوا و ساير ويژگي هاي
خاص هر مدرك توجه داشته باشند.
وی گفت :در مورد مقررات م ّلي ساختمان مي توان ويژگي هایي
لحاظ کرد که از جمله آن این است که در سراسر كشور الزم
االجرا است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس

نظارت بدون مماشات و اجرای دقیق مقررات رسالت اصلی ناظرین روستایی است
مهندس فرج اهلل نصیری معاون
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن فارس نظارت بدون مماشات
و اجرای دقیق مقررات را رسالت
اصلی ناظرین روستایی دانست و
گفت :هر قدمی که استوار در راه
نظارت بهتر و بیشتر در مناطق
روستایی برداشته شود حرکتی در
جهت حفظ جان و سالمت مردم در
هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و ویرانگر است.
مهندس نصیری در کارگاه آموزشی دو روزه بررسی مباحث
هشتم و نوزدهم مقررات ملی ساختمان اظهار داشت:
استان فارس یکی از استان های موفق در حیطه ریشه کنی
واحدهای غیرمقاوم است و این مهم با درایت و هوشمندی
ناظرین امکان پذیر شده است.
وی دراین کارگاه که با حضور اعضای دفاتر فنی و ناظرین
روستایی بنیاد مسکن در محل دانشگاه صنعتی شیراز گشایش
یافت به اقدامات بنیاد مسکن برای مقاوم سازی مساکن
روستایی اشاره کرد و گفت :نقاط روستایی که بیشتر در معرض

بالیای طبیعی قرار دارند به عنوان روستاهای با اولویت خاص
شناسایی شده اند.
مهندس نصیری در ادامه گفت :رواج فرهنگ مقاوم سازی
از طریق تبلیغ ،آموزش و تشویق روستاییان ،شناسایی
متقاضیان واجد الشرایط و تشکیل پرونده برای آنها،
پیگیری تامین تسهیالت بانکی الزم بر اساس حجم پرونده
های تشکیل شده ،تشکیل جلسه و هماهنگی با مسئولین
شهرستان اعم از فرماندار ،بخشدار و دهیاری و شورای
اسالمی و همچنین تشکیل جلسه با روستائیان جهت
تشویق به مقاوم سازی از دیگر اقدامات بنیاد مسکن در این
حیطه است.
وی همچنین عنوان کرد :خسارت دیدگان توسط بنیاد
مسکن به بانک های عامل جهت دریافت تسهیالت معرفی
می شوند و تسهیالت با توجه به پیشرفت فیزیکی وپس از
تأئید ناظرین فنی نظام فنی در  4مرحله پرداخت می شود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس گفت:
واحدهای مسکونی که در راستای حوادث غیر مترقبه آسیب
دیده اند ،با پرداخت مبلغ اندکی به مدت  12سال تحت بیمه
خسارت قرار می گیرند.

نگاهی به عملکرد بنیاد مسکن شهرستان ارسنجان در سالی که گذشت
بنیاد مسکن شهرستان ارسنجان
در سال گذشته اقدامات چشمگیری
در زمینه مطالعه و بررسی تشخیص
و تعیین نیازمندی های مسکن
محرومان اعم از روستایی و شهری
و فراهم آوردن موجبات اجرای آن
با مشارکت ،همکاری و خودیاری
مردم و دستگاه های مختلف انجام
داده است.
تهیه طرح مجتمع های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان
قیمت و اجرای آنها به طور مستقیم یا با مشارکت مردم با
همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط در روستا و شهر،
تهیه زمین مورد نیاز طرح ها و پروژه های بنیاد و آماده
سازی آنها ،نظارت بر پرداخت و مصرف وام های قرض
الحسنه مسکن روستایی و ارزان قیمت شهری که از محل
منابع مالی سیستم بانکی کشور تامین می شود ،تهیه طرح های
هادی و اصالح معابر در روستا ها با هماهنگی دستگاه های
ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم ازمحل اعتبارات مصوب
واگذاری دولت از جمله این اقدامات است.
این بنیاد در حوزه عمران روستایی اقدام به تهیه و اجرای
طرح هادی ،تملک و واگذاری زمین روستایی ،صدور اسناد
مالکیت و در حوزه بازسازی اقدام به بازسازی و بهسازی
مناطق حادثه دیده با تسهیالت مقاوم سازی ،حوادث ،تعمیر
و ساخت اقدام کرده است.
همچنین در حوزه مسکن شهری با تامین مسکن با شرایط

مناسب،اجرای طرح های تامین مسکن با اعتبارات سفر
مقام معظم رهبری اجرای طرح مسکن مهر و انجمن خیرین
کرده است.
همچنین در حوزه معاونت پشتیبانی و ذیحساب با انجام
امور مربوط به تهیه و تنظیم صورت های مالی ،امور اداری،
کارگزینی کارکنان و همچنین در حوزه امور ماشین آالت
فعالیت های مختلف سازندگی و عمرانی با بهره گیری از
ماشین آالت سبک و سنگین انجام داده است.
در سال گذشته عملیات اجرای آسفالت تعداد  10روستای
شهرستان از محل اعتبارات قیر رایگان با مساحتی بالغ بر
 42هزار متر مربع و اعتباری معادل  10میلیارد ریال انجام
گردید که پیشرفت فیزیکی آنها چشمگیر است.
همچنین در هشت روستای این شهرستان با اعتباری بالغ بر
 900میلیون ریال طرح های هادی اجرا شده و در روستاهای
دهبید و خان آباد نیز با اختصاص  500میلیون ریال اعتبار
بازنگری طرح های هادی اجرا شده است.
واگذاری  44قطعه زمین در مناطق روستایی شهرستان
ارسنجان به زوج های جوان نیز از دیگر عملکردهای بنیاد
مسکن در این شهرستان است.
صدور  98جلد سند روستایی و تملک  28هکتار از اراضی مجاور
روستاها که قابلیت تفکیک و واگذاری به متقاضیان روستایی را
دارد نیز در سال گذشته در این شهرستان انجام شده است.
همچنین در سالی که گذشت  250فقره تسهیالت مقاوم سازی
 150میلیون ریالی در مجموع به مبلغ  31میلیارد و 500
میلیون ریال به متقاضیان واجد شرایط اعطا شده است.

حضور فرماندار کازرون در بنياد مسكن انقالب اسالمي

گرامی فرماندار کازرون :فعالیت های بنیاد مسکن جهادی و قابل تحسین است
همزمان با سالروز تاسيس بنياد مسكن انقالب اسالمي ،به فرمان
بنيانگذار كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني (ره)،و دهه
حساب  ،100حميدرضا گرامي فرماندار شهرستان كازرون
به همراه تعدادی از مسووالن این شهرستان در محل بنياد
مسكن كازرون حاضر و ضمن بازديد از نزديك و آشنايي
با واحدهاي مختلف اين بنياد ،از زحمات و خدمات پرسنل
بنياد مسكن تقدير به عمل آورد.
فرماندار كازرون ضمن تبريك سالروز تاسيس بنياد مسكن
و تشكر از تالش و زحمات صادقانه و بي شائبه كاركنان
بنياد ،عنوان داشت :توفيق خدمت رساني به محرومين
شيريني و حالوتي دارد كه اين امر به لطف خداوند بزرگ به
شما سپرده شده است و اين شيريني همراه با تالش مضاعف
موجب اعتالي اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و
خشنودي نيازمندان جامعه شده است.
فرماندار کازرون همچنین گفت فعالیت های بنیاد مسکن
را جهادی و دارای روحیه خدمت گزاری دانست و افزود :
فعالیت های جهادی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در راستای

خدمت رسانی به اقشار محروم جامعه ،برای سایر دستگاه ها
و نهادها الگو شود.
مهندس عباس نيا مدير بنياد مسكن شهرستان کازرون
بازدید فرماندار از بنیاد مسکن را قابل تقدير و دلگرم كننده
دانست و گفت :امید که بنياد مسكن به لطف پروردگار و
همياري فرمانداري شهرستان و ديگر ارگان ها و ادارت ،در
سال جاري نيز همچون سالهاي گذشته در رفع محرويت
در روستاها و بخشهاي شهرستان گامهاي موثري بردارد.

دیدار مدیر و کارکنان بنیاد مسکن شیراز با
فرماندار این شهرستان

حیدر عالیشوندی فرماندار شیراز :عمران و آبادانی بیشتر
روستاها با تالش های بنیاد مسکن امکان پذیر است.
همزمان با فرارسیدن سالروز تشکیل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ودهه حساب  100امام (ره) مدیریت وتعدادی
ازکارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی با حیدر عالیشوندی
فرماندار شیراز دیدار کردند.
دراین دیدار حیدرعالیشوندی فرماندار شیراز ضمن تقدیر از
فعالیت های بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،این نهاد مقدس را
که مزین به نام مقدس حضرت امام خمینی(ره) دانست واز
فعالیت های آن درروستاهای شهرستان شیراز تقدیر کرد.
عالیشوندی گفت :روستاییان اگر ببینند که در محل زندگی
خود که زمانی مرکز کار و معیشت بوده اکنون از یک عدالت
نسبی در توسعه بهره مند هستند هیچگاه روستا را رها نمی کنند
و در حاشیه کالن شهری مثل شیراز به حاشیه نشینی روی
نمی آورند.
مهندس اکبرمسعودی مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان شیراز نیز ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن
ماه رجب و فرارسیدن  21فروردین ماه سالروز تشکیل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ودهه حساب  100امام (ره) به بیان
خدمات وفعالیت های بنیاد مسکن انقالب اسالمی درسطح
روستاهای شهرستان شیراز پرداخت.
مسعودی اظهار داشت :تسهیالت مقاوم سازی ،صدور سند
مالکیت روستایی،واگذاری زمین ،صدور مجوز ساخت ،عمران
وبهسازی معابرروستایی وساخت مسکن محرومین درسطح شهر
از جمله خدمات بنیاد مسکن است .وی خواستار تامین اعتبار
الزم جهت بهسازی معابرروستاهای سطح شهرستان شیرازشد.

دیدار مدیر و کارکنان بنیاد مسکن انقالب
اسالمی شهرستان قیروکارزین با امام جمعه

همزمان با سالگرد تاسیس بنیاد مسکن و دهه حساب 100
امام (ره) مدیر و کارکنان بنیاد مسکن قیر و کارزین با امام
جمعه این شهرستان دیدار کردند ،حجت االسالم اکبری امام
جمعه قیر و کارزین در این دیدار با اشاره به فرمان تاریخی
امام راحل برای تاسیس بنیاد مسکن ابراز داشت :نفس
قدسی امام راحل در بنیاد مسکن متبلور است.
حجت االسالم اکبری ضمن تبریک و تشکر از حضور پرسنل
بنیاد مسکن ،بنیاد مسکن را یک نهاد نوراني دانسته که با
نفس قدسي حضرت امام خميني(ره) تاسیس شده است و
قدم های بزرگی برداشته است.
طهمورث محمودی مدیر بنیاد مسکن قیروکارزین نیز ضمن
تشکر و قدردانی از امام جمعه  ،شرح مختصري از عملكرد
بنياد مسكن استان فارس و شهرستان قيروكارزين در سال
 94ارائه داد و خاطر نشان كرد همكاران در بنياد مسكن
تالش ويژه اي در راستاي تحقق اهداف نظام در بنياد مسكن
انقالب اسالمي داشته اند.

چهره روستاهای بخش مرکزی شهرستان
سپیدان متحول می شود
قاسم پاک نژاد بخشدار بخش مرکزی شهرستان سپیدان ضمن
بازدید از روستاهای دهستان شش پیر خدمات بنیاد مسکن در
این مناطق را ستود و بیان داشت  :رفع غبار محرومیت از چهره
روستاها با کار جهادی و عمران روستایی امکان پذیر است .
در این بازدید که مهندس شیروانی دوست مدیر بنیاد مسکن
شهرستان سپیدان و کارشناسان بنیاد مسکن حضور داشتند ،
پاک نژاد ضمن حضور در روستاهای ساران علیا  ،ساران سفلی ،
بهشت مکان و کهکران از توابع بخش مرکزی  ،دهستان شش
پیر  ،مسایل و مشکالت روستاها و همچنین اقدامات صورت
گرفته توسط بنیاد مسکن رامورد بررسی قرار داد.
وی بر لزوم توسعه گردشگری روستایی و استفاده از ظرفیت هایی
که در این بخش وجود دارد تاکید کرد و اضافه نمود :روستاها
به دلیل ویژگی ها و ماهیت وجودشان به طور مستقیم به
طبیعت پیرامون خود وابسته و متکی هستند .
مهندس شیروانی دوست مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیز
در بین اهالی روستاهای دهستان  ،آمادگی بنیادمسکن را
جهت انجام طرح صدور اسناد مالکیت اعالم کرد.

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

برگزاری جشن میالد موالی متقیان
امام علی (ع) در بنیاد مسکن فارس

همزمان با سیزدهم ماه رجب و سالروز میالد امام علی (ع)
جشن میالد موالی متقیان در بنیاد مسکن استان فارس
برگزار شد ،حجت االسالم محمد حسن مرادی قائم مقام
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن با تبیین جایگاه رفیع
موالی متقیان در آموزه های معنوی و انسانی بیان داشت:
سیره معنوی امام علی (ع) باید به الگویی همیشگی برای
جوانان و برای همه ما تبدیل شود و ما از همه جنبه های
زندگی آن حضرت الگو بگیریم.
حاج آقا مرادی در این مراسم که در نماز خانه بنیاد مسکن با
حضور مدیر کل و معاونین برگزار شد فتوت ،مروت ،شجاعت
و بسیاری از فضایل دیگر را مختص خاندان عصمت و طهارت
دانست که در سال های اول ظهور اسالم توانست دین مبین
اسالم را از بسیاری از خطرات برهاند .وی گفت :همه این
فضیلت ها در مرتبه عالی در وجود مبارک حضرت علی(ع)
وجود دارد و این نیاز جامعه امروز ماست که از این فضایل
بهره معنوی ببرد.
وی با بیان اینکه شخصیت حضرت على(ع) با شخصیت
نبى اکرم(ص) در جوانب گوناگون علمى و عملى شباهت
فراوان دارد تصریح کرد :نهجالبالغه و مجموعه سخنان امام
علی(ع) به آیات و مضامین قرآن نزدیک است به گونهاى که
از جهت محتوا ،نهجالبالغه برادر قرآن نامیده شده است.
در این مراسم به قید قرعه به شماری از افرادی که نام
مبارک علی را دارند جوایزی اهدا شد و مداحان اهلبیت و
دوستداران خاندان عصمت و طهارت در رثای مولود کعبه به
مداحی و مدیحه سرایی پرداختند.

کسب رتبه برتر کشوری توسط ستاد اقامه
نماز بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس
ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس ،رتبه
برترکشوری را کسب نمود.
در همین ارتباط ،آیت اهلل سیدهاشم رسولی محالتی،
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور با
سپاس از دست اندرکاران امر اقامه نماز در بنیاد مسکن
انقالب اسالمی فارس ،ضمن تبریک کسب رتبه برتر بنیاد
مسکن فارس در بین بنیاد مسکن استان ها ،با ارسال لوح
تقدیر جداگانه ای ،از حجت االسالم مرادی قائم مقام نماینده
ولی فقیه در بنیاد مسکن فارس و مهندس زمانی مدیرکل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ،قدردانی به عمل آورد.

ابالغ سمت
از سوی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس،
مهندس محمد مهدی متین کیا به عنوان مدیر بنیاد مسکن
شهرستان آباده منصوب و از خدمات مهدی رنجبر در طول
تصدی مدیریت شهرستان که مقرر است در مرکز استان و
در یکی از حوزه ها ادامه خدمت نمایند ،تقدیر به عمل آمد.
همچنین مهندس عباس خالقداری به عنوان مدیر بنیاد
مسکن کوارمنصوب و از خدمات محمد مهدی متین کیا در
طول تصدی مدیریت شهرستان ،تقدیر به عمل آمد.
برای این همکاران ارجمند ،آرزوی خدمت و موفقیت داریم.

اولین نشست اعضای شورای پایگاه مقاومت
بنیاد مسکن فارس با فرماندهان سپاه احمد ابن موسی (ع)
اولین نشست اعضای شورای پایگاه مقاومت بنیاد مسکن
فارس با فرماندهان سپاه احمد ابن موسی (ع) با حضور
حجت االسالم مرادی قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد
مسکن استان فارس برگزار شد.
حاج آقا مرادی دراین نشست به تشریح استراتژی حضور
ایران در سوریه پرداخت و بیان داشت :نقش ارتباطی
سوریه میان ایران و حزباهلل ،ایجاد موازنه قدرت در منطقه
و جلوگیری از پیشبرد منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه
مهمترین عواملی است که ایران را به حمایت از این کشور
وا میدارد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در درگیریهای
فعلی سوریه به منزله دفاع از خاکریز اسالم حضور دارد
گفت :ایران حتی پیشتر از روسیه ،بزرگترین حامی سوریه
محسوب میشود .روابط تهران با دمشق در طول تاریخ بر
منافع استراتژیک مشترک ،از جمله خنثی کردن قدرت

تولد
همکاران ارجمند ،میالد شکوفه های باغ
زندگیتان مبارک باد:
-1محمد مهدی انصاری از همکاران بنیادمسکن مرکز استان
-2محمد علی دفاعی شعار از همکاران بنیادمسکن شهرستان
مرودشت
-3رامین اسدی ازهمکاران بنیادمسکن شهرستان جهرم
-4سلیمان کاظمی قلعه خلیلی شهرستان سپیدان
-5حسن اکبری شهرستان مهر

ایاالت متحده و اسرائیل در خاورمیانه استوار است .هر دو
کشور همچنین برای ایجاد موازنه در برابر دولتهای معاند
عرب ،به هم تکیه دارند.
دراین نشست سرهنگ نظری نیز به بیان دیدگاه های خود
در باره مسایل روز و لزوم بصیرت افزایی و استفاده از توان
فرهنگی جوانان پرداخت.

برگزاری جشن میالد گلهای باغ نبوت در بنیاد مسکن فارس

جشن میالد گل های باغ نبوت و تقدیر از فرزندان شهدا
و جانبازان و ایثارگران بنیاد مسکن استان فارس با حضور
حجت االسالم شهرابی دبیر شورای فرهنگی وستاد عالی
اقامه نماز بنیاد مسکن کشور در نماز خانه بنیاد برگزار شد.
در این مراسم که حجت االسالم مرادی قائم مقام نماینده
ولی فقیه در بنیاد مسکن استان فارس و حاج رضا رودکی
مداح اهلبیت نیز حضور داشتند گوشه هایی از رشادت
حضرت ابوالفضل (ع) و وفاداری سردار رشید کربال در عشق
به حضرت حسین بن علی (ع) بیان شد.
حجت االسالم مرادی قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد
مسکن استان فارس در این مراسم با ذکر فضایل اخالقی
و معنوی حضرت ابوالفضل (ع) اظهار داشت :در سالروز
والدت شخصیت گران قدری قرار داریم که در تاریخ نامش با
وفاداری و ایثار عجین است .کسی که سیرت جوانمردانه اش

چون لوحی زرین بر صحنه گیتی می درخشد.
وی ادامه داد :چهارمین روز از ماه شعبان مزین به والدت
حضرت عباس بن علی (ع) است .او به دلیل فضائل بسیاری
که داشت به  -ابوالفضل  -یعنی صاحب فضل لقب یافت.
اگر امروز یاد و خاطره مردانی الهی چون ایشان را گرامی
می داریم ،بدین منظور است که سیره و منش آنان ،همواره
راهنمای انسان ها به سوی سعادت و رستگاری است.
در ادامه این مراسم حجت االسالم شهرابی فراهانی دبیر
شورای فرهنگی ومسئول ستادعالی اقامه نماز بنیاد مسکن
کشور با تکریم مقام جانباز و گرامیداشت روز جانباز گفت :بر
همه ما الزم است كه با حفظ آرمانهای واالی انقالب اسالمی
كه خون پاك بزرگمردان شهيد و جانباز ،براي تحقق آن
جاری شده است ،كرامت اين عزيزان را ارج نهيم و وظيفه
انسانی و شرعی خود براي تكريم مقام اين دالورمردان را به
خوبی به انجام برسانيم.
در ادامه این مراسم حاج رضا رودکی مداح اهلبیت با ذکر
مناقب معنوی حضرت ابوالفضل (ع) فضای روحبخشی به
مجلس داد و کارکنان بنیاد مسکن در جشن میالد گل های
باغ نبوت شرکت کردند.
این مراسم با اهدای جوایز به جانبازان ،فرزندان شهداو جانبازان
و اهدای جوایز به کسانی که نام حسین و عباس و ابوالفضل
دارند و تکریم خاندان عصمت و طهارت به پایان رسید.

همزمان با سالروز والدت دخت گرامی پیامبر(ص) مکرم اسالم
حضرت زهرای مرضیه (س) مراسم تکریم از بانوان شاغل در
بنیاد مسکن استان فارس و جشن رو زمادر و روز زن برگزار شد.
مهندس زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس دراین
مراسم با تقدیر از بانوانی که حریم عفاف و حجاب را پاس می
دارند اظهار داشت :زندگانی و سیره ی معصومین(ع) به ویژه
صدیقه ی کبری ،فاطمه ی زهراء(سالم اهلل علیها)
حضرت ّ
دارای آثار و برکاتی است که از جمله آنان تفکر و اندیشه،
عبرت آموزی ،تقویت ایمان ،الگو گرفتن ،درس وحدت،
ریشه یابی و حل مشکالت ،احیای دین و ایمان ،ارتباط با

بزرگان و درس دین داری و تقوا می باشد.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس همچنین با گرامیداشت
سالروز میالد امام راحل گفت :امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر
انقالب در خط حضرت زهرا و در خط پیامبر و اولیای دین بودند
و اکنون نیز مقام معظم رهبری همان راه و همان خط را دنبال
میکنند و این وظیفه ماست که پیرو و دنباله رو والیت باشیم.
دراین مراسم با اعطای گل و هدایا از بانوان شاغل تقدیر شد.

همکاران عزیز به شرف بازنشستگی نایل شده اند ،ضمن آرزوی توفیق برای این عزیزان ،سالمتی و بهروزی را برایشان
آرزومندیم.

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

صفر اسکندری

حکم قهرمانی ساجده سقا باشی در رشته کاراته کا تا از
شهرستان جهرم
ساجده سقا باشی فرزند هادی در رشته
کاراته کاتا موفق به کسب مقام سوم
شهرستان جهرم گردیده است که این
موفقیت را به وی و خانواده ی محترم
تبریک می گوییم.
لوح تقدیر علیرضا ناصری کسب رتبه دوم رشته احکام از
شهرستان داراب
علیرضا ناصری فرزند محمد موفق
به کسب رتبه دوم رشته احکام
شهرستان داراب گردیده که این
موفقیت را به وی و خانواده ی محترم
تبریک می گوییم.
حکم قهرمانی حدیث زارع عمادی در رشته کاراته کاتا خرد
ساالن از شهرستان خرامه
حدیث زارع عمادی فرزند کمال موفق
به دریافت حکم قهرمانی و کسب مقام
دوم در رشته کاراته کاتا خرد ساالن
شهرستان خرامه گردیده است که این
موفقیت را به وی و خانواده ی محترم
تبریک می گوییم.

همکاران ذیل از سوی نهاد ها و ارگان های ذکر شده مورد تقدیر
قرار گرفته اند ،برای این عزیزان آرزوی توفیق و خدمتگزاری
بیشتر داریم.

همکاران بازنشسته

دریافت نظرات و پیشنهادات مخاطبان همراه
با اهدای جایزه

موفقیت های ورزشی فرزندان همکاران

تقدیر از همکاران از سوی نهاد ها و ارگان ها

برگزاری جشن میالد دخت گرامی نبی مکرم اسالم
و بزرگداشت روز زن در بنیاد مکسن استان فارس

-1کرامت ا ...رمضانی زاده
 -2احسان ا ...جمالی
 -3صفر اسکندری
-4هاشم حبیبی
 -5حسن کمر بسته
 -6جعفر ارجمند
 -7الیاس جمالی
 -8ناصر کوششیان
 -9غالمرضا جاللی

نظرات و پیشنهادات

والدت حضرت قائم (عج) مبارک باد

رمضان ،ماه میهمانی خدا برمسلمانان مبارک باد

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

نام صادر کننده

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمود عباسی
معاونت پشتیبانی
بنیادمسکن فارس

2

هوشنگ عظیمی
مدیر بنیادمسکن نی ریز

3

کلیه کارکنان بنیاد المرد فرماندار شهرستان المرد

موضوع تقدیر نامه

مشاور و نمایند ه تام میزبانی یازدهمین نشست هم
اختیار وزیر در شورای اندیشی نمایندگان وزارت راه
حفظ حقوق بیت المال در و شهرسازی در شورای حفظ
اراضی و منابع طبیعی حقوق بیت المال در شیراز
فرماندار شهرستان
نی ریز

عضو شورای مدیریت بحران
نی ریز
تالش صادقانه در توزیع
قیر رایگان

4

محسن ابراهیمی
مدیر بنیادمسکن پاسارگاد

فرماندار شهرستان
پاسارگاد

تالش صادقانه در محرومیت
زدایی چهره روستاها

5

امیربرومند
مدیربنیادمسکنزریندشت

شورای اسالمی میانده

تالش صادقانه در زمینه
توسعه و عمران و آبادی

6

سعید عباس نیا
مدیر بنیادمسکن کازرون

فرماندار شهرستان
کازرون

تالش صادقانه تقویت حضور
در انجام امور محوله در
سطح روستاها

7

حمیدرضادهقانیپور
کارمندبنیادمسکنمرودشت

فرماندارشهرستان
مرودشت

تالش صادقانه تخصص و
تعهد و کاربرد مهارت های
الزم کاری

8

صمد سی سختی
مدیر بنیادمسکن خرامه

فرماندار شهرستان
خرامه

همکاری با حوزه انتخاباتی
خرامه

عرض تسلیت
غالمرضا جاللی

ناصر کوششیان

کرامت ا ...رمضانی زاده

هاشم حبیبی

حسن کمر بسته

الیاس جمالی

جعفر ارجمند

احسان ا ...جمالی

همکاران زیر در غم ار دست دادن عزیزان خود داغدار شدند .با
کمال تاثر و تاسف و ضمن عرض تسلیت به این همکاران گرامی،
ازخداوند متعال برای آن درگذشتگان غفران و رحمت و برای
بازماندگان صبر و اجر الهی مسئلت داریم.
 -1بهرام دوستی روشن از بنیاد مسکن گراش در غم پدر
-2خدابخش با قری از بنیادمسکن ممسنی درغم پدر
-3عیسی برزگر از مرکز استان درغم پدر
-4عباس باقری از بنیادمسکن ممسنی درغم پدر
-5مسعود حاجتی از بنیادمسکن ممسنی درغم پدر
-6ایرج صدیقی از بنیادمسکن الرستان در غم مادر
 -7جعفر ارجمند ازبنیادمسکن شیراز در غم برادر
-8محمد رسول پروری از مرکز استان مصیبت وارده
-9محمد حسن شیعه زاده از مرکز استان مصیبت وارده

