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نظر به آیات الهی و بررسی کلمه «بیت» در سورههای متعدد قرآن
کریم ،چنین نتیجه ای به دست آمد که این مکان مسقّف محدود که
محل اجتماع ،زندگی انسان و نقطه آغازین رشد و نمو وی میباشد،
مورد عنایت خالق یکتا بوده و بر حسب کاربرد و جایگاهش در حیات
جوامع بشری ،از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است.
ش��رایط امروزی و پیچیدگیهای بهوجود آمده در زندگی اجتماعی
جوام��ع بش��ری ،موجب حساس��یت باالیی در مورد تأمی��ن این نیاز
ضروری ش��ده اس��ت .بخش عمدهای از دغدغههای بش��ر امروزی،
معطوف به تأمین س��رپناه امن با شاخصهای فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی شده است.
ارتباط مس��تقیم و مؤثر مسکن مناس��ب در ارتقای کیفیت زندگی
اجتماعی بر کس��ی پوشیده نیس��ت .بنابراین ،مهمترین اولویتهای
ه��ر نظام حکومت��ی ،تعیین و اجرای سیاس��تهای تأمین مس��کن
میباش��د .با توجه به عدم وجود مناب��ع و امکانات کافی دولتها ،به
ویژه در کش��ورهای در حال توس��عه ،افراد خی��ر و توانمند برای رفع

بخش��ی از نیازمندیها در حوزههای مختلف به ش��کل افراد حقیقی
یا س��ازمانهای مردم نهاد (سمن؛  )NGOو به صورت یک تشکل
حقوقی در کنار ارکان دولتی ،اقدامهای موثری را انجام میدهند.
انجمن خیرین مسکنس��از ایران نیز به عنوان یک تش��کل مردم
نهاد و با حضور افراد خیر و متخصصین صنعت ساختمان ،اقدامهای
شایس��تهای به عمل آورده و در رفع بخشی از نیازمندیهای جامعه
هدف خود ،گامهای بلندی برداشته است.
برای ادامه این مس��یر و با ش��رایط موجود ،نیاز به توجه و تسهیل
بیش��تری از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و عنایت ویژه نهادهای
عمومی غیردولتی میباشد که امید است مجلس شورای اسالمی به
عنوان مرجع قانونگذار و دولت جمهوری اس�لامی به عنوان مجری
قانون ،همچون گذش��ته شرایط مناسب را برای گروههای هدف این
انجمن تأمین نمایند.
فرهاد خاکیپور
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز ایران
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دفتر مرکزی

نشست هيئتمديره انجمن خيرين مسکنساز ایران با حضور اعضای جدید آن

نشس��تی با حضور حجتاالس�لام والمس��لمين حاجآقا رضايي -قائممقام نماينده وليفقيه در بنياد مسکن کشور ،مهندس درفشي -رﺋيس
هيئتمديره و مهندس خاکيپور -مديرعامل انجمن خيرين مسکنس��از ايران و نیز اعضاي جدید هيئتمديره انجمن ،در س��الن کنفرانس
بنياد مسکن کشور برگزار و با معرفی اعضای جدید از سوی مدیرعامل این انجمن ،فعاليتهاي انجامشده انجمن خیرین مسکنساز ایران و
انجمن استانها در سراسر کشور در مورد کمک به تأمین مسکن محرومین و همچنین خانوادههای درای حداقل دو فرد معلول در ششماهه
گذشته ،بحث ،بررسی و با ارائه آمار ،پيشنهادهايي درباره برنامههاي آتي انجمن خیرین مسکنساز از سوي اعضاي هيئتمديره ارائه شد.
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بازدید حجتاالسالم والمسلمین رضایی از پروژه مسکونی شهر گلدسته

تابستان 1399

حجتاالس�لام والمس��لمین حاجآقا رضایی -قائممقام
نماین��ده ول��ی فقی��ه در بنی��اد مس��کن کش��ور در رأس
هیئتی ،از پروژه جدید انجمن خیرین مسکنس��از استان،
در ش��هر گلدس��ته شهرس��تان اسالمش��هر بازدید نمود.
در ای��ن بازدید که مهن��دس مرتضوی -معاون مس��کن
ش��هری بنیاد مسکن استان ،حسنوند -مدیر عامل انجمن
خیرین مسکنس��از استان و حجتاالسالم رضوانی -دبیر
س��تاد اقامه نم��از و همچنین مهندس م��رادی راد -مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان اسالمش��هر نیز حضور داشتند ،از
پیشرفت و وضعیت پروژه تجاری -مسکونی شهر گلدسته بازدید کردند.
در این بازدید ،قائممقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،با ابراز رضایت از پیش��رفت کار ،رهنمودهای الزم برای پیشرفت هر چه
بهتر امور را تبیین نمود.
گفتنی است پروژه  ۹۶واحدی گلدسته بهصورت مشارکتی فیمابین بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکنساز استان در حال ساخت میباشد.

برگزاری نشست کمیته اجرایی تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول در
دفتر مرکزی انجمن خیرین مسکنساز ایران
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در س��ال جدی��د ،اولین نشس��ت کمیت��ه راهبری تأمین مس��کن
خانوادهه��ای دارای حداق��ل دو فرد معلول در دفت��ر انجمن خیرین
مسکنس��از ایران با حضور اعضای کمیته مرکز در تاریخ 99/2/15
برگزار و تصمیمهایی به شرح زیر گرفته شد:
 -1عملکرد تفاهمنامه تأمین مس��کن خانوادههای ش��هری دارای
حداقل دو فرد معلول از ابتدا تا پایان سال  98توسط انجمن خیرین
مسکنساز و برای روستاها توسط بنیاد مسکن ،ارائه شد.
 -2در بحث روس��تاها مقرر شد در هر استانی که به تعداد سهمیه،
متقاضی معرفی نش��ده اس��ت از س��وی اداره کل بهزیستی استان،
متقاضیان به س��ازمان بهزیستی کشور و اس��امی خانوارهای دارای
ش��رایط برای معرفی به بنیاد مس��کن کش��ور ظرف مدت دو هفته
اعالم و اقدام شود.
 -3استانهایی که نیاز به سهمیه بیشتر روستایی دارند ،درخواست
خود را با ارس��ال فهرست اس��امی به سازمان بهزیستی کشور ظرف
مدت دو هفته (پایان اردیبهشتماه سال جاری) اعالم نمایند .شرط
درخواست سهمیه مازاد ،تکمیل سهمیه قبلی استان بوده است.
 -4متقاضیانی که بخش��ی از کار را انج��ام دادهاند ،به طور مثال،

اگ��ر پروانه س��اختمان را دریافت کرده ولی عملی��ات اجرایی آن را
شروع نکرده اند ،در اقدامی مشترک فیمابین بنیاد مسکن و سازمان
بهزیس��تی اس��تان موانع ش��روع پروژه از جمله حل مشکل ضمانت
مالی ،س��اخت بنا و( ...بنیاد مسکن تقبل نمود که افراد مشمول این
ط��رح را به بانکهای��ی معرفی کند که در اخ��ذ ضمانت و پرداخت
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مراحل تسهیل نمایند) شناسایی و تا پایان خردادماه امسال رفع و در
شروع یا تکمیل عملیات اجرایی آن تسریع شود.
 -5اس��تانهایی که ممکن اس��ت محدودیت س��همیه معرفی به
بانک داش��ته باشند ،درخواس��ت خود را ظرف دو هفته آینده (پایان
اردیبهشت ماه) به بنیاد مسکن کشور اعالم نمایند.
 -6چنانچه متقاضی برای ش��روع عملیات اجرایی مش��کل مالی
داش��ته باشد ،مقرر ش��د بنیاد مسکن اس��تان در پرداخت بالعوض
مربوط��ه مرحله ویژهای را با تائید بنیاد مس��کن کش��ور به متقاضی
پرداخت تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.
 -7مقرر ش��د به منظور برنامهریزی دقیقتر برای تکمیل سهمیه
اس��تانها و رفع مشکل متقاضیان ،اس��تانهایی که هنوز موفق به
جذب س��همیه خود نش��دهاند ،به تفکیک ه��ر متقاضی ،دالیل عدم
موفقیت متقاضیان برای اخذ مجوزها یا معرفی به بانک و یا ش��روع
عملی��ات اجرایی را به تفصیل و مورد به مورد به مرکز اعالم نمایند.
همچنین مقرر ش��د جدول دریافت اطالعات توسط بنیاد مسکن به
استانها ابالغ شود.
 -8با توجه به اینکه مالک پرداخت کمک بالعوض به خانوارهای
روس��تایی ،بر اساس صورت وضعیتهای امضاء شده توسط مدیران

کل و معاونین اداره کل س��ازمان بهزیستی و بنیاد مسکن در استان
میباش��د و با توجه به عدم پرداخت کمکهای بالعوض در بعضی
از استانها بر اس��اس این صورت وضعیتها ،ضروری است تمامی
کمکهای بالعوض بر اس��اس ص��ورت وضعیتهای فوق پرداخت
شود .در ضمن ضروری است در پرداخت صورت وضعیتهای قبلی
روستایی تسریع شود.
 -9ب��ا توج��ه به اینکه در م��واردی ،آغاز نش��دن عملیات اجرایی
به دلیل ع��دم توانایی مالی خانواده بوده اس��ت ،در صورت رضایت
خانوار ،بنیاد مس��کن استان مشابه واحدهای ساخته شده در حوادث
و بازس��ازیها ،به اجرای کار ،تعیین پیمانکار و نظارت مستقیم بنیاد
مسکن اقدام نماید.
 -10بنی��اد علوی اع�لام آمادگی نمود که ب��رای تأمین اعتبار و
پرداخت بالعوض سهم بنیاد مستضعفان به هر تعداد واحد مسکونی
که در روستا آغاز شود ،اقدام خواهد نمود.
 -11ب��ا توجه به اینکه در برخی از اس��تانها تعدادی از س��همیه
واحدهای مس��کونی نیمهتمام روستایی قبل از تفاهمنامه بالتکلیف
باقی مانده اس��ت ،مقرر شد حداکثر ظرف دو ماه آینده برای تکمیل
و بهرهبرداری این واحدهای مسکونی اقدام شود.

برگزاری نشست هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز ایران
نشس��ت اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنس��از ایران در سال  1399با حضور مهندس درفشی -رئیس هیئتمدیره انجمن خیرین
مسکنساز ایران و اکثریت اعضاء تشکیل شد .در این نشست ،با ارائه گزارشی از آخرین عملکرد این انجمن در کلیه استانها ،به پاس قدردانی
از تالشهای مهندس سلگی -مدیرعامل پیشین انجمن خیرین مسکن ساز ایران ،لوح تقدیری به ایشان اهداء شد.
در این نشس��ت مقرر ش��د اعضای جدید هیئتمدیره و هیئت امنای انجمن معرفی و روند ثبت صورتجلس��ات در وزارت کش��ور ،اداره ثبت
شرکتها و درج در روزنامه کثیراالنتشار صورت پذیرد.
5
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نشست کمیته اجرایی تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول در دفتر
انجمن خیرین مسکنساز ایران
نشست کمیته اجرایی تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو
فرد معلول در محل دفتر انجمن خیرین مسکنس��از مرکز با حضور
اعضای این کمیته برگزار و درباره موارد زیر بحث و تبادل نظر شد:
 -1برنامه پیشنهادی سال  1399توسط انجمن خیرین مسکنساز
ارائه و مقرر ش��د پیگیری الزم از سوی همه دستگاههای مرتبط نیز
صورت پذیرد تا در پایان س��ال با احتس��اب واحدهای مس��کونی در
دست اجرا ،تعداد  3000واحد مسکونی شهری آماده تحویل شود.
 -2ب��ا توجه به اع�لام مهندس خادمیان -مش��اور قائممقام وزیر
راه و شهرس��ازی ،پروژه عمران ابنیه آژینه شهر پیشوا در شهرستان
ورامین (مس��کن مهر) تعداد  26واحد مس��کونی فاقد متقاضی است
که مقرر ش��د س��ازمان بهزیستی س��ریع ًا به
معرف��ی متقاضیان دارای ش��رایط برای این
واحده��ا اق��دام نمای��د .در ضم��ن مهندس
خادمیان نیز در م��ورد نگهداری این واحدها
ب��رای متقاضیان ،پیگیری الزم را از اداره راه
و شهرسازی استان تهران به عمل آورد.
 -3برنامه ارائه ش��ده شامل پیشنهادی در
مورد واحدهای مسکونی باقیمانده تفاهمنامه
و الحاقیه دوم شامل  4300واحد مسکونی و
جدول زمانبندی  2442واحد مس��کونی در
دس��ت اجرا و مراحل پرداخ��ت بالعوض به
متقاضی��ان در قالب  5مرحله به تائید اعضاء
رس��ید و مقرر شد عملکرد کلیه دستگاههای مرتبط مالک قرار گیرد
(پیش پرداخت 10درصد ،اتمام فونداس��یون 30درصد ،اتمام اسکلت
و س��قف  30درصد ،اتمام س��فتکاری  20درصد ،اتمام نازککاری
 10درصد).
 -4با عنایت به اعالم مهندس خادمیان ،پروژه نوید ایرانیان (س��ه
جانبه مس��کنمهر) در شهرستان صفادش��ت که توسط بنیاد مسکن
استان تهران در حال ساخت میباشد ،تعداد  429واحد مسکونی فاقد
متقاضی اس��ت که مقرر شد انجمن خیرین مسکنساز در مذاکرهای
با بنیاد مس��کن استان ،موضوع را پیگیری و تا حد امکان به دریافت
واحد برای خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول ،اقدام نماید.
 -5ب��ا توجه به اینکه علیرغم پ��ول دریافتی تعدادی از پروژههای
مس��کنمهر در شهرهای جدید ،واحدهای مس��کونی تحویل نشده

(موضوع نامه شماره  116/1227مورخ  )99/2/3و قولهایی که قب ً
ال
ش��رکتهای مختلف شهرهای عمران ش��هر جدید دادهاند (از جمله
 700واحد مسکونی در شهر پرند) محقق نشده است ،بنابراین برای
پیگیری موضوع ،مقرر ش��د س��ازمان بهزیستی برای تهیه نامهای با
امضای دکتر قبادیدانا -رئیس سازمان بهزیستی کشور ،اقدام نماید.
 -6نامه س��ازمان بهزیس��تی به ش��ماره  900/98/162762مورخ
 98/12/4در مورد س��بحاناهلل نوروززاده -س��اکن اس��تان خراسان
ش��مالی مبنی بر ش��هری بودن این خانواده و قرارگیری در فهرست
روس��تایی مطرح و مقرر ش��د بالعوض پرداختی به این خانواده در
قالب ش��هری در نظر گرفته (تا س��قف مبلغ  320میلیون ریال) و از

فهرست روستایی حذف شود.
 -7نامه بنیاد علوی به ش��ماره  116/1072مورخ  99/2/2مطرح
و با توجه به اینکه قبال س��ازمان بهزیس��تی برای کمک به خانهدار
ش��دن ایشان اقدام نموده و یکبار خانه تحویل گرفته است ،بنابراین
با پرداخت مبلغ درخواستی جدید ،مخالفت شد.
 -8نامه نماینده مجلس به شماره  98218285مورخ  98/9/11در
م��ورد خانم مهین صالحی مطرح و ب��ا توجه به اینکه نامبرده دارای
واحد مس��کونی در تهران میباش��د ،با واگذاری واحد مس��کونی به
ایشان مخالفت شد.
 -9نامه س��ازمان بهزیس��تی به ش��ماره  900/98/78395مورخ
 98/6/16مبنی ب��ر تعیین تکلیف واحدهای مس��کونی باقیمانده از
واحدهای انجمن خیرین مسکنس��از در شهرستان صفادشت مطرح
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و با توجه به اینکه در حال حاضر انجمن خیرین مسکنس��از در آن
پروژه فاقد واحد مس��کونی میباشد ،مقرر شد با توجه به تحویل 20
واحد مسکونی این انجمن به سازمان بهزیستی ،مبلغ  2میلیارد ریال
از وجوه پرداختی س��ازمان بهزیس��تی کسر (سهم بالعوض سازمان
بهزیس��تی برای  20واحد مس��کونی) و مابقی به حس��اب اداره کل
بهزیستی استان تهران عودت داده شود.
 -10نامه س��ازمان بهزیستی به ش��ماره  900/98/167488مورخ
 98/12/14درباره س��اخت تعداد  5واحد مس��کونی در ش��هر ایوان
اس��تان ایالم ،مقرر شد در صورت تعهد اس��تان (کمیته راهبری) با
تأمین مبلغ مازاد بر  600میلیون ریال کمک بالعوض برای ساخت
هر واحد مسکونی ،اقدام شود.
 -11با عنایت به پیشنهاد سازمان بهزیستی با تغییر سهمیه استان
کرمانش��اه از  242به  245واحد مس��کونی ،استان بوشهر از  132به
 134واحد مسکونی و استان قم از  48به  49واحد مسکونی با کسر
از سهمیه تهران از  594به  588واحد مسکونی ،موافقت شد.
 -12نامه س��ازمان بهزیس��تی به ش��ماره  900/99/7843مورخ

 99/2/2مبنی بر درخواس��ت خرید واحد مسکونی برای خانم هایده
حسینی و آقای آزاد برادوستی در استان آذربایجان غربی مطرح و با
خرید واحد مس��کونی برای نامبردگان با ضوابط خرید قبل (حداکثر
بالعوض پرداختی به مبلغ  250میلیون ریال) ،موافقت شد.
 -13ب��ا توجه ب��ه بازدید کمیت��ه منتخب از پ��روژه دبله قرچک
شهرس��تان ورامی��ن ( 120واحد مس��کونی) ،مقرر ش��د برای بحث
پیرام��ون چگونگی واگذاری آن ،از اداره راه و شهرس��ازی اس��تان
تهران دعوت به عمل آید.
 -14در مورد خریدهای ثانویه واحدهای مسکنمهر که فاقد سند
اعیانی میباش��د به دلیل اینکه در زمان معامله دریافت کد رهگیری
امکانپذیر نمیباش��د ،مبایعهنامه عادی تنظیم ش��ده در مش��اوران
امالک معتبر ،قابل قبول میباشد.
 -15چنانچه متقاضی به انجام معامله ،چه از مس��کنمهر و چه از
فروش��ندگان عادی اقدام و خرید نماید ،با ارائه مدارک مثبته ( مانند
س��ند مالکیت انتقال یافته) حداکثر تا  60روز کاری سهم بالعوض
سازمانها پرداخت میشود.

آغاز عملیات ساخت مجتمع آموزشی استثنایی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی توسط
عضو هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز ایران
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مراس��م خش��تگذاری و آغاز عملیات س��اخت مجتمع آموزش��ی
اس��تثنایی سردار سپهبد ش��هید قاسم س��لیمانی به همت حاج اکبر
ابراهیمی -خیر گرانقدر مدرسه و مسکنساز و نیز عضو هیئتمدیره
انجم��ن خیرین مسکنس��از ایران ،با حضور دکت��ر حاجیمیرزایی-
وزیر آم��وزش و پرورش ،دکتر محس��نی بندپی -اس��تاندار تهران،
علی ش��هری -مدیرکل اداره نوس��ازی مدارس استان تهران ،ناصر

قفلی -رئیس جامعه خیرین مدرسهس��از کش��ور ،فرماندار و معاونین
ویژه شهرس��تان ری ،مهندس خاکیپور -مدیرعامل انجمن خیرین
خیرین و دیگر مس��ئولین شهرس��تانی در منطقه
مسکنس��از ایرانّ ،
حسن آباد فشافویه استان تهران برگزار شد.
اکبر ابراهیمی در این مراس��م گفت :به مناسبت یوم ا ۲۲ ...بهمن،
س��اخت تعداد  ۲۲مدرس��ه ،تعداد  ۲۲واحد مس��کونی و اقداماتی با
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هزین��ه کرد به مبلغ  220میلیارد ریال اعتبار انجام خواهد ش��د .وی
افزود :ترویج فرهنگ س��اخت و ساز مدرسه و خشتگذاری ،موجب
رفع مشکالت در حوزه فضاهای آموزشی میشود.

حس��ن آباد فشافویه از توابع شهرستان ری با  ۷۰هزار نفر جمعیت
در  ۳۰کیلومتری جنوب شهرری و در مسیر جاده قدیم تهران  -قم
قرار دارد.

خیر نیکاندیش-
اهدای لوح تقدیر از سوی مسئولین انجمن خیرین مسکنساز به ّ
حاج قاسم غیوران

تابستان 1399

در برگزاری نشس��تی با حض��ور مهندس خاکیپ��ور -مدیرعامل
ابراهیمی-خیر و عضو
انجمن خیرین مسکنس��از ایران ،حاج اکب��ر
ّ
هیئتمدیره انجمن خیرین مس��کن ساز ایران و حاج قاسم غیوران-
خیر مسکنس��از ،به مناس��بت ساخت س��ه واحد مسکونی برای سه
ّ
خان��واده محروم ،معلول و آس��یبدیده از زلزله اس��تان کرمانش��اه،
خیر
ل��وح تقدیری از س��وی انجمن خیرین مسکنس��از ای��ران به ّ
نیکاندیش -حاج قاسم غیوران اهداء شد.
هزینه ساخت سه واحد مسکونی مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون
ریال برآورد ش��د که توس��ط آقای غیوران ب��ه خانوادههای محروم
به ش��رح زیر پرداخت و با کمک انجمن خیرین مسکنس��از استان
کرمانشاه ،واحدها تکمیل و به افراد دارای شرایط واگذار شد:
 -۱امیر فعلهگری دارای معلولیت شدید شنوایی ،تعداد افراد تحت
تکفل  ۱نفر ،متراژ واحد مس��کونی  ۷۵متر ،س��اکن روستای چرمله
سفلی در شهرستان سنقر و کلیایی
 -۲محبعلی حش��متی دارای معلولیت شدید جس��می ،تعداد افراد

تحت تکفل  ۲نفر ،متراژ واحد مسکونی  ۷۵متر ،روستای منصورعرب
در شهرستان سنقر و کلیایی
 -۳عبدالحس��ین قانعی دارای معلولیت شدید جسمی ،تعداد افراد
تحت تکفل  ۱نفر ،متراژ واحد مسکونی  ۷۰متر ،روستای مرزبان در
شهرستان سنقر و کلیایی.

خیر بزرگوار
اهدای لوازم خانگی به سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان توسط ّ
حاج اکبر ابراهیمی
8

السالم ) فرمود :همانا خدا را در زمین
امام كاظم (علیه ّ
بندگانی اس��ت كه برای رفع نیازهای مردم میكوشند،
اینان در روز قیامت (از عذاب) ،در امان هس��تند .گاهی
خدا میخواهد با دس��ت تو دس��ت دیگ��ر بندگانش را
بگی��رد .وقتی دس��تی را به یاری میگی��ری ،بدان که
دست دیگرت در دست خداست...
پس از وقوع س��یل در استان سیس��تان و بلوچستان،
انجمن خیرین مسکنساز ایران با حمایت بنیاد مسکن
خیرین گرامی مانند همیشه تصمیم
انقالب اس�لامی و ّ
گرفتند تا در امر کمکرس��انی به هموطنان س��یلزده
خیرین نیک اندیش که
پیشقدم باش��ند .یکی از همین ّ
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خیر مدرسه و مسکنساز و عضو هیئتمدیره
همواره در تمامی عرصههای کمکرس��انی حضور بیوقفهای داشته است ،حاج اکبر ابراهیمیّ -
انجم��ن خیرین مسکنس��از ایران میباش��د که یاری رس��اندن به
نیازمن��دان همواره دغدغه ایش��ان بوده و هس��ت .در نشس��تی که
مهن��دس خاکیپور -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از ایران با
ح��اج اکب��ر ابراهیمی داش��ت ،تصمیم بر این ش��د که تع��دادی از
خانوادههای س��یلزده با اولویت داشتن فرد معلول ،مشمول دریافت
اقالم مورد نیاز از قبیل یخچال ،اجاق گاز ،ماشینلباسشویی ،فرش،
خیر نیک اندیش ،این
پتو و لوازم آش��پزخانه شوند که از س��وی این ّ
اقالم تهیه شد و توسط همکاران انجمن خیرین مسکنساز ایران که
مسئولیت شناس��ایی این خانوادهها را بر عهده داشتند ،به دست آنها
رسید.
گفتنی است تعداد  40دستگاه یخچال 39 ،تخته فرش 37 ،دستگاه
اجاقگاز 40 ،دس��تگاه ماشینلباسش��ویی 15 ،دس��ت لوازم آشپزخانه
و  80تخت��ه پتو برای خانوادههای مش��مول دریاف��ت این اقالم که با
دقت و حساس��یت زیاد که ناش��ی از تاکیدهای حاج آقا ابراهیمی بود
و از س��ه بخش عورکی ،زرآباد و نیک ش��هر انتخاب شدند ،به دست
نیازمندان و خانوادههای سیلزده استان سیستان و بلوچستان رسید .با
خیر
قدردانی مجدد و دعای خیر برای جناب آقای حاج اکبر ابراهیمیّ -
نیکاندیش ،از تمامی عزیزانی که در این امر مهم قدم برداشتند کمال
سپاس و قدردانی را داریم و از خداوند متعال برای این عزیزان پاداش
دنیوی و اخروی خواهانیم.
آذربایجان شرقی

نشست کمیته راهبری طرح تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول
شهرستان بستانآباد
نشس��ت فوق الع��اده کمیته راهب��ری طرح
تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو فرد
معلول در ش��هر بستانآباد در محل فرمانداری
با حض��ور فرماندار ،اعض��ای کمیته راهبری و
خیری��ن برگ��زار و در مورد تأمی��ن منابع مالی
برای تکمیل صددرصدی مس��کن مددجویان
بحث و تبادل نظر شد.
در این نشست مقرر شد این امر بدون حتی یک
ریال آورده متقاضی��ان محقق و همچنین منابع
مالی چهار واحد مسکونی نیمهتمام نیز تأمین شود.

9
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برگزاری نشست کمیته راهبری طرح تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل
دو فرد معلول استان
پنج��اه و دومی��ن نشس��ت کمیته راهب��ری طرح تأمین مس��کن
خانواره��ای دارای حداق��ل دو فرد معلول با حض��ور تمامی اعضای
کمیته در اداره کل بهزیستی استان تشکیل و پس از طرح و بررسی،
موارد به شرح زیر مطرح شد:
ب��ا عنایت به طراحی نقش��ه و دریافت پروان��ه رایگان پروژه ۷
واحدی ایلخچی توس��ط انجمن خیرین مسکنساز استان ،مقرر شد
در روزهای آتی ساخت آن توسط این انجمن آغاز شود.

با عنایت به تحقق و اتمام  ۱۷۰واحد مس��کونی سهمیه استانی،
مقرر ش��د برای تأمین نیاز مس��کن خانوارهای دارای حداقل دو فرد
معلول ،تعداد  ۴۰واحد مسکونی برای سهمیه جدید درخواست شود.
با عنایت به گزارش کارش��ناس حوزه روس��تایی بنیاد مس��کن
استان ،کلیه سهمیه تعداد  ۱۹۹واحد مسکونی روستایی تحقق یافته
و در حال اتمام میباشد.

نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکنساز استان
نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکنساز استان
با بیش��ترین اعضای آن و با حضور مهندس خاکیپور-
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز ایران تشکیل شد.
در این نشست ،گزارشی از عملکرد ساالنه هیئتمدیره
انجمن خیرین مسکنساز استان توسط مدیرعامل این
انجمن به نیاب��ت از رئیس هیئتمدیره ارائه و در ادامه
نیز ،انتخاب اعضای هیئتمدیره انجام شد.
پس از پایان نشست ،اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل
انجمن خیرین مسکنساز ایران از پروژه مسکونی ۳۹۹
واحدی شهر جدید سهند بازدید کردند .این پروژه در فاز
 ۴شهر جدید سهند و برای مستأجرین نیازمند میباشد.
پروژه ش��مس در  ۲۱بل��وک ،نیازمن��دان را با همت
خیرین و حمایتهای دولتی ،مالک واحدهای  ۸۶متری میکند .امید اس��ت که در س��ال  ۱۴۰۰فاز اول این پروژه با بهترین کیفیت به اتمام
برسد.
اردبیل

مراسم آغاز عملیات ساخت  144واحد مسکونی ویژه افراد بی سرپناه
در مراس��می ،عملیات س��اخت  ۱۴۴واحد مس��کونی وی��ژه افراد
خیر و نیکوکار در شهرک اندیشه شهرستان
بیسرپناه با همت افراد ّ
اردبیل آغاز شد.

این مراس��م با حضور آیت ا ...سید حسن عاملی -نماینده ولیفقیه
در اس��تان و امام جمعه شهرستان اردبیل ،دکتر نیکزاد -نایب رئیس
مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس خاکیپ��ور -مدیرعامل انجمن
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خیرین مسکنساز ایران ،دکتر مهدیزاده -مدیرعامل انجمن خیرین
مسکنساز استان ،مسئولین بنیاد مسکن و گروهی از خیرین استان،
برگزار شد.
در آیی��ن آغاز عملیات اجرایی این مجموعه مس��کونی ،مدیرعامل
انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان گفت :تاکن��ون ،انجمن خیرین
مسکنس��از اس��تان تعداد  ۲۶۴خانوار نیازمند و بیسرپناه را صاحب
خان��ه کرده اس��ت .دکتر مهدیزاده در ادامه از مس��اعدت نهادهای
مختلف از جمله شهرداری ،اداره کل راه و شهرسازی و شرکتهای
آب ،برق و گاز برای ارائه خدمات رایگان به منظور س��اخت مجتمع
 ۱۴۴واحد مس��کونی خیرساز در شهرک اندیش��ه شهرستان اردبیل

قدردانی کرد .وی گفت :برای س��اخت این مجتمع مس��کونی ،مبلغ
 ۲۵۰میلیارد ریال هزینه پیشبینی شده است که بخشی از آن توسط
انجمن و خیرین ،تس��هیالت بانکی و بخش��ی دیگر نیز توسط خود
متقاضیان تأمین خواهد شد.
مهدیزاده افزود :این مجتمع مس��کونی در زمینی به مس��احت 5
ه��زار و  ۶۱۲مترمربع و با زیربنای  ۱۱ه��زار و  ۶۳۳مترمربع ،در ۶
بلوک  ۶طبقهای طراحی ش��ده اس��ت .وی اظهار داشت :واحدهای
ساخته شده در این مجتمع مسکونی که در متراژ  ۵۶تا  ۷۶مترمربع
طراحی ش��ده است ،در مدت  ۳۶ماه تکمیل و به افراد دارای شرایط
واگذار خواهد شد.

تابستان 1399

بازدید مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز ایران از پروژه شهرستان نمین
مدیرعام��ل انجم��ن خیرین مسکنس��از
ای��ران ،مدیرعامل و مع��اون فنی و اجرایی
انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان و مدیر
حس��اب  ۱۰۰ام��ام (ره) در بنیاد مس��کن
اس��تان ،از پروژه  ۳۰واحدی ولیعصر (عج)
در شهرستان نمین بازدید کردند.
در این بازدی��د ،مدیرعامل انجمن خیرین
مسکنساز استان گفت :این پروژه در زمینی
به مساحت  ۱۲۰۰مترمربع در  ۶بلوک و هر
بلوک دارای  ۵واحد تک خوابه به مس��احت
 ۶۰مترمربع طراحیش��ده است .مهدیزاده
اف��زود :اکن��ون ،واحدهای ساختهش��ده در
مرحله اجرای س��تونهای طبق��ه اول بوده و طب��ق پیشبینیها در
یکسال آینده به افراد دارای شرایط واگذار خواهد شد.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از ایران ،با ابراز رضایتمندی
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از روند اجرایی پروژه و فعال بودن پروژههای این انجمن در اس��تان
گف��ت :با توجه به روند کنونی مس��کن ،بحمداهلل پروژهها فعال بوده
و انتظ��ار م��یرود با همت خیرین نیکاندیش این اس��تان ،ش��اهد
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ش��کوفایی و رش��د بیش از پیش ای��ن فعالیتهای انجمن باش��یم.
مهن��دس خاکیپور در پایان ،از خیرین اس��تان به ویژه دکتر پاکدل،
حاج س��راج امانی ،هیئتمدیره و همکاران ای��ن انجمن ،قدردانی و
سپاسگزاری نمود.

انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان با عظمی راس��خ برای پیشبرد
اه��داف خود ،با همت مس��ئولین نیکاندیش اس��تان و همچنین با
ی��اری خیرین بزرگوار ،یاریگر مددجویان و بیس��رپناهان در اقصی
نقاط استان میباشند.

تعداد  333واحد مسکونی توسط خیرین مسکنساز در حال ساخت است

تابستان 1399

مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت :هماکنون ،تعداد  ۳۳۳واحد مسکونی توسط
خیرین مسکنساز در این استان در حال ساخت است .فرهاد سبحانی همچنین
از س��اخت و واگذاری تعداد  ۲۶۰واحد مس��کونی خیرس��از به متقاضیان دارای
ش��رایط در  ۱۰سال گذش��ته در اس��تان خبر داد .وی اعالمکرد :مؤسسه مردم
نهاد و عامالمنفعه انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان ،با هدف تأمین مس��کن
نیازمن��دان و با رویک��رد بهرهمندی از ظرفیت خیرین ،با حمایت بنیاد مس��کن
استان اقدامهای خوبی برای خانهدار شدن نیازمندان را آغاز کرده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان نیز کمک در امر خانهس��ازی برای محرومان،
تأمین مس��کن نیازمندان ،اقشار کمدرآمد و بیبضاعت جامعه را یکی از اهداف
تأس��یس بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی بیان کرد و افزود :این بنیاد در مدت چهار دهه فعالیت خود ،حدود  3هزار و  ۳۰۰واحد مسکونی را از
محل حساب  ۱۰۰امام (ره) و منابع داخلی ساخته و در اختیار خانوادههای مستضعف و فاقد مسکن قرار داده است.

خیرین مسکن ساز استان تعداد  ۲۶۰متقاضی بیسرپناه را صاحب خانه کردند

12

مدیرعام��ل انجم��ن خیرین مسکنس��از اس��تان گف��ت :خیرین
مسکنساز استان با همافزایی سازمانها ،نهادها و آورده متقاضیان،
تاکنون تعداد  ۲۶۰متقاضی بیسرپناه را صاحبخانه کردهاند .فیروز
مهدیزاده افزود :با همت خیرین مسکنساز ،تعداد  ۱۲واحد مسکونی
در مجتمع نجفزاده شهرس��تان اردبیل ،تعداد  ۶۴واحد مسکونی در
پروژه ولیعصر شهرس��تان نمین ،تعداد  ۲۴واحد مسکونی در خیابان
آیتاهلل کاش��انی شهرستان اردبیل ،تعداد  ۱۲واحد مسکونی در شهر
آراللوی کوچک و تعدادی واحد مسکونی نیز به صورت خود مالکی و
تک واحدی در روستاها و شهرهای استان به متقاضیان فاقد مسکن
واگذار ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :این واحدهای مسکونی به همت
خیرینی همچون حمیدرضا پاکدل ،س��راج امانی ،مدرسه علم و ادب
تهران ،اباصلت شادمان و از هیئت امنا و هیئتمدیره انجمن خیرین
مسکنس��از ،پشتیبانی اداره کل بنیاد مسکن استان و نیز با همکاری
س��ایر دس��تگاههای اجرایی و شهرداریها ساخته ش��ده و در اختیار
نیازمندان قرار گرفته است.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از استان بیانکرد :هماکنون نیز
تعدادی واحد مسکونی ویژه خیرس��از در قالب پروژههای  ۳۰واحدی

ولیعص��ر (ع��ج) در شهرس��تان نمی��ن ۱۴ ،واحدی در ش��هر آراللوی
کوچک ۲۴ ،واحدی ش��هرک ولیعصر (عج) در شهرس��تان گرمی۶ ،
واحدی اسالمآباد در شهرستان پارسآباد و چندین واحد مسکونی خود
مالکی تک واحدی در روس��تاها و ش��هرهای اس��تان در حال ساخت
است .مهدیزاده همچنین از آغاز ساخت پروژه  ۱۴۴واحدی حضرت
فاطمهالزه��را (س) و  ۲۰واح��دی ولیعصر (عج) در س��ال جاری خبر
داد و گفت :نقش��ه و پروانه س��اختمانی این پروژهها آماده ش��ده و به

خیرین مسکنساز ایران در
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز کشور اظهار داشت :انجمن ّ
زمینه خانهدار شدن خانوادههای نیازمند،گام بزرگی برداشته است .فرهاد خاکیپور با اشاره به
اینکه تعهد این انجمن ،س��اخت بیش از  30هزار واحد مس��کونی در کشور است ،افزود :از این
تعداد ،تاکنون  20هزار واحد مسکونی تحویل داده شده است .وی تصریح کرد :این واحدهای
مسکونی به خانوادهها و اقشار نیازمند جامعه که مشکل و دغدغه اساسی در حوزه مسکن دارند
و توسط انجمن خیرین مسکنساز نیز شناسایی میشوند ،تحویل داده خواهد شد.
خاکیپور بیان کرد:در اس��تان ،پروژه  144واحد مس��کونی ش��روع شده است که به همت
خیرین مسکنس��از اس��تان اجرایی میش��ود و انتظار میرود این پروژه نی��ز در مدت زمان
مشخصشده ،به بهرهبرداری برسد.

تابستان 1399

خیرین مسکنساز ایران در زمینه خانه دار شدن خانوادههای نیازمند،گام
انجمن ّ
بزرگی برداشته است
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زودی عملیات س��اخت آن به هم��ت خیرین و حمایت مردمی هیئت
امنا و هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز آغاز میشود .وی افزود:
در چهار س��ال اخیر ،مبل��غ  6/5میلیارد ریال تس��هیالت بالعوض و
قرضالحسنه توسط این انجمن برای  ۱۶۷مددجوی متقاضی مسکن
تحت پوشش سازمان بهزیستی ،مساعدت مالی شده است.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از استان با اشاره به ثبت تعداد
س��ه هزار پروند ه متقاضیان بیسرپناه و فاقد توان مالی برای ساخت
مس��کن اظهار داش��ت :با توجه به نیاز بیس��رپناهان به مسکن به
عنوان حداقل حقوق انس��انی یک خانواده ،ج��ا دارد خیرین بزرگوار
و نیکاندیشان اس��تان و اردبیلیهای مقیم سایر نقاط کشور در امر
مهم خانهسازی ،این انجمن را یاری کنند .مهدیزاده از تداوم اجرای

پروژههای انجمن خیرین مسکنساز در سال جاری خبر داد و افزود:
این انجمن که جزو تش��کلهای مردمنهاد (س��من) و غیردولتی به
شمار میرود ،با اس��تفاده از کمکهای انساندوستانه خیرین ،سایر
نهادها و ارگانهای اجرایی ،در زمینه تأمین بخش��ی از نیاز مس��کن
محرومین فعالیت مینماید .وی اش��اعه فرهنگ و جلب کمکهای
مردمی به منظور ساخت و تولید مسکن ارزانقیمت برای نیازمندان
را از وظای��ف مهم ای��ن انجمن بیان و اعالم ک��رد :انجمن خیرین
مسکنساز استان ،فعالیت خود را از بهمن ماه  ۱۳۸۸با هدف خانهدار
نمودن بیس��رپناهان و نیازمندان آغاز کرد و همگام با ش��هروندان
خیر اس��تان در بخش اجاره ،رهن ،تعمیر و س��اخت واحد مس��کونی
فعالیت میکند.

اصفهان

افتتاح  2واحد مسکونی خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول در شهرستان مبارکه
با حضور مهندس س��ید اصغر مس��تولیزاده -مدیرعامل
انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان ،مهندس صدر -مدیر
حس��اب  100ام��ام (ره) در بنیاد مس��کن اس��تان ،تیکنی
و انصارالحس��ینی از انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان،
مهندس جعفری -مدیر بنیاد مس��کن شهرستان مبارکه و
نیز ش��ماری از خیرین و معتمدین این شهرستان ،تعداد 2
واحد مس��کونی خیرس��از هر یک به مساحت  72مترمربع
زیربنا در ش��هر دهسرخ و محله س��جادیه این شهرستان

13

فصلنامه خيرين مسكنساز | شماره بیست و یکم

برای خانوادههای بیسرپرست و دارای حداقل دو فرد معلول افتتاح شد.
همچنین از پروژههای مسکونی اقشار کمدرآمد که در روستای فخرآباد و محله صادقیه شهرستان مبارکه توسط انجمن خیرین مسکنساز
این شهرستان در دست ساخت میباشد ،بازدید شد.

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجفآباد از پروژه خیرین مسکنساز
شهر گلدشت

تابستان 1399

مع��اون اس��تاندار و فرمان��دار ویژه شهرس��تان
نجفآباد همراه با مدیر بنیاد مس��کن و مدیرعامل
انجمن خیرین مسکنساز این شهرستان ،از پروژه
خیری��ن مسکنس��از در محله قلعه س��فید ش��هر
گلدشت شهرستان نجفآباد بازدید کردند.
در ای��ن بازدید ،مهندس راع��ی -رئیس انجمن
خیرین مسکنس��از شهرستان نجف آباد ،با اطالع
از روند و پیشرفت پروژه ،بر تسریع در تکمیل آن و
نی��ز تعیین و پرداخت میزان آورده متقاضیان تأکید
نمود .ایش��ان در ادامه با قدردانی از خیران عرصه
مسکن ،بر گسترش فعالیتهای خیرخواهانه تأکید
کرد.

نشست اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز شهرستان نجفآباد
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نشست هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز شهرستان نجفآباد
به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان و با حضور
مهن��دس مس��تولی زاده -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از
استان ،مدیر بنیاد مسکن و مهندس صدر -مدیر حساب  ۱۰۰امام
(ره) در شهرستان نجفآباد ،مهندس راعی  -رئیس و سایر اعضای
انجمن خیرین مسکنساز این شهرستان ،برگزار شد.
در این نشس��ت ،مهندس راعی بر ض��رورت به کارگیری از همه
ظرفیتهای شهرس��تان نجفآباد ،دستگاهها و سازمانهای متولی
در حمایت از محرومان و نیازمندان به منظور تقویت شرایط تأمین
مس��کن افراد محروم و کمبضاعت تأکید نمود .ایش��ان با اشاره به
شرایط وضعیت بودجه در سال آینده و تورم بازار مصالح ساختمانی
در ماههای اخیر ،همچنین رکودی بازار تولید و عرضه مس��کن برای زوجهای جوان و اقش��ار آس��یبپذیر از یک سو و نبود تسهیالت بانکی
ارزانقیمت و متناسب با وضعیت معیشت دهکهای پایین این شهرستان را از سوی دیگر ،پارادایمی با اهمیت بر ضرورت تمهید راهکارهای
مناسب برای ساخت مسکنهای ایمن ،مناسب و راهگشا در سال جاری برشمرد.

اجرای پروژه  192واحدی شهرک خاتماالنبیاء در شهرستان کاشان

تابستان 1399

مدیرعام��ل انجمن خیرین مسکنس��از شهرس��تان
کاشان ،از اجرای پروژه  192واحدی شهرک خاتماالنبیاء
در این شهرس��تان خبر داد .مهندس س��اغرچی اظهار
داش��ت :این پروژه ب��ا زیربنایی به مس��احت  20هزار
متر مربع و  45درصد پیش��رفت فیزیکی ،در حال اجرا
میباش��د .وی افزود :متراژ هر واحد تقریب ًا  75مترمربع
می باش��د و متقاضیان که از اقشار معلولین بهزیستی و
ایتام و ...میباش��ند ،از طریق انجمن خیرین شهرستان
کاشان ثبتنام شدهاند.
مهندس س��اغرچی تصریح کرد :زمین پروژه توس��ط
اداره راه و شهرس��ازی بهصورت رایگان واگذار شد که
برای نظارت نقش��هها ،فقط  30درصد از حقنظارت پرداخت و با کمک ش��هرداری پروانه ساختمان بهصورت رایگان صادر شده است که در
حال حاضر با کمکهای خیرین ،پروژه  45درصد پیشرفت داشته است.
در پایان ایشان از کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین و همچنین همکاری و تعامل دستگاههای ذیربط ،ابراز خرسندی نمود.
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همچنین در ادامه نشس��ت ،درباره بررس��ی مشکالت انجمن خیرین مسکنساز شهرس��تان نجفآباد و تأمین راهکارهای موثر به منظور
خیران و تشویق جامعه به حمایت برای حضور در زمینه ساخت مسکن برای خانوادههای بیبضاعت و نیازمند ،بحث
تقویت حضور بیشتر ّ
و تبادلنظر شد.

انعقاد قرارداد تأمین مسکن زوج های جوان با خیر نیکاندیش
در نشس��تی با اعضای هیئت مدی��ره انجمن خیرین
مسکن ساز شهرستان کاش��ان ،قرار شد تعداد  ۵واحد
مس��کونی از طبقه آخر بل��وک  D4از واحد های بلوار
صنعت توس��ط هیئتمدیره خریداری و به این انجمن
اهدا ش��ود تا برای زوجهای جوان فاقد مس��کن برای
حداکثر س��ه سال به صورت استیجاری فقط با دریافت
هزینه ش��ارژ واگذار شود .ضمن ًا مبلغ واحدهای اهدایی
هش��ت میلیارد ریال می باش��د .همچنی��ن قراردادی
توس��ط یکی از فروش��گاهداران و خیرین نیکاندیش
کاشانی با انجمن خیرین مسکنساز منعقد شد کهمادام
العمر ماهان��ه مبلغ  180میلیون ری��ال به این انجمن
کمک بالعوض نماید که اولین قسط آن به حساب انجمن خیرین مسکنساز واریز شد .ضمن ًا این خیر نیکوکار متعهد شد تعداد چهار واحد از
بلوک  Eاین انجمن را به قیمت تمامشده خریداری و به انجمن هبه نماید تا برای اجاره حداکثر  ۳۶ماهه سادات و زوجهای جوانی که تازه
زندگی خود را آغاز کردهاند ،مورد استفاده قرار گیرد.

15
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دیدار مسئولین انجمن خیرین مسکنساز شهرستان مبارکه با فرماندار
به دنب��ال انتص��اب مهندس اصغ��ر هدایت به
سمت سرپرس��ت فرمانداری شهرس��تان مبارکه،
مهندس جعف��ری -مدیر بنیاد مس��کن به همراه
اعض��ای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنس��از
این شهرستان ،با ایشان دیدار و گفتگو داشتند.
مهن��دس هدای��ت از وج��ود مؤسس��هها و
سازمانهای مردمنهاد (سمنهای) خیریهای که با
هدف تأمین مسکن برای اقشار نیازمند و کمدرآمد
فعالیت دارند ،ابراز خرس��ندی نمود و اظهار داش��ت :با توجه به اینکه مس��کن ،یکی از ضروریترین نیازهای هر خانواده میباشد ،همراهی و
همکاری با این انجمن را از جمله اهداف مهم خود دانست و بر همکاری دیگر دستگاههای مرتبط با انجمن خیرین مسکنساز تأکید نمود.
مهندس جعفری نیز گزارش مفصلی از اقدامها ،اهداف و برنامههای انجمن خیرین مسکنساز شهرستان مبارکه ارائه کرد.

آغاز ساخت تعداد  ۲۴واحد مسکونی خیرساز در شهرک یاسر روستای قودجان
شهرستان خوانسار
مدیر بنیاد مس��کن شهرستان خوانسار اظهار داشت :با پیگیریهای
به عمل آمده ،پروانه س��اختمانی تعداد  ۳۰واحد مسکونی در روستای
قودجان این شهرس��تان دریافت شده اس��ت .ابراهیمی با بیان اینکه
سال گذش��ته برای کمک به ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت
در روستاهای شهرستان خوانس��ار به متقاضیان دارای شرایط ،تعداد
 ۱۶۵پالک زمین واگذار ش��د ،افزود :در س��ال گذش��ته نیز تعداد ۲۳
پالک تفکیک و تغییر کاربری زمینها در روس��تاهای این شهرستان
انجام ش��ده اس��ت .وی بیان داشت :عملیات س��اخت تعداد  ۲۴واحد
مس��کونی در قالب خیرین مسکنس��از در ش��هرک یاس��ر روستای
قودجان در حال اجرا و  ۲۴واحد مس��کونی در ش��هرک گلستان این
شهرستان در حال تکمیل است.
البرز

وام مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول 2 ،برابر میشود
مدیرکل س��ازمان بهزیس��تی استان گفت :تسهیالت بالعوض مسکن به خانوادههای دارای یک و دو فرد معلول این سازمان تعلق میگیرد
که خانوادههای دارای دو فرد معلول به جز مبلغ  100میلیون ریال از سوی سازمان بهزیستی ،مبالغی هم از سوی بنیاد مستضعفان و انجمن
خیرین مسکنساز دریافت میکنند .دکتر اسدهلل حیدری اظهار کرد  :تأمین مسکن خانوادههای تحت پوشش سازمان بهزیستی ،حذف هزینه
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هنگفت مسکن از سبد هزینه خانوار آنها را در پی خواهد داشت .وی افزود :نهضت واگذاری مسکن به مددجویان تحت پوشش این سازمان
از سال  1386آغاز شد و تاکنون ،تعداد  ۵۵۳۰متقاضی برای دریافت تسهیالت بالعوض ثبت نام کردهاند که تعداد  ۲۹۹۱نفر از آنها این وام
را دریافت نمودهاند و صاحب خانه شدهاند.
مدیرکل اداره بهزیس��تی اس��تان با اش��اره به افزایش تس��هیالت بالعوض س��ازمان
بهزیستی برای صاحب خانه شدن مددجویان خود ،اعالم نمود :قرار است به زودی مبلغ
دریافت وام خرید خانه برای خانوارهای دارای دو فرد معلول افزایش یابد .حیدری اضافه
کرد :همچنین ،بهزودی مقدار وام بالعوض خانوارهای ش��هری دارای دو فرد معلول از
مبلغ  300به  600میلیون ریال و روس��تایی نیز از مبلغ  180به  360میلیون ریال تغییر
میکند .وی بیان داشت :از ابتدای سال تا کنون ،تعداد  ۱۵۳واحد مسکونی در شهر جدید
هش��تگرد تکمیل و به خانوارهای دارای دو فرد معلول تحت پوش��ش سازمان بهزیستی
واگذار شده است.
همچنین این مسئول در ادامه گفت :به جز این واحدهای جدید ،تعداد  ۲۳۱متقاضی نیز که در سالهای گذشته وام بالعوض خود را دریافت
و برای خانهدار شدن ثبت نام کرده بودند ،امسال واحد مسکونی خود را نیز تحویل گرفتند.

در زمینه س��اخت و تأمین مس��کن برای محرومین ،انجمن خیرین مسکنساز استان پس از پیگیریهای فراوان ،موفق به تملک یک قطعه
زمین به مساحت  2500مترمربع در منطقه فردیس و دو قطعه زمین در مجموع به مساحت  9000مترمربع در منطقه اشتهارد شد.

17
خراسان جنوبی

مهلت دو هفتهای برای رفع مشکالت خیرین مسکنساز استان
در نشست بررسی مشکالت خیرین در ساخت مسکن ویژه محرومان که با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی ،مدیرانعامل دستگاههای
خدماترسان ،مدیرعامل سازمان نظام مهندسی ساختمان ،نماینده بسیج مهندسین و نمایندگان انجمن خیرین مسکنساز استان برگزار شد،
هزینههای سنگین تأمین انشعاب آب ،برق و گاز ،نبود زمین ،شکل نگرفتن مجمع خیرین مسکنساز و بروکراسیهای اداری مطرح شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این نشست ،رفع موانع موجود را به دستگاهها تکلیف کرد .میرجعفریان پس از شنیدن صحبتهای
نمایندگان انجمن خیرین مسکنساز استان ،بر آمادگی کامل این استان برای رفع موانع موجود تأکید نمود .وی نیز با قدردانی از خیرینی که
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دغدغهای جز تأمین سرپناه برای افراد بیبضاعت ندارند ،اظهار داشت :دستگاههای اجرایی استان مکلف هستند با تمام توان شرایط را برای
تسهیل کار این انجمن ،فراهم کنند.
میرجعفری��ان اف��زود :تا جایی که قانون اجازه میدهد با اس��تفاده از ماده و تبصرههای
موج��ود ،خیری��ن را در انجام وظیفهای که ب��ه عهده گرفتهاند ،همراه��ی خواهیم کرد.
ایش��ان در ادامه گفت :تالش مسئولین استان در عملیاتی کردن پروژه  ۱۰هزار واحدی
مس��کن محرومان در زمینه تأمین مس��کن ایمن و ارزان قیمت با اس��تفاده حداکثری از
ظرفیتهای موجود ،نش��ان داد این توانایی را داریم که در پروژههای عمرانی س��رعت
عمل داشته باشیم.

آغاز عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکونی خیرین مسکنساز شهرستان بیرجند
معاون مس��کن و س��اختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گفت :عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکونی خیرساز در شهرستان بیرجند
که س��ال گذش��ته با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ زنی شد ،اکنون با اجرای عملیات خاکبرداری از سوی اداره راه و شهرسازی آغاز به
کار کرد .علیزاده ابراز نمود :اردیبهشتماه سال گذشته ،پروژه ساخت مسکن خیرساز در محله موسی بن جعفر (ع) شهر بیرجند کلنگزنی و
اکنون پس از طی مراحل تهیه طرح ،نقش��ه و تأیید در کمیتههای فنی ،خاکبرداری آن آغاز ش��د .او افزود :اداره راه و شهرس��ازی عالوه بر
تأمین زمین پروژه ،خاکبرداری را هم متعهد ش��ده بود که نقش��ههای طرح ،تأیید و پیمانکار برای دریافت پروانه به ش��هرداری معرفی شده
است و بعد از آن ،عملیات ساخت و ساز شروع میشود.
علی��زاده ادامه داد :در این پروژه ،زمین برای تعداد  ۶۰واحد مس��کونی تأمین ش��ده
و قرارداد تعداد  ۱۲۰واحد مس��کونی دیگر هم در دس��ت اجراس��ت که امیدواریم پس
از تکمیل س��اخت واحدهای مس��کونی خیرس��از ،آغاز شود .ایش��ان با تأکید بر اینکه
س��اخت مس��کن خیرس��از در قالب طرح اقدام ملی انجام میش��ود ،بیان کرد :محله
موس��یبنجعفر(ع) از جمل��ه محلهه��ای قدیمی ش��هر بیرجند که در بخش��ی از آن
س��کونتگاههای غیررسمی شکل گرفته است ،شروع این پروژه ،منجر به رونق ساخت
و ساز در این منطقه میشود و در تغییر چهره آن ،اثرگذار خواهد بود.

برگزاری کمیته راهبری در زمینه برنامه اقدام ملی مسکن
در نشس��تی که با حضور نماین��دگان کمیته راهبری انجمن خیرین
مسکنس��از اس��تان برگزارش��د ،با تبریک انتصاب مهندس داعی به
عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان که همکاریهای بسیار زیاد و
ارزشمندی با انجمن خیرین داشته و دارند ،ایشان برای تسریع ساخت
پروژه  180واحدی الهیه قول مساعد دادند.
ضمن ًا س��ید کاظم عمادی -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از
اس��تان ،بر پیگیری دریافت زمین ،شروع س��اخت پروژه و تسریع در
فرآیند مکاتبات اداری تاکید نمود.

نشس��ت عضو هیئتمدیره و مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز
در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در ابتدا ،سیدکاظم عمادی -مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انجمن
خیرین مسکنس��از اس��تان گزارش��ی از عملکرد این انجمن ارائه و
از مس��اعدت مهندس آس��مانیمقدم -مدیرکل بنیاد مسکن استان،
قدردانی نمود.
در ادامه مقرر شد برای ساخت منازل مسکونی تعداد  15قطعه زمین
واقع در ش��هرک چهکند شهرس��تان بیرجند در اختیار انجمن خیرین
مسکنساز استان قرار گیرد.
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نشست مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان با مدیر کل بنیاد مسکن استان

کمک  ۱۱میلیارد ریالی نیکوکاران به ساخت مسکن در استان

مدیرکل بنیاد مس��کن استان گفت :از سال  ۱۳۹۵تاکنون ،خیرین
اس��تان از طریق واریز کمکهای نقدی و غیرنقدی خود به حساب
 ۱۰۰ام��ام (ره) در ای��ن بنی��اد ،مبل��غ  ۱۱میلی��ارد و  ۳۱۵میلیون و
 ۷۱۰ه��زار ریال کمک نق��دی واریز و نیز  1هزار و  ۱۵۴مترمربع از
زمینهای روستایی و ش��هری را اهداء کردهاند .سیدرضا موسوینیا
افزود :در این زمینه از محل حس��اب  ۱۰۰ام��ام (ره) تاکنون ،تعداد
 ۴۵۵واحد مس��کونی در ش��هر گلبهار ،تعداد  ۲۲۰واحد مسکونی در
شهرستان تربت حیدریه و تعداد  ۴۹۰واحد مسکونی در شهر رضویه
تحویل متقاضیان مس��کن شده اس��ت .وی ادامه داد :هم اکنون با
تأمین اعتبار از محل حس��اب  ۱۰۰امام (ره) ،تعداد  ۲۱۶و  ۴۰واحد
مس��کونی در شهرستانهای بینالود و بجستان در حال ساخت است
و تعداد  ۱۹۶واحد مس��کونی در شهرس��تان مشهد ،تعداد  ۲۴۰واحد
مسکونی در بخش چاهشک ۶ ،واحد مسکونی در شهرستان سبزوار،
 5و  ۶واحد مس��کونی در شهرستانهای خواف و گناباد آماده ساخت
است.
موس��وی نیا بیان کرد :تأمین مس��کن ویژه خانوادههای دارای دو
فرد معلول و بیش��تر ،پرداخت کمک هزینه س��اخت و تعمیر مسکن
روس��تایی به صورت بالعوض ،جذب مشارکت خیرین استانی برای
کمک به تأمین مس��کن اقش��ار کمدرآمد در س��طح استان از جمله
کارهایی میباش��د که در قالب حس��اب  ۱۰۰امام (ره) انجام گرفته

19
است .ایش��ان در ادامه افزود :تاکنون از محل حساب  ۱۰۰امام (ره)
برای تأمین مسکن تعداد  ۵۳۳و  ۵۶۵خانوارهای روستایی و شهری
از مجموعه خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول که زیر پوشش
سازمان بهزیستی هستند ،اقدام شده است.
 ۲۱فروردین ماه س��ال  ۱۳۵۸همزمان با تأس��یس بنیاد مس��کن
انقالب اس�لامی ،فرمان تاریخی برای افتتاح حساب  ۱۰۰امام (ره)
داده ش��د و ایش��ان از مردم خواستند که به این حس��اب پول واریز
کنن��د .امام خمینی (ره) این حس��اب را به منظور خانهس��ازی برای
مس��تضعفان افتتاح کردند و از همه خواستند برای کمک به ساخت
خانه برای مستضعفان بشتابند.
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نشست مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان با مدیرکل بنیاد مسکن استان
این نشست با حضور مدیرعامل و مسئولین انجمن خیرین
مسکنس��از اس��تان و نیز مدیرکل بنیاد مس��کن استان به
منظ��ور تصمیمگیری در س��اخت تعداد  ۲۸واحد مس��کونی
برای محرومین در روستای مجد شهرستان طرقبه و شاندیز
برگزار و تصمیمهایی گرفته شد.

زنجان

برگزاری نشست اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان
نشست اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان
تش��کیل و طبق دستور جلسه ،موارد زیر مطرح و توسط اعضاء
به تصویب رسید.
۱ـ مقرر شد ساخت تعداد  ۲۰واحد مسکونی در شهر ماهنشان
پیگیری و اقدام شود.
۲ـ پیگیری قرارداد زمین برای ساخت تعداد  30واحد مسکونی
در شهر سجاس توسط اداره راه و شهرسازی استان.
۳ـ اخذ پایان کار پروژه  ۲۴واحدی ونوس از شهرداری.
۴ـ پیگیری واگذاری زمین در شهرستان زنجان برای ساخت
واحد مسکونی محرومین و اقشار کم درآمد.

نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول استان
نشس��ت کمیت��ه راهبری تأمین مس��کن خانوادهه��ای دارای
حداقل دو فرد معلول در محل انجمن خیرین مسکنساز استان
با حضور اکثریت اعضای هیئتمدیره برگزار و در مورد مس��ائل
جاری این انجمن تصمیمگیری شد.
 -۱مقرر ش��د در مورد انتقال س��ند  ۲۱واحد مسکونی ساخته
شده که توسط انجمن خیرین مسکن ساز به خانوادههای دارای
حداقل دو فرد معلول واگذارشده است ،اقدام الزم صورت گیرد.
 -۲پیگیری تکمیل س��اخت واحدهای مسکونی نیمهکاره در
شهرهای زیر  ۲۵هزارنفر جمعیت.
 -۳مقرر شد سازمان بهزیستی به معرفی ۱۹مورد باقیمانده متقاضیان روستایی در زمان باقیمانده اقدام نماید.

برگزاری نشست هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز شهرستان میامی و اعالم
بهرهبرداری از تعداد  50واحد مسکونی خیرین
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با حض��ور احمد مالیری -فرماندار شهرس��تان میامی ،طاهرانپور-
معاون فرماندار و حسین هوشنگ -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز
استان ،نشست خیرین در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.
این نشس��ت در م��ورد پیگیریه��ای مدیرعامل انجم��ن خیرین
مسکنس��از اس��تان برای تش��کیل این انجمن در شهرستان میامی
برگزار ش��د که در آن ش��ماری از مدیران و خیرین این شهرس��تان
حضور داشتند.
در ادام��ه ،احم��د مالیری گفت :کار خیر ،معامل��ه دو طرفه پنهان
با خداس��ت .ایش��ان ابراز امیدواری نمودند که با مش��ارکت خیرین
شهرس��تان میام��ی بتوانن��د انجمن خیری��ن مسکنس��از را در این
شهرستان تشکیل دهند.
طاهرانپ��ور نیز ب��ه ارائه توضیحاتی در م��ورد پیگیری مدیرعامل
انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان از چن��د ماه گذش��ته به منظور
شکلگیری این انجمن در شهرستان میامی پرداخت.
در ادامه ،مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان با قدردانی
و سپاس��گزاری از فرماندار و خیرین حاضر در این نشس��ت ،به ارائه
گزارش��ی از اهداف این انجمن و پروژههای انجام ش��ده تاکنون در
سطح اس��تان و شهرستان میامی پرداخت .حس��ین هوشنگ افزود:
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سمنان

تاکنون تعداد  1105واحد مس��کونی در سطح اس��تان عملیاتی شد
که به لطف خدا ،تعداد  50واحد آن در شهرس��تان میامی س��اخته و
تحویل متقاضیان جامعه هدف ش��ده است .وی نیز ادامه داد :خیرین
میتوانند از طریق کم��ک نقدی ،تخفیف در قیمت مصالح و هزینه
اجرای ساخت آن ،در این امر ارزشمند سهیم شوند.
در پای��ان نیز ب��ا اتفاق نظر حاضرین ،هفت نف��ر از اعضای حاضر
در نشس��ت به عنوان اعضای هیئتمدیره انجمن شهرستان میامی
انتخاب شدند.

نشست مشترک انجمن خیرین مسکنساز استان با اداره کل بهزیستی
نشس��تی با حضور حس��ین هوش��نگ -مدیرعامل انجمن خیرین
مسکنس��از اس��تان ،احمد پیون��دی -معاون مش��ارکتهای مردمی
اداره کل بهزیس��تی استان ،خانم درخش��نده -رئیس اداره بهزیستی
شهرس��تان س��منان و ش��ماری از خانوادههای دارای حداقل دو فرد
معلول در اداره بهزیستی شهرستان سمنان برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت ،مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان،
توضیحات��ی در م��ورد می��زان آورده خانوادهه��ای جامع��ه هدف در
پروژههای این انجمن ،طرح اقدام ملی و نیز میزان تسهیالت اعطایی
و قیمت تمام شده واحدها ارائه نمودند.
در همین زمینه مقرر شد این خانوادهها میزان آورده خود را تخمین
زنند و به اداره بهزیستی اعالم نمایند تا تصمیمهای نهایی برای شروع پروژه گرفته شود.
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چهل و چهارمین نشست كمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد
معلول استان
چهل و چهارمین نشست كمیته راهبری موضوع تفاهمنامه تأمین
مسكن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول استان با حضور كلیه
اعضاء در اداره بهزیس��تی استان تشكیل ش��د .در این نشست ،ابتدا
موضوعهای مطرح ش��ده در نشستهای قبلی (سال  )98بررسی و
تصمیمگیری شد .نامه انجمن مركز در مورد خانههای قدیمی و فاقد
اس��تحكام خانوادههای دارای دو فرد معلول مطرح و مقرر شد اداره
کل بهزیستی استان تا پایان اردیبهشت ماه به شناسایی آنها اقدام و

نتیجه را برای تصمیمگیری در كمیته راهبری ارائه نماید.
در ادامه با توجه به دو واحد مس��کونی باقیمانده از سهمیه شهری
انجمن خیرین مسکنساز استان و امكان استفاده از تسهیالت بنیاد
مسكن در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت و تأمین زمین برای دو
خانواده در ش��هر میامی ،مقرر شد این دو واحد اختصاص یابد و پس
از تحویل زمین به این انجمن ،امور مربوط به تهیه نقش��ه ،دریافت
پروانه و عملیات اجرائی آن شروع شود.

تابستان 1399

دیدار اعضای انجمن خیرین مسکنساز با مدیرکل اداره راه و شهرسازی شرق استان
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مدیرعام��ل انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان ،مدیرعامل انجمن
خیرین مسکنساز و مدیر بنیاد مسکن شهرستان شاهرود با مهندس
عمیدی -مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان (شهرستان شاهرود)
و معاونین ایشان ،در اداره راه و شهرسازی دیدار کردند.
در این دیدار حسین هوشنگ -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز
اس��تان ،آمادگی این انجمن را برای س��اخت مسکن اقشار کمدرآمد
اع�لام نمود و همچنین تحویل زمین به انجمن خیرین مسکنس��از
در ش��هر شاهرود و شهرهای توابع شهرستان میامی را در قالب طرح
اقدام ملی خواستار شد.
در ادامه ،مش��کل س��ند زمین ش��هرک همت مطرح ،مورد بحث و
بررس��ی حاضری��ن قرار گرفت و درباره تمدید قراردادهای واگذاری زمین برای س��اخت مس��کن خانوادهه��ای دارای دو فرد معلول در زمینه
تفاهمنامه پنججانبه نیز بحث و تبادل نظر شد و دستور تمدید قراردادهای قبلی صادر و مقرر شد تا مشکالت مربوط به زمین شهرک همت
نیز برطرف شود.
همچنین مقرر شد تا در شهرهای میامی ،بیارجمند وکالته خیج پس از بازدید و شناسایی ،به تحویل زمین اقدام شود و در سایر شهرها نیز
پس از بررسی و وجود زمین مناسب ،اقدام مشابه صورت پذیرد.
مهندس عمیدی با قدردانی و سپاس از عوامل انجمن خیرین مسکنساز استان و خیرین ،همکاری و همراهی با این مجموعه را باعث افتخار
دانست و آمادگی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان را برای هر گونه کمک و مساعدت با این انجمن در پروژههای آتی را اعالم نمود.

برگزاری مجمع عمومی هیئت امنای انجمن خیرین مسکنساز استان
مجمع عمومی عادی ساالنه هیئت امنای انجمن
خیرین مسکنس��از اس��تان ب��ا حضور و ریاس��ت
منوچه��ر فخری -معاون هماهنگ��ی امور عمرانی
استانداری ،علیرضا فالحی -مدیرکل بنیاد مسکن
استان ،فرهاد خاکیپور -مدیرعامل انجمن خیرین
مسکنس��از ای��ران ،حجتاالس�لام و المس��لمین
تیم��وری -نماین��ده حضرت آیتاهلل ش��اهچراغی
نماین��ده ولیفقیه در اس��تان و بیش��ترین اعضای
هیئتامناء ،در محل س��الن یادگار امام اس��تانداری
برگزار شد.
پ��س از گ��زارش عبدال��ه اکب��ری راد -رئی��س
هیئتمدی��ره انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان،
اعضای هیئترئیس��ه تشکیل و پس از قرائت گزارش بازرس قانونی
در مورد عملکرد س��ال مالی  1398انجمن ،تراز و صورتهای مالی
به تصویب هیئت امناء رسید.
حس��ین هوشنگ -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان نیز
به بیان گزارشی از اقدامهای انجام شده در سال  1398و برنامه سال
 1399پرداخت .وی به مشکل نبود تسهیالت ارزانقیمت در شهرها
اشاره کرد و از مجمع تقاضای اجازه دریافت تسهیالت فعلی موجود
برای ساخت مسکن را داشت.
با عنایت به انقضای مدت تصدی هیئتمدیره و بازرس ،انتخابها
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مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان و مسئول واحد فنی و
اجرایی این انجمن با دکتر ناظم رضوی -شهردار سمنان دیدار کردند.
در ای��ن دیدار ،ابتدا مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان
به ارائه گزارش��ی از فعالیتهای این انجمن در س��طح استان و شهر
س��منان پرداخت و گفت :این انجمن همچون گذشته آمادگی دارد با
مشارکت خیرین در مورد ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد فعالیت
نمای��د و برای تحقق این موضوع ،پیش��نهاد تحویل زمین از س��وی
شهرداری در بافت شهر سمنان به این انجمن را مطرح کرد.
شهردار نیز با بیان اینکه فعالیت انجمن خیرین مسکنساز ارزشمند
اس��ت ،با قدردانی و سپاس از عوامل این انجمن در استان ،همکاری
و همراهی با این مجموعه را باعث افتخار دانست و آمادگی هرچه تمامتر مجموعه شهرداری درباره واگذاری زمین و مساعدت با انجمن در
پروژههای آتی را اعالم نمود.
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دیدار مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان با شهردار
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برگزار و اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان برای
مدت دو سال و بازرس قانونی برای سال مالی  99انتخاب شدند.
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری نیز در پایان ،با ارزش��مند
توصیف کردن فعالیت انجمن و مجمع برگزار شده به دلیل اینکه کار
خوبی ارائه ش��ده است ،از کلیه اعضاء قدردانی نمود و گفت  :ثروتمند
کسی نیست که فقط توان مالی باال دارد ،بلکه ،کسی است که از مال
خود انفاق کند .ایش��ان ابراز داشت :مدیران اجرایی استان میبایست
مس��یر حضور خیرین را تسهیل و هموار سازند و نیازمند مساعدت هر
چه بیشتر اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن است.
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مدیرعام��ل انجم��ن خیرین مسکنس��از ایران نیز ب��ا قدردانی از
تالشه��ای مجموعه و خیرین محترم اس��تانی ،از آنان خواس��ت تا
کمکهای خود را بیشتر کرده و برای پیشبرد اهداف انجمن از هیچ
کمکی دریغ نکنند .فرهاد خاکیپور بیان داشت :در کنار تمامی امور
خیر و مس��اعدتها ،حوزه مس��کن و توجه به آن نیز دارای اهمیت
ویژهای است .وی ادامه داد :نهایت تالش خود را برای پیگیری امور
مرتبط با انجمن خیرین مسکنساز به کار خواهم برد.
در همین زمینه ،مدیرکل دفتر امور اجتماعی و سیاس��ی استانداری
و دبیر توس��عه و حمایت از س��ازمانهای مردم نهاد (سمن) نیز بیان
نمود :از میان  173تش��کل مردمنهاد (سمن) استان که از استانداری

مجوز فعالیت دارند و  400تش��کل که از س��ایر دستگاههای اجرایی
مج��وز دریافت کردهاند ،انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان یکی از
فعالترین تشکلها به شمار میآید و بسیار پویا و منظم است .بینایی
در ادامه افزود :مدیرعامل انجمن به طور مرتب ،مس��تمر و فعال در
برنامههای آموزش��ی این اداره کل شرکت کرده و گزارشهای مالی
خ��ود را ب��ه موقع ارائه میدهد .وی ادامه داد :در اس��تان  43منطقه
کمبرخوردار شناسایی شده که عمده آسیب آنها خانههای مخروبهای
است که شرایط سکونت را دارا نبوده و از خیرین درخواست نمود که
درآن مناطق ورود نمایند.

دیدار مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان با فرماندار شهرستان شاهرود

تابستان 1399

حسین هوشنگ -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز
استان و ش��ماری از اعضای هیئتمدیره این انجمن در
شهرس��تان ش��اهرود ،با نادر فخری -معاون استاندار و
فرماندار ویژه این شهرستان ،دیدار کردند.
در این دی��دار ،مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از
اس��تان توضیحاتی درباره فعالیت این انجمن در س��طح
استان و شهرستان شاهرود بیان کرد.
فرماندار ویژه شهرس��تان شاهرود نیز با ابراز خرسندی
از فعالیتهای انجمن خیرین مسکنساز ،آمادگی خود را
برای حمایت از این انجمن در مورد ساخت مسکن اقشار
نیازمند و کمدرآمد جامعه اعالم نمود.
سیستان و بلوچستان
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بازدید قائممقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور از پروژه  60واحدی استان
حجت االس�لام والمس��لمین حاجآقا رضایی -قائممقام نماینده
ولی فقیه در بنیاد مس��کن کشور به همراه مدیرکل بنیاد مسکن و
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان و نیز سایر مسئولین ،از
پروژه  60واحدی یاس��ین این انجمن در شهرستان زاهدان بازدید
نمودند و در جریان گزارش پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

بازدید مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان از پروژه  100واحدی شهرستان خرمبید
مهندس خالقداری -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از استان ،مهندس آرایش -مدیر بنیاد مسکن شهرستان خرمبید ،به همراه شماری
از خیرین از جمله سید سراج واعظ پور ،از روند اجرایی پروژه  100واحدی آفتاب بازدید کردند.
در این بازدید ،مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت  8112.61مترمربع در  25بلوک به
صورت ویالیی دو طبقه با دو اتاق خواب به تعداد  100واحد مسکونی طراحی شده است ،افزود :واحدهای ساخته شده در دو فاز که فاز اول
آن ( 80واحد مسکونی) آغاز به کار کرده است و عملیات اجرائی ساخت  20واحد دیگر نیز در ماه جاری آغاز خواهد شد .مهندس خالقداری
در این بازدید از روند اجرای پروژه  100واحدی آفتاب و نحوه تأمین اعتبار آن گفت و در پایان به دلیل شیوع بیماری کرونا ،زمان کلنگزنی
را به تاریخ دیگری موکول کرد.
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فارس

تابستان 1399

قزوین

 3500واحد مسکونی برای خانوارهای دارای دو فرد معلول ساخته میشود
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب  ۱۰۰امام (ره) و مدیرعامل
انجمن خیرین مسکنساز کشور گفت :سه هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی
توسط بنیاد مسکن ،بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) ،وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی تا پایان امسال برای
خانوارهای دارای دو فرد معلول ساخته میشود .فرهاد خاکیپور افزود:
تاکنون از هش��ت هزار واحد مس��کونی ویژه خانوارهای دارای دو فرد
معلول و بیش��تر ،چهار هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی در شهرهای باالی
 ۲۵هزار خانوار بهرهبرداری و به متقاضیان واگذار شده است .وی ادامه
داد :در کنار سایر نهادهای مردمی که در امور خیر فعالیت دارند ،انجمن
خیرین مسکنساز کش��ور در حوزه مسکن و تأمین آن فعالیت داشته
و تا کنون اقدامهای قابل توجهی انجام داده اس��ت و از ش��رایطی که
دولت و مسئوالن محلی در استانها و سایر شهرستانها مهیا کردهاند،
به بهترین شکل ممکن استفاده میکنند.
ب��ه گفت��ه خاکیپور ،در ح��وزه قانونگذاری نیز ش��رایطی از جمله
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معافیت پروژههای در حال ساخت از سوی خیران ،به ویژه در بخش
خدماتی در سالهای گذشته نیز به مورد اجرا گذاشته شده است .وی
تصری��ح کرد :در کنار فعالیتهای یاد ش��ده ،تفاهمنامهای به منظور
تأمین مس��کن برای خانوادههای دارای دو فرد معلول در ش��هرها و
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روس��تاها بین بنیاد مس��تضعفان ،اداره راه و شهرسازی ،وزارت رفاه،
سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن منعقد و اقدامهای قابل توجهی نیز
در این حوزه صورت گرفته است.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از کش��ور با اشاره به اینکه در
سالهای گذش��ته و با رشد قیمت مصالح س��اختمانی ،نشستهای
متعددی در مورد تأمین مسکن شهری برگزار شد ،تصریح کرد :این
مسأله منجر به افزایش کمکهای بالعوض شد و در ادامه نیز شاهد
پای کار آمدن س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام بودیم و در همین
زمینه بنیاد مسکن نیز اعتباراتی را تخصیص داد و با تفاهمنامههای
مبادله شده ،قرار ش��د با پیشرفت فیزیکی پروژهها ،اعتبارهای مورد
نیاز تأمین ش��ود .خاکی پور یادآور ش��د :به حم��دهلل ،در تمامی ۳۱

استان کش��ور انجمن خیرین مسکنساز تشکیل شده و در برخی از
شهرس��تانهای کشور این انجمن با توجه به ظرفیتهای موجود در
منطقه ،به صورت مستقل فعالیت دارند .وی اضافه کرد :خوشبختانه،
در حوزه بازس��ازی مناطق آس��یب دیده از س��یل و زلزله ،خیران ما
هم��واره در کن��ار امکاناتی که دولت و مردم تهی��ه کردهاند ،حضور
جدی داشتهاند و در روند بازسازیها نیز نقش عمدهای ایفا نمودهاند.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب  ۱۰۰امام (ره) با اشاره
به وجود ظرفیتهای مناسب خیران فعال در کشور ،اظهار داشت :از
 ۳۰هزار واحد مسکونی در دست ساخت از سوی خیران ،تاکنون ۲۱
هزار واحد آن بهرهبرداری و به نیازمندان واگذار شده است و عملیات
ساخت  ۹هزار واحد دیگر همچنان ادامه دارد.
قم

برگزاری نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکنساز استان

نشس��ت هیئت امنای انجمن خیرین مسکنس��از استان با حضور دکتر بهش��تی -معاون عمرانی استاندار ،مهندس صبوری -مدیر کل اداره
راه و شهرس��ازی اس��تان ،مهندس خاکیپور -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از ایران ،مهندس بلدی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
حجتاالسالم و المسلمین میرعمادی -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن استان ،خالقی -نماینده تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)
و امام جمعه شهرستان قم و اعضای هیئت امنای انجمن خیرین مسکنساز استان برگزار و در مورد فعالیتهای آینده این انجمن در استان،
راهکارهایی پیشنهاد و در ادامه نیز مقرر شد مدیرعامل انجمن استان ،دستورهای این نشست را پیگیری نماید.
کردستان

برگزاری نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوارهای
دارای حداقل دو فرد معلول
سیزدهمین نشست کمیته راهبری موضوع تفاهمنامه پنججانبه تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول با حضور مدیرکل بنیاد
مس��کن اس��تان ،مدیرکل و معاونین مشارکتهای مردمی در ادارهکل بهزیستی استان ،نماینده مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان ،نماینده

تشکیل نشست هیئتمدیره و هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان

تابستان 1399

نشس��تی با حضور اعض��ای هیئتمدی��ره و هیئت امنای
انجمن خیرین مسکنس��از و مدیرکل بنیاد مس��کن استان
تش��کیل ش��د .پس از تبادل نظر اعضاء ،مقرر ش��د افرادی
ک��ه در هر دو ترکیب هیئتمدیره و هیئت امناء هس��تند از
ترکیب هیئت امناء حذف و به جای آن از افراد خیر اس��تان
برای همکاری و عضویت در هیئت امنا دعوت به عمل آید.
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بنیاد مستضعفان استان کرمانشاه و مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان کردستان تشکیل شد.
در این نشس��ت ،از س��وی معاون مش��ارکتهای مردمی اداره کل
بهزیستی اس��تان ،در مورد پروژههای در دست اجرای شهرهای زیر
 25هزارنف��ر و ب��االی  25هزار نفر جمعیت و نیز تعداد س��همیههای
واگذار ش��ده و در دس��ت اقدام ،آمار مفصل و جامعی ارائه و در این
زمینه تصمیمهایی گرفته شد.

کرمانشاه

تحویل  40واحد مسکونی در فاز یک پروژه فدک به خانوارهای دارای دو فرد معلول
شهرستان کرمانشاه
چهل و پنجمین نشست کمیته راهبری استان به منظور پیگیری تأمین
مسکن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول در دفتر معاون مشارکتهای
مردمی اداره بهزیستی تشکیل شد و مصوبههای زیر به تصویب رسید.
با توجه به اعالم بنیاد مس��کن در نشس��تهای قبلی کمیته راهبری
مبنی بر تحویل  40واحد مسکونی در فاز یک پروژه فدک به خانوارهای
دارای حداقل دو فرد معلول و تکمیل  40واحد باقی مانده در فاز دو تا
پایان سال ،با توجه به کندی پیشرفت پروژه ،بر افزایش گروه کاری و
تسریع در اجرای به موقع و تعهد شده آن ،تاکید شد.
با توجه به نیاز اس��تان به افزایش  58و  85واحد مس��کونی شهری و
روستایی به سهمیه اولیه و موافقت اعضای کمیته راهبری مرکز در همایش منطقهای برای مصوب نمودن و ابالغ آن به ادارههای مرتبط ،مقرر
شد پیگیریهای الزم صورت گیرد .ضمن ًا جابجایی و جایگزینی تعدادی از خانوارها که مشغول ساخت واحد مسکونی میباشند ،مصوب شد.
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چهل و هشتمین نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد
معلول استان

چهل و هشتمین نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای
دارای حداقل دو فرد معلول اس��تان با حضور تمامی نمایندگان این
کمیته در اس��تان در اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه برگزار شد.
در این نشس��ت ،معاون مش��ارکتهای مردمی اداره کل بهزیس��تی
اس��تان ،با س��پاس از همکاری و پیگیریهای اعض��اء و تبریک به
آنها به منظور کس��ب رتبه برتر استان در جذب و تحویل واحدهای
مس��کونی روس��تایی و نیز قدردانی از بنیاد مسکن به ویژه مهندس
فقیهی و همکاران در زمینه تس��ریع و ت�لاش برای جذب اعتبارها،
خواس��تار تحویل فازهای یک و دو پروژه فدک با توجه به مش��کل
مسکن مددجویان دارای دو فرد معلول شد.
سپس رادین -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان با توجه
به اینکه زمان قرعهکشی واحدها به طول میانجامد ،خواستار اعالم
گ��زارش فاز یک پروژه فدک ،اعالم زم��ان تحویل ،اتمام کار و نیز
اع�لام آورده متقاضیان فاز دو ش��د .همچنی��ن مهندس خدادادی-
معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن اس��تان اعالم نمود تا تاریخ
 99/4/25فاز یک محوطه س��ازی ش��ده و آماده تکمیل میباشد و

واگ��ذاری آن منوط به ثبتنام متقاضیان در س��امانه و انجام فروش
اقساطی میباشد.
در ادامه کارشناس اداره کل بهزیستی استان ،اسامی خانوارها را در
قالب یک لوح فشرده (سی دی) به همراه فیشهای واریزی آنها در
فاز دو به مبلغ  9میلیارد و  900میلیون ریال را تحویل نمود .سپس،
سایر اعضاء ،با اعالم نظر در مورد نحوه قرعهکشی واحدها ،نظرهای
خود را ابراز و با تأئید مصوباتی درباره پیگیری اداره کل بهزیستی و
بنیاد مس��کن استان برای ثبت اسامی در سامانه و معرفی متقاضیان
با اخذ حداقل ضمانتها توسط بانکهای عامل و پیگیری اعضاء از
طریق کمیته راهبری مرکز ،درباره تس��ریع در تحویل حق انش��عاب
آب ،برق وگاز و همچنین صحت قرعهکش��ی  40واحد مسکونی در
فاز دو فدک ،بحث و تبادل نظر نمودند.
در این نشس��ت عالوه بر حضور اعضای کمیته راهبری ،حراست،
بازرس��ی ،روابط عمومی و کارشناس��ان اداره کل بهزیستی استان و
شهرستان کرمانشاه نیز حضور داشتند.

بازدید از  10واحد مسکونی پروژه بیستون مربوط به خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول
معاون مشارکتهای مردمی بههمراه کارشناس مسکن اداره کل
بهزیس��تی و مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از استان ،از 10
واحد مس��کونی ب��رای خانوارهای دارای حداق��ل  2فرد معلول در
پروژه  256واحدی بیستون که مسکن مهر میباشد ،بازدید نمودند.
ای��ن پروژه با  80تا  100درصد پیش��رفت فیزیک��ی ،در  2طبقه
ساخته شده است.

در بازدیدی که جانش��ین نماینده ولیفقیه و مدیر حس��اب  100امام (ره) در بنیاد مسکن استان ،مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان
به اتفاق شماری از رؤسای شعب بنیاد مسکن از واحدهای مسکونی تکمیلشده داشتند ،تعداد  40تخته فرش  6متری و  36تخته پتو تحویل
خانوادههای نیازمند شد.
گفتنی است این واحدها با کمک خیرین بزرگوار حاج اکبر ابراهیمی-عضو هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز ایران و حاج محمد رسولی
ساخته و یا تکمیل شدهاند.
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بازدید مسئولین از واحدهای تکمیل شده توسط خیرین در شهرستانهای زلزلهزده استان

تابستان 1399

نشست هماهنگی کمک به ساخت واحدهای مسکونی زلزلهزده شهرستان سرپل ذهاب
نشس��تی ب��ه منظور چگونگ��ی پرداخت خیرین ش��رکت گاز به
مبل��غ  12میلیارد ریال برای کمک به س��اخت و تکمیل واحدهای
مسکونی زلزلهزده شهرستان سرپلذهاب توسط مدیرعامل انجمن
خیرین مسکنس��از اس��تان و نماینده س��تادهای مستقر در منطقه
تشکیل و تصمیمهایی گرفته شد.

بازدید از زمینهای واگذار شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان
به دنب��ال اعالم آمادگ��ی بنیاد مس��تضعفان درباره س��اخت واحد
مس��کونی برای خانواره��ای دارای حداقل دو ف��رد معلول ،بازدیدی
به اتفاق معاون مش��ارکتهای اداره کل بهزیستی استان ،مدیرعامل
انجمن خیرین مسکنساز استان ،کارشناس مسکن بنیاد مستضعفان،
کارش��ناس مسئول مسکن در اداره کل بهزیستی از زمینهای واگذار
ش��ده از س��وی اداره کل راه و شهرسازی اس��تان به انجمن خیرین
مسکنس��از اس��تان در محله کهریز به عمل آمد و موقعیت زمینها،
دسترسی و همچنین خدمات زیربنایی آنها ،بررسی و تأئید شد.
این زمینها  12قطعه میباشد که به صورت مجزا و در مجموع به
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مساحت  1815مترمربع و  4قطعه زمین دیگر به صورت طرح تجمیع به مساحت  720مترمربع میباشد که مقرر شده است تعداد  80واحد
مس��کونی در آن س��اخته شود .در ضمن تصویر قراردادها برای پیگیری به بنیاد مستضعفان تحویل شده و برای تمدید قراردادها ،مکاتبههای
الزم از سوی انجمن خیرین مسکنساز استان با اداره کل راه و شهرسازی استان صورت گرفته است.
کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکنساز استان

تابستان 1399

نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکنساز استان با
حضور فیلی -معاون امور عمرانی استاندار ،مدیرکل اداره
راه و شهرس��ازی استان ،فرماندار شهرس��تان بویراحمد،
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و ش��ماری از مسئولین و
خیرین استانی ،در دفتر آیت ا ...حسینی -نماینده ولیفقیه
در استان و امامجمعه شهرستان یاسوج برگزار شد.
در این نشس��ت که با دس��تور کار انتخاب هیئتمدیره
انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان تش��کیل شد ،پس از
شنیدن سخنان معاون امور عمرانی استاندار و قول مساعد
همکاری در هم��ه زمینههای پی��ش روی این انجمن و
تاکید بر همکاری همه مسئولین برای این قشر محروم ،تصمیمهای مقتضی گرفته شد.
در ادامه نیز آیت ا ...حس��ینی ،مطالبی را از دیدگاه دین و س��اخت مسکن ارائه و پس از بحث و تبادل نظر ،بازرسان و اعضای هیئتمدیره
جدید انتخاب شدند.

دیدار اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان با امام جمعه شهرستان یاسوج
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مدیرکل بنیاد مسکن استان ،رئیس هیئتمدیره انجمن
خیرین مسکنساز اس��تان ،مدیرعامل انجمن و قائممقام
نماین��ده ول��ی فقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ب��ا آیتا...
حس��ینی -نماینده ولیفقیه و امامجمعه شهرستان یاسوج
دیدار کردند .در این دیدار جنتی -مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان بر لزوم همکاری ادارهها ،ارگانها و بانکها برای
ج��ذب منابع و تسهیالت مس��کن محرومی��ن تأکید کرد
و س��پس غریبی -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از
استان با قدردانی و سپاس ،بر لزوم همکاری برای کمک
به افراد معلول و ساخت مسکن برای آنها ،مطالبی مطرح
کرد.
در ادامه ،درخواس��ت تشکیل نشس��ت هیئت امنای انجمن پیشنهاد شد .سپس آیت ا ...حسینی با قدردانی از تالشهای بنیاد مسکن و این
انجمن در استان ،بر همکاری تمام بانکها و ارگانها در مورد خانهدار کردن افراد ضعیف و محروم تأکید نمود.

گلستان

تابستان 1399

اولین نشس��ت هیئتمدیره جدید انجمن خیرین مسکنساز استان با
حضور کلیه اعضاء ،در بنیاد مس��کن اس��تان برگزار شد .در این نشست،
ابتدا مدیرکل بنیاد مسکن استان ،در مورد اهداف انجمن و وظایف بسیار
خطیر برای کمک به محرومان و خانوادههای آنها ،مطالبی را ارائه نمود.
س��پس غریبی -مدیرعام��ل انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان،
گزارشی از وضعیت انجمن ارائه و درباره وظایف آن مواردی را اشاره
کرد .سپس در مورد دستور جلسه انتخاب هیئت رئیسه انجمن استان،
پس از بحث و تبادل نظر ،افراد زیر انتخاب شدند.
 -1حاج محمود موسوی -رئیس هیئتمدیره.
 -2حاج آقا شجاعیان -نایب رئیس هیئتمدیره.
 -3سید افشار غریبی -مدیرعامل.
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نشست هیئتمدیره جدید انجمن خیرین مسکنساز استان

نشست اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان با مهندس حسینی
در نشس��ت اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان،
کریمی -رئیس هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان ،با
قرائت فاتح��های یاد و خاطره مهندس زمانی ن��ژاد -مدیرکل فقید
بنیاد مسکن استان را گرامی داشت.
کریم��ی با تبریک انتصاب مهندس حس��ینی به عن��وان مدیرکل
بنیاد مسکن اس��تان و قدردانی از حمایتهای ایشان در زمان تصدی
معاونت پش��تیبانی در مورد انجمن و ه��م اکنون به عنوان مدیرکل
بنیاد مسکن استان ،نقش وی در انجمن خیرین مسکنساز را بسیار
مهم و تاثیرگذار دانس��ت .ایش��ان با اش��اره ب��ه فعالیتهای انجمن
خیرین مسکنس��از اس��تان ،جذب و جلب مش��ارکتهای مردمی و
ب��ه کارگیری آن برای خدمت به محرومان به ویژه در این ش��رایط
حساس را مهم دانست.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان نیز در این نشست،
ب��ا ارائه توضیحاتی در مورد دس��تور کار تهیه آگهی تغییرات انجمن
و اختصاص مکانی برای آن ،مش��کالت پروژه مس��کن شهرس��تان
مینودشت ،ساخت تعداد  ۹۵واحد مسکونی برای خانوادههای دارای
حداق��ل دو فرد معلول که به جز  ۴واحد در دس��ت س��اخت بوده و
مابقی واحدها انجام ش��ده است ،سایر موارد را تشریح کرد .مهندس
عس��گری اظهار داش��ت :انجمن خیرین مسکنس��از استان تاکنون
تعداد  ۲۶۰واحد مس��کونی ساخته و تحویل متقاضیان دارای شرایط
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داده اس��ت و تعداد  ۹۵واحد مس��کونی نیز برای خانوادههای دارای
حداقل دو فرد معلول ساخته است.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان نیز در این نشست ،از حضور اعضای
هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان قدردانی کرد .مهندس
حسینی با برشمردن اهداف حضرت امام (ره) از افتتاح حساب  ۱۰۰و
به تبع آن تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،رسیدگی و توجه به
محرومین و برقراری عدالت اجتماعی با ساخت مسکن ،خانهدار کردن
نیازمندان و محرومان را از مهمترین اهداف امام راحل دانس��ت .وی
با قدردانی از اقدامهای صورت گرفته در مجموعه حس��اب ۱۰۰امام
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(ره) و انجمن خیرین مسکنس��از استان ،خدمات ارائه شده را کافی
ندانس��ت و با تش��ریح برخی از اقدامها از جمله اعطای کمک ودیعه
مسکن به  ۳۵۰۰خانوار ،ساخت واحدهای مسکونی برای خانوارهای
دارای حداقل دو فرد معلول ،اقش��ار کمدرآمد و ،...خواستار مذاکره با
مسئوالن ارشد استان برای توجه ویژه به منظور ارائه خدمات بهتر و
مطلوبتر به محرومان شد.
مهندس حسینی با اشاره به اجرای طرح ساخت تعداد  ۳۰۰۰واحد
مسکونی برای نیازمندان در سال جاری توسط بنیاد مسکن استان ،به
کمکهای ارزنده مردم و بس��یج عمومی آنان درکمک به محرومین
ب��ا اجرای ط��رح کمک مؤمنانه که مورد تاکی��د رهبر معظم انقالب

میباش��د ،اشاره نمود و از آمادگی مجموعه بنیاد مسکن استان برای
تحقق اهداف انجمن خیرین مسکنس��از خبر داد .ایش��ان همچنین
با ارائه راهکاری در مورد اس��تفاده از طرح تأمین مس��کن اقشار کم
درآم��د ،تس��هیالت و کمکهای بالعوض این ط��رح برای خانهدار
کردن محرومان با همافزایی مشارکت خیرین و مردم ،بر استفاده از
تمام ظرفیتها و فرصتها برای خانهدار کردن نیازمندان تأکید کرد.
س��ایر اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان نیز در
این نشس��ت ،نکاتی را درب��اره برنامههای جاری ای��ن انجمن بیان
نمودند.

نشست مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان با امامجمعه شهرستان گنبدکاووس

تابستان 1399

در نشست مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان با امامجمعه
شهرستان گنبدکاووس ،مدیر بنیاد مسکن این شهرستان گزارشی از
اقدامها و نیز اهداف و برنامههای انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان
توسط مهندس عسگری -مدیرعامل این انجمن در استان ارائه شد.
همچنین مهندس عس��گری ،هدف اصلی برگزاری این نشس��ت
را راه اندازی انجمن خیرین مسکنس��از در شهرس��تان گنبدکاووس
اعالم و بیان کرد :این شهرس��تان از جمله شهرس��تانهایی است که
از گذش��ته دارای انجمن رس��می و ثبت ش��ده بوده است که در حال
حاضر ،متأس��فانه غیرفعال میباش��د .ایش��ان در ادامه افزود :انجمن
خیرین مسکنس��از اس��تان در شهرس��تان گنبد دارای دو هکتار زمین با کاربری مس��کونی و  ۲۲۵واحد پروانه ساختمانی میباشد که انجمن
خیرین مسکنساز این شهرستان میتواند در زمینه کاهش محرومیت در استان اقدام قابل توجهی انجام دهد.
همچنین حجت االسالم ترابی -امامجمعه شهرستان گنبدکاووس هم با تأیید موارد بیان شده ،ابراز کرد :با همکاری اینجانب ،انجمن خیرین
مسکنساز استان و پیگیریهای بنیاد مسکن این شهرستان ،انجمن خیرین مسکنساز شهرستان گنبدکاووس در اسرع وقت راهاندازی خواهد شد.
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گیالن

قرعه کشی فاز سوم پروژه حضرت ثامناالئمه (ع) انجمن خیرین مسکنساز استان
مراسم قرعهکشی فاز سوم پروژه  627واحد مسکونی انجمن خیرین
مسکنس��از اس��تان با حضور یحیی پور -مدیرعامل انجمن خیرین
مسکنساز استان ،مهندس عس��کرخانی -مدیر دفتر مشارکتهای
حس��اب  100امام (ره) در بنیاد مس��کن اس��تان ،پیمانکار و مشاور
پروژه ،ش��ماری از اعضای هیئتمدیره این انجمن و همچنین کلیه
متقاضیان واحدهای مسکونی در محل پروژه برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ،مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان،

لرستان

برگزاری نشست هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان

تابستان 1399

با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهرستان خرمآباد و نیز مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان،
نشست هیئتمدیره این انجمن برگزار شد.
در این نشست ،دکتر حجتاالسالم والمسلمین حاج سید احمدرضا شاهرخی -نماینده ولیفقیه در استان با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم
خیر گرانقدر تجلیل نمود.
حاج محمدجعفر قاضی -رئیس فقید هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان ،از خدمات مردمی این ّ
در ادامه ،مقرر ش��د در اجرای «رزمایش کمک مؤمنانه» ،با بررس��ی وضعیت مسکن خانواده فوت ش��دگان از بیماری کووید ،19-واجدین
شرایط برای کمک و دریافت تسهیالت ودیعه مسکن ،تعمیر و تأمین مسکن ،شناسایی شوند و مشمول کمک قرار گیرند.
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با قدردانی و س��پاس از حمایته��ای همهجانبه نهاده��ا و ارگانها،
گزارش��ی جامع و مبس��وط از پیش��رفت فیزیکی و درصد باقیمانده
کارهای اجرایی این پروژه ارائه نمود.
در ادامه مدیر دفتر مش��ارکتهای حس��اب  100امام (ره) در بنیاد
مسکن اس��تان با معرفی بلوکهای ساخته ش��ده و شیوه استقرار و
چیدم��ان واحدهای مس��کونی در ه��ر طبقه ،توضیحات��ی را برای
متقاضیان ارائه داد و س��پس مراس��م قرعهکشی به طور رسمی آغاز

شد.
گفتنی اس��ت پروژه حضرت ثامناالئمه (ع) در زمینی به مساحت
 27000مترمربع در سایت مسکنمهر شهرستان رشت توسط انجمن
خیرین مسکنس��از استان ساخته ش��ده است که فازهای اول و دوم
آن (  541واحد مسکونی ) به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده
اس��ت و تعداد  186واحد باقیمانده (فاز س��وم) هم اکنون  90درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
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انجمن خیرین مسکنساز استان به کمک مستأجران مبتال به کرونا میآید
مدیرکل بنیاد مسکن استان از ساماندهی مشکالت مسکن مستأجران مبتال به کرونا در استان توسط انجمن خیرین مسکنساز استان خبر
داد .مس��عود رضایی در نشس��ت هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان که با حضور نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن استان برگزار شد،
با اشاره به ضرورت ایجاد همدلی و همراهی مردم و مسئوالن در مقابله با بیماری کرونا تصریح کرد :ایران اسالمی در مقاطع مختلف تاریخ
ش��رایطی س��ختتر از این اتفاقها را پشت سر گذاشته که در تاریخ کش��ور نشان از پیروزی ملت ایران بر مشکالت موجود بر پایه همدلی و
همافزایی بین مردم و مسئوالن بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به تأثیر بیماری کرونا بر فضای کسب و کار و درآمد خانوارها در کشور افزود :انجمن خیرین مسکنساز استان و
حساب  ۱۰۰امام (ره) در این بنیاد با کمک خیرین ،مشکالت مسکن مستأجران مستحق نیازمند و مبتال به کرونا در استان را ساماندهی خواهد کرد.
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مازندران

مراسم خشتگذاری و آغاز عملیات ساخت  6واحد مسکونی برای محرومین در
شهرستان سیمرغ

تابستان 1399

با اجرای مراس��م خش��تگذاری ،عملیات ساخت  6واحد مسکونی
برای محرومین در شهرس��تان سیمرغ به همت حاج اکبر ابراهیمی-
خی��ر گرانقدر و عضو هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنس��از ایران
ّ
آغاز شد.
ای��ن مراس��م با حض��ور دکتر کی��وان مرادی��ان -نماین��ده مردم
شهرستانهای قائمشهر ،سیمرغ و سوادکوه در مجلس شورای اسالمی،
فرماندار شهرس��تان قائمش��هر ،اصغر نژاد -رئیس هیئتمدیره ،سید
نصی��ر جمالی -نایب رئیس و غالمعلی لقمانپور -مدیرعامل انجمن
خیرین مسکنس��از استان ،رئیس بنیاد مسکن شهرستان قائمشهر و

گروهی از مسئولین شهرستان سیمرغ در شهر کیاکال برگزار شد.
در ای��ن مراس��م ،ح��اج اکبر ابراهیم��ی گفت :به نی��ت خیر ،مبلغ
توس��از و
چهار میلیارد و دویس��ت میلی��ون ریال اعتبار برای ساخ 
خش��تگذاری این  6واحد مس��کونی اختص��اص دادهام .وی افزود:
ترویج فرهنگ س��اخت مسکن و خش��تگذاری ،موجب رفع معضل
مسکن افراد نیازمند در منطقه میشود.
ایشان در ادامه اظهار داشت :در صورتی که این پروژه ظرف مدت
 90روز به بهره برداری برس��د ،اعتبار ساخت تعداد  5واحد مسکونی
دیگر برای افراد نیازمند و محروم منطقه را متقبل خواهم شد.

بازدید اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان از پروژههای شهرستان آمل
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اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنس��از استان در بازدید از
پروژهه��ای مربوط ب��ه خانوادههای دارای حداق��ل دو فرد معلول در
شهرس��تان آمل و همچنین هم اندیشی و بررسی میدانی از وضعیت
زندگی ساکنین منطقه آسیبپذیر کوی رضوان  ۳۸خیابان امام رضا(ع)
در این شهرس��تان ،با برگزاری نشس��تی در مورد کمک و مساعدت
برای محرومیتزدایی و ساخت مسکن با کمک دستگاههای اجرایی
برای س��اکنین این منطقه که با مش��کالت عدیدهای روبرو هستند،
تصمیمگیری شد.
همچنین اعضای هیئتمدیره از س��اختمان در حال س��اخت برای
معلولین و افراد نیازمند واقع در روستاهای هارونکال و پلسک سفلی بازدید نمودند.

نشست هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان با مدیرعامل انجمن خیرین
مسکنساز ایران
نشس��ت هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان با حضور
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از ایران ،مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان ،مدیرعامل و س��ایر اعض��ای هیئتمدی��ره انجمن خیرین
مسکنساز استان در سالن جلسات بنیاد مسکن استان برگزار شد.
ابتدا مهندس خانی -مدیرکل بنیاد مسکن استان ،در مورد ساخت
مسکن برای محرومین و نیازمندان ،مواردی را عنوان نمود.
در ادامه اصغرنژاد -رئیس هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنس��از

استان ،گزارشی از عملکرد یک سال اخیر انجمن ارائه داد .وی اظهار
داشت :اگر قرار است کاری برای نیازمندان و محرومین شروع شود،
ابتدا ،میبایس��ت از همین نشستهای هیئتمدیره شروع و گام اول
توسط اعضای آن برداشته شود.
همچنین مهندس لقمانپور -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز
اس��تان هم گزارش��ی از روند کارهای انجمن ارائه نم��ود .در ادامه،
اعضای هیئتمدیره به بحث و ارائه دیدگاهها در مورد ساخت مسکن

تابستان 1399

نشس��ت هماندیش��ی در زمینه ساخت مس��کن برای خانوادههای
دارای حداق��ل دو فرد معلول تحت پوش��ش س��ازمان بهزیس��تی با
حضور مهن��دس خاکیپور -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از
ایران ،اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنس��از استان ،دکتر
ف��رزاد گوهرده��ی -مدیرکل و عالءالدینی -معاون امور مس��کن و
توانمندسازی اداره بهزیستی استان برگزار شد.
در این نشس��ت مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز ایران اظهار
داش��ت :در مورد تس��هیالت ویژه برای ساخت مس��کن مددجویان
س��ازمان بهزیس��تی ،همکاریهای خوبی در زمینه اج��رای مفاد این
تفاهمنامه صورت میگیرد .مهندس خاکیپور با اشاره به اینکه یکی
از معضالت فرد عادی ،س��اخت مسکن است که مشکالتی را نیز به
دنبال دارد گفت :این مسئله برای فرد معلول به مراتب خیلی دشوار
اس��ت و خوش��بختانه برای حل مشکل مس��کن مددجویان سازمان
بهزیستی ،س��نگ بنای خوبی گذاشته شده است .وی اظهار داشت:

در نشس��ت کمیته راهبری مرکز با توجه به مش��کالت
اقتصادی اخیر ،تصمیم گرفته ش��د ک��ه مبلغ بالعوض
برای مددجویان شهری افزایش یابد و به مبلغ  1میلیارد
و  300میلی��ون ریال برس��د تا مش��کالت مس��کن این
عزیزان حل شود.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنس��از ایران ،س��همیه
اس��تان در سال جدید را تعداد  133واحد مسکونی اعالم
نمود و اظهار امی��دواری کرد که با کمک هم بتوانیم به
این مهم دست یابیم.
در ادامه ،مدیرکل اداره بهزیس��تی استان با قدردانی از
اقدامهای انجمن خیرین مسکنس��از برای پیگیری روند س��اخت و
ساز مس��کن معلولین گفت :به لطف خداوند و به سبب پیگیریها و
حمایتهای دس��تگاههای اجرایی از جمله انجمن خیرین مسکنساز
و بنیاد مس��تضعفان ،سال گذشته اداره بهزیستی استان بیش از 673
واحد مس��کونی را به جامعه هدف خود واگذار نمود .دکتر گوهردهی
جذب س��همیه  430واحد مس��کونی ویژه خانوادههای دارای دو فرد
معلول و واگذاری بیش از  400واحد مس��کونی به این خانوادهها در
 3س��ال گذشته را بس��یار مهم دانس��ت و افزود :با توجه به افزایش
قیمت مس��کن ،اتم��ام پروژههای نیم��ه کاره خانوادههای دارای دو
فرد معلول و همچنین مس��کنمهر ،یک��ی از مهمترین دغدغههای
س��ازمان بهزیستی محسوب میشود .وی با اشاره به واگذاری تعداد
 ۱۴۰واحد مس��کونی در هفته بهزیس��تی ،اظهار امی��دواری کرد :با
پش��توانه دس��تگاههای اجرایی و حمایتهای خیرین گرانقدر استان
بتوانیم پروژههای نیمهکاره را تا پایان سال  1399به اتمام برسانیم.
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نشست هماندیشی ساخت مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
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برای گروههای هدف پرداختند.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز ایران گزارشی از روند اجرای
س��اخت مس��کن برای محرومین ،نیازمن��دان و خانوادههای دارای
حداقل دو فرد معلول ارائه داد و گفت :کارهای خوبی در ش��هرهای
باالی  25هزار نفر و زیر  25هزار نفر انجام گرفته اس��ت و از 8000
واحد مس��کونی ب��رای خانوادههای دارای دو معل��ول ،تاکنون تعداد
 4500واحد آن به اتمام رس��یده و  3500واح��د باقی مانده در حال
انجام است .مهندس خاکیپور همچنین با اعالم اینکه امسال تعداد
 133واحد مس��کونی برای استان س��همیه در نظر گرفته شده است،
اظهار داشت :مهمترین مش��کل در کشور ،مسکن میباشد و باید با

سیاس��تگذاری درست این مش��کالت حل شود تا برای دهکهای
پایین جامعه اتفاقهای خوبی صورت گیرد.

هرمزگان

گزارش آخرین وضعیت پروژه  80واحدی شهرستان بستک
نشس��تی در مورد تش��ـریح آخـرین وضعیـت پـروژه  80واحـدی
شهرستان بستـک با حضــور مدیرعـامل انجمن خیرین مسکنساز
اس��تـان ،امـامجمعـه شهرستان بستـک ،خیـرین و اعضـای پـروژه
در سـالن جلسـات مسجـد جـامع این شهرستان ،برگـزار شد.
در این نشس��ت ،مهندس حمی��دی -مدیرعـام��ل انجمن خیرین
مسکنس��از اس��تان ،گــ��زارش اقـدامهای به عمل آم��ده در مورد
پـ��روژه را به تفصیـل ارائـه و در ادامه حس��ینی ن��ژاد -امـامجمعـه
و مدیرانجم��ن خیـریه خدمـات اجتمـاعی شهرس��تان بس��تـک ،با
قدردانی از اقـدام انجمن ،برنـامهریزی به عمل آمده توسـط خیـرین
منطقـه برای پشتیبـانی از پـروژه را تشـریح نمود .
در این نشست ،مدیرعـامل این انجمن و امـام جمعه به پرسشهای مطرح شده اعضـاء ،پـاسخ دادند.

مجمع عمومی انجمن خیرین مسکنساز استان
در ای��ن مجمع عمومی که اعض��ای هیئتمدیره انجمن خیرین
مسکنس��از استان ،اس��تاندار ،معاون امـور عمرانی و مشاور عالی
استاندار حضور داشتند ،ابتدا ،مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز
استان از فعالیتهای انجمن گزارش��ی ارائه داد .مهندس حمیدی
اع�لام کرد :این انجمن در اس��تان ،س��اخت حداق��ل  412واحد
مس��کونی را برای چش��م انداز پنج ساله دوم خود ،در سطح استان
هدفگذاری و عملیات اجرایی  258واحد مسکونی از آن را شروع

ساخت تعداد  ۴۱۲واحد مسکونی توسط خیرین مسکنساز استان

تابستان 1399

اس��تاندار در نشستی با اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین
مسکنس��از اس��تان ،عن��وان کرد :ای��ن انجم��ن ،در زمینه
س��اخت مسکن برای جامعه هدف خود یعنی اقشار مستمند،
کمبضاعت و همچنی��ن خانوادههای دارای دو فرد معلول و
بیش��تر ،اقدامه��ای خوبی انجام داده اس��ت .فریدون همتی
ادامه داد :قانون نیز معافیتهایی را برای خیرین مسکنساز
از جمله در زمینه انش��عاب آب ،ب��رق و همچنین اختصاص
زمی��ن رایگان از س��وی اداره کل راه و شهرس��ازی و بنیاد
مس��کن در نظ��ر گرفته اس��ت.وی افزود :تاکنون از س��وی
انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان ،تعداد  ۲۱۶واحد مس��کونی در
شهرستانهای مختلف این استان ساخته شده است.
اس��تاندار تصریح کرد :بر اساس هدفگذاری صورت گرفته ،تعداد
 ۴۱۲واحد مسکونی جدید نیز توسط خیرین مسکنساز استان برای
اقش��ار هدف در شهرس��تانهای مختلف این استان ساخته میشود.
همتی با بیان اینکه نماینده انجمن خیرین مسکنساز در نشستهای
ش��ورای مسکن استان حضور خواهد یافت ،خاطرنشان کرد :باید در
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کرده است .وی با برشمردن مشکالت و موانع ،بسته پیشنهادی انجمن را برای بازآفرینی بافت فرسوده شهری تشریح نمود.
اس��تاندار با قدردانی از انجمن خیرین مسکنس��از و ابراز خـرس��نـدی از فعالیتهای انجام شده و در دس��ت اقدام ،انجمن را ظرفیت بسیار
مهمی در حوزه مسکن دانست و اعالم نمود :برای استفاده از این ظرفیت ،موانع کاری این مجموعه را پیگیری خواهم کرد که برطرف شود.
در ادامه ،پس از اظهار نظر حاضرین و گزارش بـازرس ،انتخابات اعضای هیئتمدیره و بازرس انجمن برگزار شد.

این نشستها خواس��تههای این انجمن مطرح و اقدامهای الزم در
زمینه تسهیل و تس��ریع در ارائه خدمات از سوی دیگر دستگاههای
مرتبط همچون شهرداریها ،بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی
صورت گیرد .وی اظهار داشت :همه تالش خود را به کار میگیریم
تا با اس��تفاده از ظرفیتهای خیرین ،دستگاههای حمایتی و تمامی
دستگاههای اجرایی بتوانیم برای اقشار مستمند و خانوادههای دارای
افراد معلول ،خانه بسازیم.
یزد

نشست با رئیس نظام مهندسی ساختمان استان
نشست اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز
اس��تان با حضور دکتر س��االری -رئیس نظام مهندسی
ساختمان استان تشکیل و مقرر شد دستور مساعدت در
رابطه با معافیتهای صدور پروانه س��اختمانی و معرفی
مهندسین خیر برای نظارت و امضای همکاری را اعالم
نمایند.

37

فصلنامه خيرين مسكنساز | شماره بیست و یکم
تابستان 1399

38

گزارش

انجمن خیرین مسکنساز استان تهران
در یک نگاه
انجمن خیرین خیرین مسکنساز استان تهران در سال 1388
تأسیس و در سال  1395به ثبت رسیده است.
تاکن��ون نزدیک به  3000واحد مس��کونی خیرس��از توس��ط
خیران این انجمن س��اخته ش��ده که به افراد دارای شرایط ،اعم
از متقاضیان سازمان بهزیس��تی و کمیته امداد امام خمینی (ره)
تحویل داده ش��ده است .تعداد  5000واحد مسکونی به شرح زیر
میباشد:
 -1شهرستان پرند ،تعداد  180واحد مسکونی
 -2شهرستان ورامین ،تعداد  72واحد مسکونی
 -3شهرستان ری ،تعداد  70واحد مسکونی
 -4شهرستان مهرآباد ،تعداد  12واحد مسکونی
 -5شهرستان فیروزکوه ،تعداد  495واحد مسکونی
 -6شهرستان صفادشت ،تعداد  1978واحد مسکونی
در حال حاضر ،پروژه  96واحد تجاری -مسکونی واقع در شهر
گلدسته شهرستان اسالمشهر و پیشبینی  160واحد ساخته شده
در فاز  1شهرستان صفادش��ت  -پروژههای در دست اقدام این
انجمن میباش��د و عمده زمینهای دریافتی و زمینهای دولتی
 99س��اله ،بخش کوچکی از طریق بنیاد مسکن و خیرین تأمین

شده است.
گفتنی اس��ت در طرح تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل
دو فرد معلول تحت پوش��ش س��ازمان بهزیستی ،نزدیک به 90
واحد مس��کونی ساخته ،تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده
اس��ت .حدود  160واحد مس��کونی به مددجویان دارای یک فرد
معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی واگذار و تعداد  270واحد
به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) واگذار شده است.
اعضای هیئتمدیره انجمن به شرح زیر میباشند:
 -1سید محمد آقامیری (رئیس هیئتمدیره)
 -2مسعود حسنوند (مدیرعامل و عضو هیئتمدیره)
 -3اکبر میرشفیعی
 -4غالمرضا صالحی
 -5مهدی سالمی
 -6سعید ستاری (علی البدل)
خیری��ن برتر :آقایان مهندس ابراهیم دالوری ،مهندس س��ید
مجتب��ی طبقی ،ش��عبانعلی جعفری ،فتحعلی س��راقی ،مهندس
یوسف علی جامه بزرگی (پروژه فیروزکوه)
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پروژه ساخت واحد مسکونی شهرستان صفادشت ،تعداد 1978
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پروژه ساخت واحد مسکونی شهرستان فیروزکوه ،تعداد 495
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انجمن خیرین مسکنساز استان سمنان
در یک نگاه
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انجمن خیرین مسکنس��از استان س��منان در سال  1384در اداره
ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیردولتی استان به شماره  157به ثبت
رس��ید و فعالیتش را در زمینه س��اخت مسکن برای اقشار کمدرآمد
جامعه شروع نمود.
شهرستان

شاهرود

میامی
دامغان
سرخه

40
مهدیشهر

گرمسار
سمنان

نام پروژه
بهشت
کوثر
ایثار
فجر
تک واحدی
ایمان
الغدیر
تک واحدی
ضامن آهو
خیبر
کوهستان
اتحاد
یاقوت
کوهپایه
وحدت
توحید
الغدیر
بعثت
خیرآباد
کندو

این انجمن از ش��روع فعالیت تاکنون ،بی��ش از تعداد  1100واحد
مس��کونی را در سطح استان و به ش��رح جدول زیر ساخته و پس از
تکمیل به متقاضیان واگذار نموده است.

محل ساخت (شهر یا روستا)
شهر شاهرود
شهر شاهرود
شهر بیارجمند
شهر کالته خیج
شاهرود
شهر میامی
شهر دامغان
شهر دیباج
شهر سرخه
شهر سرخه
شهر مهدیشهر
شهر مهدیشهر
شهر درجزین
شهر شهمیرزاد
شهر مهدیشهر
شهر گرمسار
شهر گرمسار
شهر سمنان
روستای خیرآباد
روستای کندو
جمع کل

تعداد واحد مجموع واحدهای مسکونی
16
224
341
50
50
1
50
50
144
145
1
102
140
38
48
16
249
48
64
23
52
100
48
75
77
1
1
1102

شهرستان

نام پروژه

مهدیشهر
سمنان
گرمسار
دامغان

شبیر

مهدیشهر

5

مرحله صدور پروانه

امید

سمنان

6

مرحله صدور پروانه

نیکان

سمنان

6

مرحله صدور پروانه

_

گرمسار

32

مرحله تهیه نقشه

_

دامغان

80

مرحله صدور پروانه

_

کالته رودبار

8

مرحله صدور پروانه

_

شاهرود

6

مرحله تهیه نقشه

_

شاهرود

16

مرحله تحویل و اصالح سند زمین

_

روستای طرود

1

 95درصد پیشرفت فیزیکی

_

روستای طرود

1

 40درصد پیشرفت فیزیکی

_

روستای میقان

1

 50درصد پیشرفت فیزیکی

_

روستای میقان

1

مرحله تهیه نقشه

_

روستای قلعه نو

1

 45درصد پیشرفت فیزیکی

جمع کل
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شاهرود

محل ساخت(شهر یا روستا) تعداد واحد

توضیحات
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در حال حاضر انجمن خیرین مسکنس��از در کلیه شهرس��تانهای خود فعالیت دارد و پروژههای در دست اجرا و در حال برنامهریزی به شرح
جدول زیر میباشد:

164

در زمینه تأمین مس��کن خانوادههای شهری دارای دو فرد معلول
که عملیاتی کردن آن به عهده انجمن خیرین مسکنس��از اس��تان
بوده اس��ت ،از کل س��همیه به تعداد  21خان��واده ،تعداد  19خانواده
عملیاتی ش��د که واحدهای مس��کونی به  18خانواده در پروژههای
انجم��ن اختصاص یافته و به آنها تحویل ش��ده اس��ت و یک واحد

مس��کونی هم به صورت خودمالکی برای خانواده ساخته و تحویل
شده است و دو واحد مسکونی باقیمانده نیز در دست اقدام میباشد.
در سنوات گذشته ،خیرین چند قطعه زمین در شهرهای مختلف به
انجمن به شرح زیر هبه نمودهاند.

شهرستان

شهر یا روستا

متراژ (مترمربع)

مهدیشهر

مهدیشهر

900

مهدیشهر

مهدیشهر

200

گرمسار

گرمسار

( 2000در دست اقدام)

شاهرود

روستای دیزج

( 2100در دست اقدام)
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اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان سمنان و مدیران شهرستانها

 -1عبداهلل اکبری -رئیس هیئتمدیره
 -2علی حیدری -نایب رئیس هیئتمدیره
 -3علیرضا فالحی -عضو هیئتمدیره (مدیرکل بنیاد مسکن استان)
 -4عزیزاله پویا -عضو علیالبدل هیئتمدیره استان و مدیرعامل
انجمن شهرستان دامغان
 -5حسین طنانی -عضو هیئتمدیره
 -6علی باقریپور -عضو علیالبدل هیئتمدیره
 -7حسین هوشنگ -عضو هیئتمدیره و مدیرعامل انجمن در استان
 -8علیاکبر مالئی��ان -عضو هیئتمدیره و مدیرعامل انجمن در

شهرستان مهدیشهر
 -9شهرام رجبینسب -عضو علیالبدل هیئتمدیره
 -10حمید عسگری -مدیرعامل انجمن در شهرستان گرمسار
 -11عل��ی اکبر رس��تگار -مدیرعامل انجمن در شهرس��تانهای
سمنان و سرخه
 -12س��ید حس��امالدین نبوی -مدیرعامل انجمن در شهرس��تان
شاهرود.
محسن احمدلو -بازرس اصلی انجمن
محمود اسکندری -بازرس علیالبدل

انجمن خیرین مسکنساز استان گلستان
در یک نگاه

تابستان 1399

انجمن خیرین مس��کن ساز استان گلستان با هدف خانه دار کردن
اقش��ار محروم وکم درآمد جامعه در س��ال 1386در استان تأسیس
ش��د و در تاریخ  1390/2/26پس از ثبت به ذیل ش��ماره  ،۳۴۲به
طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود .با پیگیریهای صورت گرفته،
تاکنون انجمن خیرین مسکنس��از در شهرستانهای گنبدکاووس،
گمیش��ان ،علی آبادکتول و ترکمن راه اندازی شد و در نظر است به
منظور بهرهمندی بیشتر از کمکها و خدمات و با هماهنگی انجمن

خیرین مسکنس��از استان ،این انجمن درکلیه شهرستانهای استان
راهاندازی شود.
مطابق ماده  17اساس��نامه ،هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز
دارای  7نف��ر عضو میباش��ند که عبارتند از مدیرکل بنیاد مس��کن
اس��تان و  6نفر از افراد خیر و خوش��نام استان که توسط هیئت امناء
برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
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گزارش

اسامی اعضای هیئتمدیره انجمن خیرین مسکنساز استان عبارتند از :

 -5بهرام منوری -عضو هیئتمدیره
 -6حاج رحمتا ...موحدی -عضو هیئتمدیره
 -7علی کالتی -عضو هیئتمدیره

 -1ابراهیم کریمی -رئیس هیئتمدیره
 -2مهندس امیر یوسفی -نایب رئیس هیئتمدیره
 -3دکتر امیر مصباح -خزانه دار
 -4سید محمد میرمحمد حسینی -عضو هیئتمدیره

اقدامهای انجام شده توسط انجمن خیرین مسکنساز استان گلستان از بدو تأسیس تاکنون

ردیف

نام پروژه

سال
شروع

سال
خاتمه

تعداد واحد
مسکونی

جمع کل هزینه
تمامشده پروژه
(میلیون ریال)

مساحت زمین
(مترمربع)

توضیحات

1

سرخنکالته

1387

1390

32

4،800

2100

اهدایی توسط خیر

2

ویالشهرگرگان 1390

1393

36

13،372

1202

اهدایی توسط شهرداری و
شورای شهر

3

1391

1395

72

32،400

4871

(طرح مسکن مهر)

مینودشت

و سایر کمکهای نقدی و غیرنقدی به متقاضیان کمدرآمد برای تعمیر و اجاره واحد مسکونی

تفاهمنامه تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
در سال  1393تفاهمنامه کشوری بین سازمان ملی زمین و مسکن،
سازمان بهزیس��تی ،بنیاد مستضعفان ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی و
انجمن خیرین مسکنس��از منعقد و مقرر شد برای خانوادههای تحت

پوشش سازمان بهزیستی که دارای حداقل دو فرد معلول هستند ،تعداد
16هزار واحد مسکونی ساخته شود که دبیر اجرایی کمیته راهبری این
تفاهمنامه در کش��ور و استان ،انجمن خیرین مسکنساز میباشد .در
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فاز اول این تفاهمنامه ،س��هم استان گلستان تعداد  95واحد مسکونی
شهری توسط انجمن خیرین مسکنساز میباشد که با پیگیریهای به
عمل آمده ،در فاز دوم نیز تعداد  60واحد مسکونی دیگر نیز به سهمیه
استان اضافه شد که در حال پیگیری و اجرا میباشد.
همچنین در این زمینه ،تسهیالت کم بهره مسکن روستایی نیز تعلق
گرفته است و به کسانی که برای ساخت مسکن فاقد زمین میباشند،

زمین رایگان توس��ط س��ازمان ملی زمین و مس��کن واگذار میشود.
تاکن��ون نیز اعتباری بی��ش از  54میلیارد ری��ال از محل کمکهای
مردمی ،خیرین و تسهیالت بانکی در این طرح هزینه شده است.
ب��ه دنبال اجرای این ط��رح نیز  3550مترمرب��ع زمین به انجمن
خیرین مسکنساز برای ساخت مسکن واگذار شده است.

گزارش اقدامهای انجمن خیرین مسکنساز در زمینه تفاهمنامه تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول:

تابستان 1399

 -1ساخت تعداد  5واحد مسکونی در شهر کردکوی
 -2ساخت تعداد  2واحد مسکونی در شهر آزادشهر
 -3تکمیل تعداد  13واحد مس��کونی (خریداری شده از بنیاد مسکن
به صورت نیمهکاره) در شهر نگین شهر
 -4تکمیل تعداد  9واحد مس��کونی (خریداری شده از بنیاد مسکن
به صورت نیمهکاره) در شهر گمیشان
 -5تکمیل تعداد  10واحد مسکونی (خریداری شده از بنیاد مسکن
به صورت نیمهکاره) در شهر جلین
 -6خرید تعداد  1واحد مسکونی در شهر نوکنده
 -7خرید تعداد  5واحد مس��کونی از س��تاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) در شهر علی آبادکتول
 -8خرید تعداد  5واحد مسکونی از سازمان همیاری شهرداریهای

استان در شهر علی آبادکتول
 -9خرید  20واحد مسکونی از پیمانکار اداره کل راه و شهرسازی
استان در سایت مسکن مهر زیتون شهرستان گرگان
 -10اجرای س��اخت  34واحد مسکونی در پروژههای خودمالکی
توسط خود متقاضی در سطح استان
 -11اجرای ساخت  4واحد مسکونی در شهر رامیان (در حال اجرا
با پیشرفتی حدود  80درصد)
 -12اجرای تعداد  11واحد مسکونی در پروژه خودمالکی حوادثی
سیل سال  98در سطح استان
 -13پیگیری  36واحد مس��کونی برای جذب س��همیه متقاضیان
جدید دارای شرایط که باید توسط سازمان بهزیستی معرفی شود

زمینهای واگذار شده به انجمن خیرین مسکنساز استان در زمینه تفاهمنامه تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
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ردیف

نام شهر

مساحت خالص
(مترمربع)

جمع کل واگذاری زمین
(مترمربع)

واهب

1

آق قال

300

300

راه و شهرسازی

2

آزادشهر

285

285

راه و شهرسازی

3

کردکوی

858

858

راه و شهرسازی

4

رامیان

409

409

راه و شهرسازی

5

گرگان

283

6

گرگان

235

7

گرگان

274

8

گرگان

187

9

گرگان

495

10

گرگان

226
جمع کل زمین

1،700

توضیحات

راه و شهرسازی

در زمینه تفاهمنامه
تأمین مسکن
خانوادههای دارای دو
فرد معلول

 3552مترمربع

ردیف

نام شهر

پروژه

مساحت (مترمربع)

واهب

توضیحات

1

گرگان (ویالشهر)

ویالشهر

1202

شورای شهر و شهرداری

ساخت پروژه  36واحدی

2

گرگان (سرخنکالته)

سرخنکالته

2100

حاج محمد قادری

ساخت پروژه  32واحدی

3

گنبدکاوس

گدمآباد

21737

راه وشهرسازی

ساخت پروژه  225واحدی

4

مینودشت

سایت مسکن مهر

4871

راه و شهرسازی

ساخت پروژه  72واحدی

5

علی آباد

مزرعه کتول

1000

حاج یزدان نادرخانی

ساخت مسکن محرومین

30910

جمع کل

سایر اقدامهای انجمن خیرین مسکنساز استان

تابستان 1399

 -1برگزاری مستمر نشستهای هیئتمدیره
 -2برگزاری  36نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای
دارای حداقل دو فرد معلول
 -3برگزاری نشس��تهای متع��دد با فرمانداران اس��تان بهمنظور
راهان��دازی دفاتر انجمن خیرین مسکنس��از در شهرس��تان و ارائه
برنامهها و اهداف این انجمن در استان
 -4جمعآوری کمکهای نقدی حدود  1میلیارد و  63میلیون ریال
 -5پیگیری دریافت تخفیف (مازاد برکمک خیرین) س��هم انجمن
در طرح تفاهمنامه تأمین مس��کن خانوادههای دارای دو فرد معلول
به مبلغ  708میلیون ریال
 -6نشس��ت با نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،مدیران استانی
برای پیگیری برنامهها ،معرفی انجمن خیرین مسکنس��از ،نشست
و مکاتبه با ائمه جماعات اس��تان ،فرمانداران ،بخشداران ،شهرداران
و ش��وراهای اس�لامی شهر ،روس��تا و دهیاران ،نشس��ت با شورای
سیاس��تگذاری ائمه جماعات استان ،اس��تاندار ،معاونین استاندار و
مدیران کل س��تادی اس��تانداری و عدم حمایت قابل انتظار آنان از
انجمن
 -7برگزاری دو مجمع ،در دفتر اس��تاندار و دفتر نماینده ولی فقیه
در استان که هر دو با حضور استاندار برگزار شد.
 -8پیگی��ری ب��رای تحقق حض��ور انجمن خیرین مسکنس��از و
پیگیری موضوعهای مرتبط با این انجمن در نشست شورای مسکن
استان
 -9پیگی��ری و تحقق دریافت مکاتبه از ط��رف مدیران کل دفتر
امور روستایی و شهری اس��تانداری به کلیه شهرداران و فرمانداران
استان برای همکاری با انجمن خیرین مسکنساز در تحقق دریافت

تخفیف ،صدور پروانه و انشعابات آب ،برق و گاز
 -10پیگی��ری دریاف��ت مکاتبه از جانب مدی��رکل امور اجتماعی
اس��تانداری به فرمان��داران به منظ��ور همکاری ب��ا انجمن خیرین
مسکنساز برای راهاندازی دفاتر انجمن در شهرستان
 -11ش��رکت در برنامه زنده س��یمای مرکز استان برای معرفی و
ارائه گزارش عملکرد انجمن خیرین مسکنساز در استان
 -12مکاتبه با بیش از  500فعال اقتصادی و صنایع فعال اس��تان
به منظور معرفی انجمن خیرین مسکنس��از و دریافت کمک از آنان
در دو مرحله که متأسفانه هیچ گونه نتیجهای نداشت.
 -13تشکیل پرونده و تهیه بانک اطالعاتی برای مراجعه کنندگان
به انجمن خیرین مسکنساز
 -14شناس��ایی و اس��تفاده از ظرفیت ناظرین فنی بنیاد مس��کن
اس��تان که توانایی انجام کار پیمانکاری برای استفاده در پروژههای
انجمن خیرین مس��کن س��از با کمتر از قیمت پیشنهادی سایرین را
داشته باشند
 -15برگزاری نشست با معاون امور عمرانی استاندار و مدیران کل
کمیته امداد امامخمینی (ره) ،اداره راه و شهرس��ازی ،اداره بهزیستی،
سازمان نظام مهندسی ساختمان و ...برای معرفی همکاری و تعامل
با انجمن خیرین مسکنساز
 -16پ��س از پیگیریهای م��داوم ،همایش خیری��ن با محوریت
گلس��تانیهای مقیم مرکز که در آبان ماه  1398با حضور وزیر رفاه،
نماینده ولی فقیه در استان و مدیران ارشد استانی در تهران برگزار و
گزارشی درباره عملکرد انجمن خیرین مسکنساز ارائه شد .به دلیل
تاخیری که در برگزاری همای��ش به وجود آمد ،بازده قابل انتظاری
به دست نیامد.
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زمینهای واگذارشده توسط خیرین به انجمن خیرین مسکنساز استان برای ساخت مسکن محرومین
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نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

گفتگو

حل مشکل مسکن ،نیازمند اختصاص زمین،
تسهیالت بلندمدت و یارانهدار میباشد

تابستان 1399
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در حاش��یه برگزاری آیین آغاز عملیات ساخت  144واحد مسکونی
وی��ژه محرومان اس��تان اردبیل ،علی نیکزاد -نای��ب رئیس مجلس
ش��ورای اسالمی ،انبوهسازی مس��کن را از جمله راهکارهای کنترل
قیمت مس��کن و تأمین نیاز مردم عنوان کرد و افزود :با رونق بخش
مسکن ،عالوه بر رونق  ۱۳۴صنعت جانبی مسکن ،به ازای هر ۱۰۰
مترمربع س��اخت مسکن 2/5 ،ش��غل نیز برای مردم ایجاد میشود.
وی رونق س��اخت مس��کن را از جمله راهه��ای بیاثر کردن تحریم
دش��منان بیان کرد و گفت :ساخت مس��کن ،هیچ گونه نیازی به ارز
ندارد و با توسعه ساخت مسکن ،اقتصاد ملی و بومی رونق میگیرد.
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در مجلس
شورای اسالمی همچنین تأکید کرد :مجلس در زمینه تأمین مسکن
م��ردم برنامه دارد و بر همین اس��اس ،هیئترئیس��ه مجلس یازدهم
در هفت��ه پیش رو به رغم تعطیلی مجلس ،با مدیران س��ازمانهای
مرتبط با حوزه مس��کن ،نشس��ت ویژهای تدارک دیده تا اقدامهای
الزم پیگیری و اجرا ش��ود .نیکزاد ،حل مش��کل مس��کن را نیازمند
اختصاص زمین ،تس��هیالت بلندمدت و یارانهدار دانست و بیان کرد:

برای اجرای این دو هدف ،تدبیر الزم اس��ت و دولت باید اقدامهای
اساس��ی را شروع کند .وی خواستار وضع مالیات بر معاملههای مکرر
زمین ،مس��کن و مالیات بر خانههای خالی شد و گفت :بدون اعمال
سیاستهای مدیریتی ،نمیتوان افزایش قیمت مسکن را کنترل کرد.
نائب رئیس دوم مجلس یازدهم ،خواس��تار پرداخت اقساط دریافتی
تسهیالت مس��کن مهر برای ساخت مس��کن جدید در کشور شد و
افزود :اگر منابع تسهیالت مسکن مهر که هماکنون در قالب اقساط
مردمی در حال بازگشت به شبکه بانکی است ،به خود بخش مسکن
پرداخت ش��ود ،بخش زیادی از نیاز بازار مس��کن تأمین ش��ده است
و قیمت مس��کن به تعادل خواهد رس��ید .نیکزاد با اشاره به دریافت
مجوز پرداخت سه هزار فقره تسهیالت بالعوض  ۲۵۰میلیون ریالی
برای ساخت مسکن محرومان در روستاها توسط بنیاد مسکن استان
تصریح کرد :مجوز پرداخت تس��هیالت برای س��اخت سه هزار واحد
مس��کونی در بافت فرسوده و مناطق حاشیه شهرهای استان نیز اخذ
ش��ده است و از طریق ادارههای کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی
پرداخت خواهد شد.

بررسی سیاستهای مسكن اقشار كم درآمد
در برنامههای توسعه ایران

تابستان 1399

چكیده
اگر بپنداریم كه داش��تن س��رپناه از جمله
اساسیترین نیازهای آدمی به شمار میرود؛
بنابراین ،تأمین مسكن مناسب برای تمامی
اقش��ار جامعه بهعنوان ضرورتی انكارناپذیر
جلوه میكند .اما نباید از نظر دور داش��ت كه
بسیاری از اقشاركم درآمد در مرتفع ساختن
ای��ن نیاز حیاتی ناتوانند .آنان كه بخش��ی از
بدن��ه اصلی جامعه محس��وب میش��وند و
همواره نیازمند دریافت كمك و توجه بیشتر
مس��ئوالن بوده و هس��تند .هدف از نگارش
این مقاله ،بررسی میزان تحقق سیاستهای
مسكن اقشار كم درآمد در برنامه دوم توسعه
اس��ت .بدین منظور ،پس از بررسی پیشینه
مسكن محرومان در تاریخ مدون برنامهریزی
كش��ور ،با رویك��ردی تحلیل��ی و نقادانه ،به
بررسی جایگاه مس��كن محرومان در برنامه
دوم توس��عه پرداخته اس��ت .بدین منظور به
بررسی میزان انطباق سیاست یادآوری شده
در این برنامه ،با عملكرد آنها در مرحله اجرا،
پرداخته ش��ده و در انتها بر مبنای بررسیها،
به نتیجهگیری میانجامد .بررسی میزان فقر
در جامعه از طریق ش��اخصهای گوناگونی
همچون :هزینه مصرف یك س��بد خاص از
كااله��ا ،هزینه كل خانوار ،درآمد كل خانوار
و بررسی نوس��انهای ضریب جینی صورت
میپذیرد .بسیاری از برنامههای تدوین شده
در زمینه بهبود ش��رایط اقش��ار كم درآمد در
ای��ران به ط��ور كامل و دقی��ق جامه عمل
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مقاله

نمیپوشند .برای ارزیابی این دست برنامهها
در س��اختار برنامهریزی كش��ور ،روشهای
متداولی موجود میباشد .روشهایی همچون
بررسی نسبت هزینه به سودمندی اجتماعی،
روشهای جدول موازنه برنامهریزی ،اهداف
و اقدامه��ا از این جملهان��د .اما برنامه كالن
مل��ی با توجه به دارا بودن س��اختار ویژه ,در
قالب روشهای معمول نمیگنجند و از طریق
بررس��ی میزان تحققپذیری آنها در مرحله
اجرا بررسی میشوند .سیاستها و برنامههای
اجرایی پرش��ماری در بخش مسكن برنامه
دوم توسعه مطرح شده است؛ از جمله ایجاد
صندوقه��ای پس ان��داز ،یارانه ه��ا ،احیای
بافتهای فرس��وده ،حمایت از انبوهسازی و...
اما ،پرفروغترین برنامههای حمایتی در نظر
گرفته ش��ده در برنامه دوم در زمینه مسكن
اقش��ار كم درآمد را به ط��ور عمده میتوان:
مسكن اجتماعی ،مس��كن حمایتی ،ساخت

واحدهای مس��کونی استیجاری و حمایت از
انبوه سازان دانست .در بررسی و تحلیل بحث
مسكن اقشار كمدرآمد در برنامه دوم توسعه،
نقاط ضع��ف و قوت قابل توجهی مش��هود
اس��ت .نقاط ضعفی همچ��ون بیتوجهی به
تناسب بعد خانوارهای كم درآمد با مساحت
پیش��نهادی مس��كن و نقاط قوتی همچون
افزای��ش تولید و گس��ترش انبوهس��ازی در
كشور .درست است كه كاستیهای آشكاری
در پرداختن به كیفیتها – چه در تدوین و چه
در اجرا  -در برنامههای دوم توسعه مشاهده
میش��ود؛ كه این خود موجب موكول شدن
اج��رای بخ��ش اعظم اهداف كیف��ی آن به
برنامههای آتی ش��ده است .اما كاهش نرخ
تورم ،كاهش ضریب جین��ی ،افزایش تولید
مس��كن همگام با كاهش بهای مس��كن از
جمل��ه ویژگیهای قابلتوجه ای��ن برنامه به
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شمار میرود كه میتوان به پشتوانه آنها این
برنامه را در بخش مس��كن اقشار محروم به
طور نسبی موفق خواند.
چه بس��یارند انس��انهایی ك��ه از نعمت
داشتن چهاردیواری مس��قّف نیز محروماند.
بیمسكنی و بدمس��كنی از جمله معضالت
رای��ج در میان اقش��ار مح��روم و كم درآمد
جوامع ،بهویژه كش��ورهای در حال توس��عه
به ش��مار میرود .ایران نیز همچون س��ایر
كش��ورهای در حال توسعه ،سال هاست كه
با چنی��ن معضلی روبروس��ت .در این زمینه
طرحه��ا و برنامهه��ای متعددی ب��ه منظور
كمك به این اقش��ار تدوین و به مرحله اجرا
درآمده اس��ت .برنامههای توس��عه به عنوان
كالنتری��ن برنامهه��ا در تمامی بخشهای
كش��ور از جمله مهمترین این موارد به شمار
میرون��د .مس��كن در اص��ل واژه ای عربی
اس��ت ،از ریشه س��كن و مصدر سكون؛ كه
برگ��ردان فارس��ی آن آرام��ش و در لغت به
معنای محل س��كونت ،جای باش ،منزل و
مقام به كار برده میشود .به علت پیچیدگی
مسئله مس��كن در جامعه ،گستردگی و تنوع
ابعاد آن ،نمیت��وان از نظر كاربردی تعریف
واحدی را بدان نس��بت داد .این چنین است
كه در محافل گوناگون ،هنگام بحث درباره
مس��ئله مس��كن ،تعاریف و به طور كلی نوع
نگاه بدین مهم تغییر یافته و گس��تره وسیع
و متنوعی را ش��امل میشود .سرپناه مناسب
تنها به معنای وجود یك سقف باالی سر هر
شخص نیست؛ سرپناه مناسب یعنی آسایش
مناسب ،فضای مناس��ب ،دسترسی فیزیكی
و امنیت مناس��ب ،امنی��ت مالكیت ،پایداری
و دوام سازهای ،روش��نایی ،تهویه و سیستم
گرمایی مناسب ،زیرساختهای اولیه مناسب
از قبیل آبرس��انی ،بهداش��ت و آموزش ،دفع
زباله ،كیفیت مناسب زیست محیطی ،عوامل
بهداش��ت مناس��ب ،مكان مناس��ب و قابل
دسترسی از نظر كار و تسهیالت اولیه است،

كه همه این موارد باید با توجه به استطاعت
مردم تامین شود .اما نكته قابل توجه در این
مورد آن اس��ت كه ،اگر قیاسی میان تعاریف
مطرح ش��ده در مورد مس��كن صورت گیرد؛
قطع ًا نقص و كاس��تی در تمامی این تعاریف
مش��هود خواهد بود .اما ماهیت حقیقی كلیه
این تعاریف  ،اشاره به مفهومی فراتر از خانه
یا به عبارتی دیگر چهاردیواری دارد .مسكن
تنه��ا یك س��رپناه و اتاقكی مس��قّف برای
آرمیدن در ش��بهنگام نیس��ت؛ بلكه محلی
اس��ت متناس��ب با اس��تانداردها و نیازهای
انس��انهای س��اكن در آن ،همراه با تمامی
آنچه به آن تعلق دارد ،چه در درون و چه در
بیرون و محیط پیرامون آن - .تعریف اقشار
كم درآمد بی تردید به طور مكرر با عناوینی
همچون گروههای فقیر ،آسیب پذیر ،ضعیف
و مس��كین در اخبار مس��كن از گذشته تا به
امروز برخورد داش��ته ایم .این عناوین كه در
این مقاله تحت عنوان كلی اقشار كم درآمد
مطرح ش��ده اند؛ توسط “وینسنت فرانسیس
كاستللو” در كتاب شهرنشینی در خاورمیانه
چنین تعریف شده اند :گروههای كم درآمد،
اقش��اری هس��تند با خاستگاه روس��تایی و
نتیجه نس��ل اول یا دوم مهاجران روستایی.
ای��ن گروهها ش��امل بعض��ی از صنعتگران،
كارگران ،مزدبگیران و بیكاران میشوند و با
مشكالتی از قبیل میزان باالی مرگ و میر،
باروری باالتر از س��ایر گروههای اجتماعی،
بار تكفل اقتصادی بیشتر ،پایین بودن میزان
س��واد و درآمد مواجه هس��تند .نباید از نظر
دور داش��ت كه این اقش��ار بخ��ش عظیمی
از جمعیت را در كش��ورهای جهان س��وم به
خود اختصاص میدهند .ش��اخصهای فقر
و معیارهای شناس��ایی میزان فقر در جامعه
معیاره��ا و ش��اخصهای تمیز دادن اقش��ار
كم درآمد و بررس��ی میزان فقر در جامعه از
جانب صاحب نظران ،سازمانها و گروههای
تحقیقاتی ،وابس��ته به اهداف و مقاصد آنها

بوده و باهم متفاوت اس��ت .اما به طور كلی
میت��وان میزان فقر در جامع��ه را بر مبنای
شاخصهای زیر سنجید:
 .1هزینه مصرف یك سبد خاص از كاالها
 .2هزینه كل خانوار
 .3درآمد كل خانوار.
مشكل مس��كن اقش��ار كم درآمد یكی از
معضالت رایج در تمامی كش��ورهای جهان
سوم به شمار میرود .شاید بتوان آغاز مطرح
ش��دن معضل این اقشار را به طور رسمی در
ساختار برنامه ریزی ،از سال  1965با مطرح
ش��دن مقوله برنامهریزی حمایتی یا وكالتی
در آمریكا ،توس��ط پل دیویدف دانست .این
شیوه برنامهریزی كه به منظور دفاع از مردم
فقیر و محروم جامعه آمریكا ش��كل گرفت،
آغازی برای برنامهریزیها و طرحهای ویژه
برای این اقش��ار با هدف عدالت گستری در
س��طح جامعه ب��وده اس��ت .در همین زمینه
تاكنون راهكاره��ای متنوع و متعددی برای
حل این معضل ،پیش��نهاد و ب��ه كار گرفته
شده است .با توجه به گستره وسیع این نیاز
تأمین مسکن برای اقش��ار کمدرآمد بهویژه
در كش��ورهای در حال توس��عه ،ن��ه تنها از
عهده یك نهاد خارج اس��ت؛ بلكه همكاری
هم��ه جانب��ه بخشهای مختل��ف جامعه از
س��ازمانهای دولت��ی تا گروهه��ای مردمی
را طل��ب میكند .نهادهایی ك��ه در این امر
تشریك مساعی میكنند شامل:
 .1خیری��ن :خیری��ن آزاد ،خیرین در قالب
هیئتهای خیریه
.2سازمانهای دولتی
.3تعاونی ها.
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