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تأثیر مثبت تولید مسکن بر شاخصهای اقتصادی
مسکن بهعنوان اولین خاستگاه بش��ر ،از مهمترین زیرساختهای
جوامع بشری بهشمار میآید.
در ش��رایط فعلی ،ساختوساز مس��کن بهعنوان صنعتی با اهمیت،
از پیش��رانههای اقتصاد محسوب میشود .تأثیر این مهم را میتوان
در تولید فرصتهای س��رمایهگذاری ،تولید ثروت و ارزش افزوده در
اقتص��اد دید ،به نح��وی که ،حجم تولید ناخالص برخی کش��ورها تا
 30درص��د به بخش مس��کن تعلق دارد .مس��کن در زم��ان تولید و
بهرهبرداری ،بر ش��اخصهای اقتصادی اثر مثبت دارد .اگر س��اخت
مسکن مطابق نیاز و در بلند مدت به صورت مدون و متوازن پیشرفت
داش��ته باشد ،عالوه بر ایجاد زیرساختی مناس��ب و تأمین نیاز اولیه،
میتواند در رشد اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد .بسیاری از
متخصص��ان اعتقاد دارند که ارزش افزوده ،تخصیص بودجه عمرانی
و حضور مؤثر بخش خصوصی در صنعت ساختمان ،میتواند بر روند
چرخه اقتصادی کش��ورها و بعض ًا در برخی کش��ورهای توریس��ت یا
مهاجرپذیر در جذب منابع ارزی ،تأثیر داشته باشد.
رونق این بخش حتی میتواند منجر به صادرات مصنوعات ،خدمات

فنی و مهندسی نیز شود .یک برنامه غیرمتعارف و شوکآور ،میتواند
زمینه ایجاد تورم را فراهم نماید و اثر سوء بر سایر پیشرانههای اقتصادی
داشته باش��د .امروزه در کشورهای در حال توسعه ،بیش از سی و پنج
درصد موقعیتهای شغلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در حوزه
صنعت ساختمان میباشد و به همین دلیل ،دولتها توانمندترین و به
روزترین سیستم بروکراسی خود را در این بخش به کار بردهاند.
در ه��ر صورت ،ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و بررس��ی اثرات
آن بر اقتصاد جامعه ،مستلزم مطالعههای دقیق بوده و میزان اهمیت
تأمی��ن این نیاز ب��رای حکمفرمایی میتواند منجر به ایجاد بس��تری
مناسب در این حوزه باشد.
امید است با به کارگیری مؤثر بخش خصوصی ،سازمانهای مردم
نهاد (س��من) ،تخصص ،توان و امکانات خیرین در کنار برنامهریزی،
نظارت ،س��اماندهی و حمایت بخش دولتی ،بتوانیم در ایران اسالمی
عزیزمان دس��تاوردهای مؤثری در تأمین مس��کن و کنترل قیمتها
داشته باشیم.
فرهاد خاکیپور
مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز ایران
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دفتر مرکزی

برگزاری نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
نشس��ت کمیته راهبری تأمین مس��کن خانوادههای دارای حداقل
خیرین مسکنس��از ایران با
دو ف��رد معلول در دفتر مرکزی انجمن ّ
حضور اعضای این کمیته برگزار شد .در این نشست ،درباره برگزاری
مراس��م افتتاح پ��روژه ،دریافت مجوزه��ای الزم در مورد زمینهای

واگذار ش��ده به انجمنها از سوی وزارت راه و شهرسازی به منظور
ش��روع عملیات اجرایی س��اخت و دیگر موارد مطرح ش��ده ،بحث،
تبادلنظر و تصمیمگیری شد.
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برگزاری نشست کمیته راهبری تأمین مسکن معلولین
نشس��ت کمیته راهبری تأمین مس��کن خانوادههای دارای حداقل دو
فرد معلول ،با حضور نمایندگان بنیاد مس��تضعفان (ش��رکت اس��کان)،
خیرین مسکنساز
وزارت راه و شهرسازی ،سازمان بهزیستی و انجمن ّ
ایران برگزار ش��د .در این نشس��ت ،در مورد تعیی��ن تکلیف پروژههای
جدید شهری ،نحوه اعمال مصوبه شورای مدیران ارشد ،افزایش میزان
کمکه��ای بالعوض ،روال پرداختها ،نحوه پرداخت کمکها ،برنامه
زمانبندی پروژههای در دس��ت اقدام اعم از خودمالک ،مسکن مهر و
پروژههای انجمن ،بحث ،بررسی و تصمیمهایی گرفته شد.

تکمیل و بهرهبرداری از واحدهای مسکونی شهری خانوارهای دارای دو فرد معلول تا
خردادماه 1400
خیرین مسکنساز ایران از تکمیل و بهرهبرداری
مدیرعامل انجمن ّ
واحدهای مسکونی خانوارهای شهری دارای حداقل دو فرد معلول تا
خرداد ماه سال  ۱۴۰۰خبر داد و گفت :از تعداد  7731واحد مسکونی،
 ۳۵۰۰واح��د در مرحل��ه نهای��ی کار ق��رار دارند .فره��اد خاکیپور،
آخرین وضعیت س��اخت واحدهای مسکونی این خانوادهها ،موضوع
خیرین مسکنساز ایران ،وزارت راه و شهرسازی،
تفاهمنامه انجمن ّ
بنیاد مس��کن ،بنیاد مستضعفان ،سازمان بهزیس��تی و ستاد اجرایی
فرم��ان امام (ره) را اعالم کرد .وی نیز با اش��اره به اینکه تفاهمنامه
بین نهادهای مختلف برای ساخت مسکن خانوادههای دارای حداقل
دو فرد معلول در سال  ۹۴انجام شد ،گفت :اجرای این برنامه ساخت
تعداد  7731واحد مس��کونی برای خانوارهای شهری دارای حداقل
دو معلول بوده که ساخت تعداد  ۳۵۰۰واحد مسکونی در حال انجام
است که به زودی تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.
خیرین مسکنس��از ایران توضیح داد :امسال به
مدیرعامل انجمن ّ
دلیل موضوع افزایش دستمزد ،مدیران ارشد تصمیم گرفتند تا میزان
کمکهای بالعوض را افزایش دهند که در شهرها این رقم به حدود
یک میلیارد و  400میلیون ریال میرس��د ،بدینمعنا که اگر ساخت
واحد مسکونی آغاز شده باشد ،مبلغ یک میلیارد و  400میلیون ریال
را به صورت بالعوض دریافت خواهند کرد و چنانچه ساخت واحدها
تا قبل از افزایش کمکهای بالعوض آغاز شده ۵۰ ،درصد این مبلغ
بالعوض را دریافت کرده باشد ۵۰ ،درصد بعدی متناسب با پیشرفت
و مبالغ دریافتی قبلی از سقف تعیین شده جدید بهرهمند خواهد شد.
خاکیپور ادامه داد :تعداد  ۳۵۰۰واحد مس��کونی در دستور کار است

که س��ازمانهای مشارکتکننده در حال انجام فعالیت در این زمینه
خیرین مسکنساز است و هم
هس��تند و دبیری این طرح ،با انجمن ّ
اکنون ،طرح دارای  84درصد پیش��رفت فیزیکی میباشد که تقریبا
از مجموع  ۳۵۰۰واحد مس��کونی در دست اجرا ،باالی  ۱۵۰۰واحد
مس��کونی بیش از  ۹۰درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارند .وی تصریح
کرد :برنامهریزی شده است تا واحدهای باقیمانده مسکن معلوالن تا
ماههای اردیبهشت و خرداد  ،۱۴۰۰به بهرهبرداری برسد.
خیرین مسکنس��از ایران ،مقرر ش��ده
ب��ه گفته مدیرعامل انجمن ّ
اس��ت تا اس��تفاده از تس��هیالت ارزان قیمت بانکهایی که با بنیاد
مس��تصعفان قرارداد دارند ،فراهم شود ،ضمن آنکه متقاضیان دارای
ش��رایط در شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت میتوانند از تسهیالت
بنیاد مس��کن که قرض الحسنه میباشد ،نیز استفاده کنند .خاکیپور
خاطرنشان کرد :توزیع استانی به این نحو است که سازمان بهزیستی

برنامه تکمیل تعداد  ۳۸۰۰واحد مسکونی توسط انجمن خیّرین مسکنساز تا پایان سال 1399

خیرین مسکنساز به آسیبدیدگان سیل سال ۹۸
کمک  140میلیارد ریالی انجمن ّ
خیرین مسکنس��از ایران بخشی از کمکهای
مدیرعامل انجمن ّ
خیرین را برای حوادثی همچون س��یل برشمرد و از پرداخت
مردمی ّ
خیر هیئتمدیره این انجمن
مبلغ  140میلیارد ریال توس��ط اعضای ّ
به آس��یبدیدگان س��یل س��ال  ۹۸خبر داد .مهندس خاکیپور ،نیز
خیرین مسکنس��از در بروز حوادث ،ابراز کرد:
درباره فعالیت انجمن ّ
خیرین مسکنساز به کمک سیلزدگان سال  ۹۸آمدند و این انجمن
ّ
بیش از  140میلیارد ریال ،کمکهای مردمی را به تکمیل واحدهایی
که از سیل آسیب دیده بودند ،اختصاص داد.
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خیرین مسکنس��از ای��ران ،از برنامهریزی برای
مدیرعامل انجمن ّ
تکمیل تعداد  ۳۸۰۰واحد مسکونی توسط این انجمن تا پایان امسال
خب��ر داد و پیش��رفت فیزیکی آنها را  ۳۶درصد عن��وان کرد .فرهاد
خیرین مسکنس��از را برای
خاکیپ��ور در ادامه ،برنامههای انجمن ّ
س��اخت مس��کن به افراد نیازمند حمایت را تا پایان امسال برشمرد.
وی با اش��اره به اینکه این انجمن ،سازمانی مردم نهاد (سمن) است
که با اعضای هیئتامنای حس��اب  ۱۰۰امام (ره) در س��طح کش��ور
تش��کیل میش��ود و مانند تمامی انجمنها به ش��کل خیریه فعالیت
خیرین مسکنس��از ،نزدیک به
میکند ،گفت :از بدو فعالیت انجمن ّ
 ۳۰هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت که تا امروز نزدیک

به  ۲۱هزار واحد تکمیل و به بهرهبرداری رس��یده اس��ت و نزدیک
به  ۶هزار واحد در دس��ت اقدام هس��تند که در حال تهیه نقش��ه و
مشخصات میباشند.
خاکیپور افزود :با توجه به افزایش قیمتهایی که از سال گذشته و
ابتدای سال جاری تاکنون در تمامی حوزهها از جمله مسکن رخ داده
و همچنین تأکید وزیر راه و شهرس��ازی در بحث افزایش تسهیالت
به مبلغ  1میلیارد و  400میلیون ریال ،تعداد  ۳۸۰۰واحد مس��کونی
نیز با پیش��رفت فیزیکی  47درصد در س��طح کش��ور در حال انجام
اس��ت .وی ادامه داد :در برنامه اس��ت تا تعداد  ۳۸۰۰واحد مسکونی
خیرین مسکنس��از به غیر از واحدهایی که برای سایر موارد
توسط ّ
از جمله مس��کن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول در دس��ت
ساخت است ،تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
خیرین مسکنس��از ،با توجه به افزایش
به گفته مدیرعامل انجمن ّ
قیمتهایی که در س��ال جاری در حوزه دستمزد و مصالح ساختمانی
رخ داده ،فعالی��ت این انجمن را نیز تحتتأثیر قرار داده اس��ت و در
عینحال ،چنانچه با افزایش تسهیالت موافقت و  ۵۰درصد باقیمانده
این واحدها ش��امل دریافت افزایش تسهیالت شود ،جای امیدواری
وجود دارد که این واحدها در زمان مقرر تکمیل و تحویل متقاضیان
شود.
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و کمیته راهبری مستقر در هر استان ،سهمیههای هر استانی را برای
واحدهای مس��کونی خانوارهای دارای دو فرد معلول تعیین میکند
و در عین حال ،توزیع ،متناس��ب با توزیع جمعیتی اس��ت .همچنین

وی افزود :در مورد اس��تان تهران ،س��همیه اولیه بیش از  ۷۰۰واحد
مس��کونی است که در حال رایزنی هس��تیم تا این میزان را افزایش
دهیم.
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وی در ادامه افزود :توزیع مبلغ کمکهای مردمی به سیل زدگان با
راهبری بنیاد مسکن به افراد دارای شرایط پرداخت شد.
خاکیپ��ور افزود :مبلغ بالعوضهای س��یل در س��ال  1398که از
خیرین مسکنساز به سیل زدگان پرداخت شد ،بیشتر
س��وی انجمن ّ

برای مددجویان سازمان بهزیس��تی و کمیته امداد امام خمینی (ره)
هزینه شد .به گفته وی ،توزیع استانی این مبالغ نیز به تناسب نیازی
بوده که توسط هریک از استانها ،معرفی شده است.

تکمیل ساخت تعداد  50واحد مسکونی آسیب دیده از سیل استان خوزستان

زمستان 1399

خیرین مسکنس��از ایران
نشس��ت تبادل تفاهمنام��ه فیمابین انجمن ّ
و مؤسس��ه خیری��ه نی��کان ماموت در یک��م بهمنم��اه  1399با حضور
مدیرانعامل و کارشناس��ان طرفین برای کمک به تکمیل س��اخت 50
واحد مس��کونی آسیب دیده از سیل استان خوزستان با سقف اعتباری به
مبلغ  10میلیارد ریال در دفتر مؤسس��ه خیریه برگزار ش��د .در این دیدار،
دو طرف برای عقد تفاهمنامه همکاری جدید درباره کمک بالعوض به
عنوان ودیعه مسکن ،به تفاهم رسیده و مقرر شد پیشنویس و اقدامهای
اولیه این تفاهمنامه فراهم شود

نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
برگزاری نشس��ت کمیته راهب��ری تأمین مس��کن خانوادههای دارای
حداق��ل دو فرد معلول با حض��ور اعضای این کمیت��ه در دفتر مهندس
مهرآب��ادی -معاون وزیر راه و شهرس��ازی در امور مس��کن مهر برگزار
ش��د .در این نشست ،درباره مس��ائل و مشکالت پروژههای مسکن مهر
که برای طرح تأمین مس��کن خانوادههای داری دو فرد معلول تخصیص
یافته و تاکنون تحویل داده نش��ده اس��ت ،بحث و تبادل نظر شد .سپس
مقرر شد پیگیریهای الزم در مورد تعیین تکلیف این پروژهها با حمایت
مهندس مهرآبادی به عمل آید و دوباره نشس��ت دیگری برگزار و نتایج
و وضعیت پروژهها ،مطرح و بررسی شود.
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نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
نشس��ت کمیته راهبری تأمی��ن مس��کن خانوادههای دارای
حداقل دو فرد معلول با حضور کلیه اعضای این کمیته در دفتر
خیرین مسکنساز ایران برگزار و در مورد تأمین
مرکزی انجمن ّ
زمین و واگذاری واحدهای مسکونی خانوادههای دارای حداقل
دو فرد معلول ،تصمیمهایی گرفته شد.

ساخت تعداد  68واحد مسکونی برای نیازمندان و اقشار آسیبپذیر در شهرستان اهر

به اینکه این انجمن در اس��تان و کش��ور ماهیت حمایتی و فرهنگی
دارد ،اظهار داش��ت :این فرهنگ را بایس��تی در جامعه رواج دهیم تا
خیرین و مردم در تأمین مس��کن برای اقشار آس��یبپذیر و نیازمند
ّ
خیرین مسکنساز را هم
انجمن
اصلی
وظیفه
وی،
کنند.
مش��ارکت
ّ
راس��تا با بنیاد مسکن در فرمان تاریخی امامخمینی (ره) عنوان کرد
و افزود :ای��ن انجمن وظیفه دارد تا کمکه��ای دولتی و مردمی را
جمعآوری کرده و آنها را به منظور تأمین مس��کن ارزان قیمت برای
اقشار نیازمند جامعه هزینه کند.
خیرین مسکنس��از استان با بیان اینکه نماینده
مدیرعامل انجمن ّ
ولیفقیه و اس��تاندار ،عضو هیئتامنای این انجمن هستند ،گفت :در
خیرین
شهرستانها نیز امامجمعه ،فرماندار ،عضو هیئتامنای انجمن ّ
خیرین هر شهرس��تان ،به عنوان هیئتمدیره
مسکنس��از و  ۳نفر از ّ
این انجمن انتخاب میشوند .س��هرابی از ساخت تعداد  ۱۵۰۰واحد
خیرین مسکنساز در استان خبر داد و یادآور
مسکونی توسط انجمن ّ
ش��د :این واحدهای مسکونی ،عمدت ًا برای اقشار آسیبپذیر که هیچ
توانایی برای تأمین مسکن ندارند و یا اینکه دارای دو فرد معلول بوده
و تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) هستند ،ساخته میشود
خیرساز از سوی اداره راه
که زمینهای تعداد  ۱۵۰۰واحد مس��کونی ّ
و شهرس��ازی واگذار شده و دس��تگاههای خدماترسان نیز انشعاب
رایگان تحویل میدهند .وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر واحد
خیرین مسکنساز استان۴۰ ،
مسکونی ساخته شده از سوی انجمن ّ
درصد کمتر از قیمتهای روز بازار مسکن است ،افزود :مدیران ۴۰۰
واحد تولید مصالح س��اختمانی و ماسهشویی ،عضو افتخاری و حامی
این انجمن در اس��تان هس��تند که در تهیه مصالح ساختمانی برای
مسکن نیازمندان ۵۰ ،درصد هزینهها را تأمین میکنند.
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خیرین
فرماندار شهرس��تان اهر در نشس��ت انجم��ن ّ
مسکنس��از این شهرستان با بیان اینکه نباید ایرادهای
پروژههای مس��کن مه��ر در طرحهای تأمین مس��کن
ت و سازهای
نیازمندان تکرار ش��ود ،اظهار داش��ت :ساخ 
مس��کن از س��وی کمیته امداد امامخمینی (ره) ،سازمان
خیرین مسکنساز
بهزیستی و سایر ارگانها ،تحت انجمن ّ
تجمیع میش��ود .رس��ول خدابخش نیز بر ل��زوم تأمین
مس��کن برای نیازمندان واقعی این شهرستان تأکید کرد
و افزود :قیمت تمام شده واحدهای مسکونی که از سوی
خیرین مسکنس��از ساخته میش��ود بایستی پایینتر از قیمت
انجمن ّ
بازار باشد و در عین حال ،تمامی ضوابط و مقررات از قبیل استانداردها
و اس��تحکام بنا رعایت شود .وی ادامه داد :بارها خانوادههایی که واقع ًا
به مسکن نیاز دارند به مسئوالن شهرستانی مراجعه و تقاضای تأمین
مسکن کردهاند که میبایس��ت با برنامهریزی و اتخاذ تدابیر الزم ،به
این درخواستها رسیدگی شود.
خیرین خواس��ت تا در زمینه س��اخت
فرمان��دار شهرس��تان اهر از ّ
مس��کن برای نیازمندان و اقشار آسیبپذیر مش��ارکت کنند و ادامه
داد :یک��ی از نقاط قوت پروژههای مس��کن مهر در شهرس��تان اهر
این اس��ت که در بهترین زمینها س��اخته شدهاند و این رویکرد باید
در س��اخت مسکن برای نیازمندان لحاظ شود .خدابخش با اشاره به
اینکه تعداد  ۶۸واحد مسکونی برای نیازمندان و اقشار آسیبپذیر در
حال س��اخت است ،یادآور شد :بیشتر این واحدهای مسکونی متعلق
به مددجویان سازمان بهزیس��تی است .وی تصریح کرد :شهرداری
نیز برای پروژههای مس��کن نیازمندان و اقشار آسیبپذیر به صورت
رایگان پروانه ساخت و ساز میدهد و از طرفی واگذاری زمین با نرخ
دولتی از س��وی اداره راه و شهرس��ازی در زمینه کاهش قیمت تمام
شده مسکن ،انجام میگیرد.
خدابخش در ادامه خاطرنش��ان کرد :بر اس��اس نیازسنجی صورت
گرفت��ه؛ ب��رای تأمین مس��کن ،نیاز به س��اخت تع��داد  ۳۰۰۰واحد
مس��کونی در شهرس��تان اهر داریم که تعداد  ۱۵۰۰واحد مسکونی
برای اقشار آسیبپذیر در استان ساخته میشود.
خیرین مسکنس��از اس��تان نیز در این نشست
مدیرعامل انجمن ّ
گفت :تعداد ۱۵۰۰واحد مسکونی برای اقشار آسیبپذیر و خانوادههای
دارای فرد معلول در استان ساخته میشود .میرسعید سهرابی با اشاره
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س��هرابی همچنین از انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل این انجمن
در شهرستان اهر تا هفته آینده خبر داد و گفت :هیچ یک از دستگاهها
و نهادهایی همچون سازمان بهزیستی ،کمیته امداد امامخمینی (ره)،
بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن ،نمیتوانند به تنهایی از عهده تأمین
مسکن برای نیازمندان ،اقشار تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی
خیرین
(ره) و سازمان بهزیستی برآیند؛ بنابراین ،الزم است تا انجمن ّ

مسکنساز استان به منظور همافزایی ،هماهنگی الزم بین نهادها و
دس��تگاهها را ایجاد نماید .وی در پایان از ساخت ساالنه تعداد ۱۷۰
واحد مسکونی برای خانوادههای دارای فرد معلول در استان خبر داد
و بیان کرد :برای س��اخت هر واحد مس��کونی خانوادههای دارای دو
فرد معلول ،مبلغ  1میلیارد و  400میلیون ریال تس��هیالت بالعوض
پرداخت میشود.

پنجاه و پنجمین نشست کمیته راهبری خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول
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پنجاه و پنجمین نشست کمیته راهبری با حضور
خیرین مس��کن س��از استان و
مدیرعامل انجمن ّ
نمایندگان ادارههای بهزیستی ،بنیاد مسکن ،بنیاد
مستضعفان و راه و شهرس��ازی در محل انجمن
خیرین مسکنساز اس��تان برگزار و درباره تأمین
ّ
مس��کن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول
بحث ،تبادل نظر و تصمیمهایی گرفته شد.

اهدای زمین از اراضی اوقافی شهرستان میانه برای خانوارهای نیازمند دارای فرد معلول
خیرین
نشست مهندس میرسعید سهرابی -مدیرعامل انجمن ّ
مسکنس��از اس��تان با رئیس اداره اوقاف شهرس��تان میانه ،در
مورد اهدای زمین از اراضی اوقافی این شهرستان برای ساخت
مس��کن خانوادههای محروم و نیازمند دارای فرد معلول برگزار
و در زمینه همکاری دوجانبه ،تصمیمهایی گرفته شد.
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نشست مدیرعامل انجمن خیّرین مسکنساز استان با اعضای شورای شهر
نشس��تی با حض��ور فرماندار ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان،
خیرین مسکنس��از
اعضای ش��ورای ش��هر و مدیرعامل انجمن ّ
اس��تان در مورد عملکرد این انجمن و پیشبرد پروژههای عمرانی
شهرس��تانهای مراغه ،ایلخچی ،بس��تانآباد و نیز شهرک صیاد
شیرازی ،ش��هر جدید س��هند و راهکارهای جذب مشارکتهای
خیرین و رفع موانع برگزار و بحث و تبادل
مردمی ،نحوه ترغیب ّ
نظر شد.

خیرین مسکنساز استان با
نشس��ت دکتر س��هرابی -مدیرعامل انجمن ّ
دکتر ایرج ش��هین باهر -ش��هردار تبریز و حاج کریم ص��ادقزاده -عضو
خیرین مسکنساز استان و عضو شورای اسالمی شهر
هیئتمدیره انجمن ّ
تبریز برگزار و مقرر ش��د در م��ورد تجدید پروانه س��اختمانی پروژه صیاد
ش��یرازی و تحقق سایر اهداف این انجمن ،مس��اعدتهای الزم از سوی
شهرداری و شورای اسالمی شهر صورت پذیرد.

اردبیل

خیرین مسکنساز استان در بهمنماه سال  ۱۳٨٨با هدف ساخت
انجمن ّ
مسکن ارزان قیمت برای جوانان ،اقشار محروم و کمدرآمد جامعه ،تأسیس
خیرین و واقفین استان،
ش��د و با حمایتها ،کمکهای نقدی و غیرنقدی ّ
کار س��اخت و ساز واحدهای مسکونی در نقاط مختلف استان را آغاز نموده
و توانس��ته است از این طریق ،بخش��ی از آالم نیازمندان بیسرپناه و فاقد
مسکن را تسکین دهد.
خیرین نیکاندیش،
اکنون پس از گذش��ت  ۱۱سال مشارکت و همراهی ّ
دریادل و نیز همافزایی س��ازمانها و نهادهای اجرایی ،س��اخت تعداد ۲۷۷
واحد مس��کونی به اتمام رسید و تحویل خانوادههای نیازمند شد .هماکنون
این انجمن تعداد  289واحد مس��کونی ش��هری و روس��تایی دیگر را نیز در دس��ت س��اخت دارد .شهروندان نوعدوست اس��تانی میتوانند با
خیرین و واقفین داخل و خارج استان را نیز به این امر مهم و
مس��اعدتها وکمکهای نقدی خود در این کار خیر مش��ارکت داشته باش��ند و ّ
خداپسندانه دعوت نمایند.

مراسم کلنگ زنی ساخت  ۱۴واحد مسکونی برای محرومین شهرستان بیلهسوار
مراسم کلنگزنی ساخت تعداد  ۱۴واحد مسکونی برای محرومین
شهرستان بیلهسوار مغان با حضور حجتاالسالم و المسلمین حاج
عزیزی – امامجمعه شهرس��تان بیلهس��وار ،عباس جهانگیرزاده –
نماینده مردم شهرس��تانهای پارسآباد ،بیلهس��وار و اصالندوز در
مجلس ش��ورای اس�لامی ،مهندس فرهاد س��بحانی – مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان ،حس��ین دش��تی – مدیرکل کمیت��ه امداد
امامخمینی(ره) اس��تان ،دکتر فیروز مهدیزاده -مدیرعامل انجمن
خیرین مسکنساز استان و حسن قبادی -فرماندار این شهرستان،
ّ
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خانهدار شدن  ۲۷۷خانواده بیسرپناه نیازمند
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برگزار شد.
خیرین مسکنس��از استان ،تاکنون،
گفتنی اس��ت به همت انجمن ّ
تعداد  ۹واحد مس��کونی در این شهرس��تان تکمیل و به افراد دارای
شرایط تحویل داده شده است و تعداد  ۳واحد مسکونی نیز در دست

س��اخت میباشد .با آغاز پروژه  14واحدی مسکن محرومین در این
شهرس��تان ،مجموع واحدهای س��اخته ش��ده و در حال ساخت این
انجمن به تعداد  ۲۶واحد مسکونی افزایش مییابد.

واگذاری تعداد  ۱۲۰واحد مسکونی به نیازمندان
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خیری که
در مراس��م تجلی��ل از اولی��ن ّ
در س��اخت یک واحد مس��کونی در یکی از
روس��تاهای استان مش��ارکت داشته است،
خیرین مسکنساز استان
مدیرعامل انجمن ّ
گف��ت :از س��ال  ۹۵تاکن��ون ،تع��داد ۱۲۰
خیرین
واحد مس��کونی تک واحدی توسط ّ
مسکنس��از استان س��اخته و به خانوارهای
نیازمند و بیسرپناه ،واگذار شده است .فیروز
مهدیزاده بی��ان کرد :در حال حاضر ،تعداد
 ۶۳واحد مس��کونی تک واحدی نیز توسط
خیرین مس��کن ساز استان در دست ساخت
ّ
یا اقدام میباش��د .وی با اشاره به شناسایی
بیش از  ۲هزار و  ۷۰۰خانوار بیسرپناه فاقد
ت��وان مالی و نیازمند در اس��تان ،بیان کرد:

خیرین ،پاس��خگویی به نیاز
بدون همراهی ّ
میسر نیست.
مسکن این خانوارها ّ
مه��دی زاده همچنین از س��اخت مجتمع
خیرساز شهرک اندیشه
مسکونی  ۱۴۴واحدی ّ
نیز خبر داد و گفت :برای ساخت این مجتمع،
مبل��غ  ۲۵۰میلی��ارد ریال هزین��ه پیشبینی
ش��ده است که بخشی از آن توسط انجمن و
خیرین ،بخشی از طریق تسهیالت بانکی و
ّ
بخش دیگر نیز توسط خود متقاضیان تأمین
خواهد شد .او افزود :این مجتمع مسکونی در
زمینی به مس��احت پنج هزار و  ۶۱۲مترمربع
و ب��ا زیربنای  ۱۱هزار و  ۶۳۳مترمربع ،در ۶
بلوک و  ۶طبقه ،طراحی شده است.
در پایان این مراسم ،از بهنام علیقلی زاده

خیری که در س��اخت
مقدم به عنوان اولین ّ
یک واحد مس��کونی در یکی از روستاهای
استان و با هم افزایی نهادها صورت گرفته
ب��ود ،قدردان��ی و تجلی��ل ش��د .همچنین
نامبرده ،پرداخت اقساط این واحد مسکونی
را متقبل شده است.

مراسم کلنگزنی ساخت بیست و هشتمین مسکن محرومان در شهرستان بیلهسوار

10

خیرین مسکنساز استان ،فرماندار و مدیر
با حضور مدیرعامل انجمن ّ
بنیاد مس��کن شهرستان بیلهسوار و گروهی از مسئولین محلی ،کلنگ
ساخت بیست و هشتمین مسکن محرومان به دست دختربچه دبستانی
خیر دوست بیلهسواری به زمین زده شد.
ّ
خیرین مسکنساز استان با تأکید
انجمن
مدیرعامل
مراس��م،
این
در
ّ
بر فرهنگسازی انجام امور خیر ،مشارکت دادن کودکان در این کارها
را سبب نهادینه شدن آنها در ذهن آیندهسازان جامعه برشمرد .در ادامه،
خیر بومی منطقه
دکتر مهدیزاده با قدردانی از ح��اج بهنام تقیزادهّ -
و تعهد ایش��ان مبنی بر س��اخت این واحد مسکونی و تقبل مبلغ 400
میلیون ریال کمک نقدی و همچنین اقس��اط مابقی هزینه ساخت آن،
خیرین اس��تان خواس��ت تا با ّنیتهای خیرخواهانه ،همنوعان
از عموم ّ
خود را در مسیر خانهدار شدن یاری نمایند.
خیرین این شهرستان
فرماندار هم با بیان اینکه در یک سال گذشته ّ
از پیشگامان مسکنساز استان بودهاند ،ابراز امیدواری کرد که با ّهمت

اعطای مبلغ  ۳۰۰میلیون ریال تسهیالت بالعوض به واحدهای احداثی خیّرین مسکن ساز
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خیرین
مدیرکل بنیاد مس��کن استان در نشست هیئتمدیره انجمن ّ
خیرین
مسکنساز ،از اعطای تسهیالت بالعوض به واحدهای احداثی ّ
مس��کن س��از در ش��هرهای زیر  ۲۵هزار نفر خبر داد .فرهاد سبحانی
اف��زود :ب��ا پیگیریهای به عمل آمده ،مقرر ش��د به ه��ر یک از این
واحدها مبلغ  ۳۰۰میلیون ریال تسهیالت بالعوض پرداخت شود.
خیرین مسکنساز استان نیز در
فیروز مهدیزاده-مدیرعامل انجمن ّ
این نشست ،عالوه بر ارائه گزارشی از عملکرد  ۹ماهه این انجمن در
س��ال جاری ،به تش��ریح اهم برنامههای آتی و همچنین مشکالت و
درخواستهای نیازمندان پرداخت.
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خیرین بزرگوار بیله س��واری در آیندهای نزدیک ،هیچ نیازمندی در این شهرس��تان بیس��رپناه نماند .مهندس قبادی از سایر بیله سواریهای
ّ
مقیم خارج از این شهرستان نیز خواست در این کار خیر همنوعان خود را یاری کنند.
گفتنی است این واحد مسکونی حداکثر تا یکسال آینده تکمیل و دراختیار خانواده نیازمند مورد نظر قرار میگیرد.

خیرین مسکنساز
تخصیص مبلغ چهار میلیارد و  400میلیون ریال به پروژه  24واحدی ّ
شهرستان گرمی
خیرین مسکنساز استان ،مسئول
در نشس��تی که با حضور مدیرعامل انجمن ّ
نهاد پیشرفت و آبادانی شهرستان گرمی ،نماینده بنیاد علوی و مدیر بنیاد مسکن
این شهرس��تان برگزار شد ،مسئول نهاد پیش��رفت و آبادانی شهرستان گرمی از
تخصی��ص مبلغ چهار میلیارد و  400میلیون ریال اعتبار از طرف بنیاد علوی به
پروژه  24واحدی این شهرس��تان خبر داد .مهندس قیطانی ابراز امیدواری نمود
که این پروژه در سریعترین زمان ممکن به اتمام برسد.
خیرین مسکنساز استان با ابراز خرسندی
در این نشس��ت ،مدیرعامل انجمن ّ
از نتیجه بخشی پیگیریها و تخصیص اعتبار به این پروژه ،گزارشی از عملکرد
این انجمن در س��طح استان ارائه داد .در ادامه ،دکتر مهدی زاده گفت :با همت
خیرین بزرگوار و همافزایی دستگاههای اجرایی ،کارهای خوبی انجام شده است
ّ
ک��ه در صورت ت��داوم این مس��اعدتها و همکاریها ،امید داری��م بتوانیم این
واحدها را هرچه زودتر تکمیل و در اختیار نیازمندان فاقد مسکن قرار دهیم.

ساخت واحد مسکونی برای یک خانواده نیازمند مسکن توسط پزشک اردبیلی
دکتر نوروززاده-دندانپزش��ک و اصالتا اهل شهرس��تان کوثر است
که با حضور در بنیاد مس��کن این شهرس��تان ،در نشس��تی صمیمی
خیرین مسکنس��از استان و
با دکتر مهدیزاده -مدیرعامل انجمن ّ

یونسی -سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کوثر ،هزینه ساخت یک
واحد مسکونی در روستای افش��ار از توابع شهرستان کوثر را متقبل
ش��د .وی هدف از این کار را جلب رضایت پروردگار و دستگیری از
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نیازمندان عنوان نمود.
در این نشست ،دکتر نوروززاده ابراز امیدواری کرد که با توفیقهای
حضرت حق ،ش��روع س��اخت ای��ن واحد ،گامی موثر برای س��اخت

واحدهای مسکونی بعدی باشد .این پزشک مردمی از جامعه پزشکان
خواس��ت تا با تقبل اقس��اط یکی از واحدهای مس��کونی نیازمندان،
خیرین مسکنساز را در این امر خدایی یاری نمایند.
انجمن ّ
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خیر
انعقاد تفاهمنامه تأمین مسکن برای دو خانواده محروم در شهرستان نمین با کمک ّ
نیکاندیش
خیرین مسکنساز استان و حاج
با انعقاد تفاهمنامهای فیمابین انجمن ّ
خیر در مورد پرداخت اقساط
خیر ارجمند ،مقرر شد این ّ
رحمان میرزاییّ -
تس��هیالت به مبلغ  ۴۰۰میلیون ریال و مبلغ  ۲۰۰میلیون ریال پرداخت
نقدی برای خرید واحد مس��کونی نیازمندان بیسرپناه (خانه دار شدن ۲
خانم) از واحدهای س��اخته شده توس��ط این انجمن در شهرستان نمین،
مساعدت و اقدامهای الزم را انجام دهد.

دیدار مدیران عامل انجمن خیّرین مسکنساز ایران و استان با خیّر مسکنساز
12

خیرین مسکنساز ایران
مهندس خاکی پور -مدیرعامل انجمن ّ
و دکت��ر مه��دی زاده -مدیرعامل این انجمن در اس��تان با دکتر
خیر بزرگوار مسکنساز استانی دیدار کردند .این
حمیدرضا پاکدلّ -
دیدار که در بیمارس��تان امام خمینی (ره) تهران -محل کار دکتر
پاکدل صورت گرف��ت ،با تبادلنظر درباره روند اجرایی پروژههای
خیر نیکاندیش ،بر تعامل بیشتر
مسکونی تعهد شده توس��ط این ّ
و تس��ریع در ادامه روند اجرایی این واحدها تأکید و با اهدای لوح
سپاس از ایشان قدردانی شد.
گفتنی اس��ت دکت��ر حمیدرضا پاکدل ،هزینه س��اخت تعداد ۷۲
واحد مسکونی برای نیازمندان بیسرپناه را به ّنیت  ۷۲شهید کربال
متعهد ش��ده اس��ت که تاکنون ،تعداد  ۲۷واحد س��اخته شده و در
اختیار نیازمندان قرار گرفته است.

ِین إلَی هَّ
المؤم َِن
امام علی علیه السالم َّ :
المؤمن َ
اللِ َمن َ
أعان ُ
إن َأح َّب ُ
َقیر م َِن الفَق ِر فی ُدنیا ُه و َمعاشِ ��هِ :محبوبترین مؤمن نزد خداوند،
الف َ
كس��ی است كه مؤمن فقیری را در تنگدس��تی دنیا و گذران زندگی
یاری رساند« .تحف العقول» ص . ۳۷۶
خیرین مسکنساز استان با مهندس
تفاهمنامهای از سوی انجمن ّ
خیر نیکاندیش ،مبنی بر تقبل پرداخت اقس��اط یک
مس��عود باوفاّ -
واحد مس��کونی شهری و اهدای مبلغ  ۲۰۰میلیون ریال برای کمک
به تأمین مس��کن بیس��رپناهان منعقد شد که در واقع انجام این امر
خیر ،جمله زیبای «برای رس��یدن به بلندای بخشندگی ،باید از وجود
خویش بگذری» را به تصویر میکشد.

خیر اردبیلی در اقدامی خداپس��ندانه و با هدف تس��هیل در انج��ام امور نیازمندان فاقد
ّ
مسکن ،یک واحد خدماتی به مساحت  ۹٨مترمربع واقع در خیابان سی متری شهرستان
خیرین مسکنساز استان
اردبیل را به مدت  ۲سال و به صورت رایگان در اختیار انجمن ّ
قرار داد تا امور اداری نیازمندان بیس��رپناه تحت پوشش این انجمن در آن محل انجام
شود.
گفتنی اس��ت اجاره دو ساله این واحد خدماتی مبلغ  720میلیون ریال است که به ّنیت
خیرین مسکن ساز استان اهدا شده است.
احسان  ۷۲تن از شهدای کربال ،به انجمن ّ
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هدیه  720میلیون ریالی اجاره بهای یک واحد خدماتی برای انجمن خیّرین مسکن ساز
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تقبل پرداخت اقساط یک واحد مسکونی توسط خیّر بزرگوار

اصفهان

واگذارى پنجاه واحد مسکونی خیّرساز با حضور وزیر راه و شهرسازى
در مراسمی با حضور مهندس اسالمی -وزیر راه و شهرسازی،
دكت��ر س��اداتىنژاد -نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ،معاون
خیرین
اس��تاندار و تنى چند از مس��ئولین كش��ورى ،اس��تانی و ّ
خیرین
شهرس��تان کاش��ان ،تعداد  50واحد مسکونی از س��وی ّ
مسکنساز این شهرستان افتتاح شد.
در آیین بهرهبرداری نمادین یک واحد مسکونی از این واحدها،
خیرین مسکنس��از شهرس��تان کاشان گفت:
مدیرعامل انجمن ّ
برای ساخت این  ۵۰واحد مسکونی در مجموع مبلغ  ۱۵۰میلیارد
ریال اعتبار هزینه شده است .مهندس ساغرچی افزود ۵۰ :درصد
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خیرین شهرستان
اعتبار س��اخت این واحدهای مسکونی از س��وی ّ
کاش��ان تأمین ش��د و بقیه مبلغ هم ،آورده متقاضیان بود .وی بیان
کرد :زیربنای مفید واحدهای مس��کونی س��اخته شده بین  ۵۰تا ۷۵
مترمربع است که با در نظر گرفتن مشاعات ،به  ۹۵مترمربع میرسد.
مهندس س��اغرچی با اش��اره به این که تعداد  ۲۸۲واحد مسکونی
دیگر در دس��ت س��اخت میباش��د ،اضافه ک��رد :تع��داد  ۱۹۲واحد
مس��کونی در ش��هرک خاتم االنبیاء بین  ۷۰تا  ۸۰درصد ،تعداد ۵۰
واحد مسکونی در شهرستان قمصر بین  ۵۰تا  ۶۰درصد و نیز تعداد
 ۴۰واحد مسکونی بلوار صنعت شهرستان کاشان  ۸۰درصد پیشرفت
فیزیک��ی دارند .وی تأکید کرد :اعتبار همه این واحدهای در دس��ت

خیرین و باقیمانده از محل آورده
س��اخت نیز با کمک  ۵۰درصدی ّ
متقاضیان تأمین شده است.
همچنین بر اس��اس تفاهمنامه سهجانبه رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه ،رئیس بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی و اس��تاندار ،با هدف
توانمندس��ازی و کمک به تأمین مس��کن اقش��ار نیازمند و کمتوان،
تعداد  ۵۰۰واحد مسکونی نیز در مناطق محروم روستایی شهرستان
کاشان با زیربنای  ۶۰مترمربع ،برای خانوارهای محروم فاقد مسکن،
مناسب و مقاوم ساخته خواهد شد.
شهرس��تان کاش��ان با جمعیت بیش از  ۳۶۸هزار نف��ر ،در فاصله
نزدیک به  ۲۰۰کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

پروژه  ۶۰واحد مسکونی خیّرین مسکنساز شهرستان اردستان افتتاح شد
خیرین
با افتتاح پروژه  60واحد مس��کونی ساخته شده توسط انجمن ّ
مسکنساز شهرستان اردستان ،مدیر بنیاد مسکن این شهرستان گفت:
این پروژه ،در پنج بلوک با مجموع زیربنای هفت هزار مترمربع و صرف
اعتباری بیش از  40میلیارد ریال ساخته شده است که زیربنای مفید آنها
 ۸۱و  ۷۵مترمربع اس��ت .فتوحی افزود :هزینه اجرای این طرح از محل
آورده متقاضی��ان ،مبلغ  400میلیون ریال وام با کارمزد  ۴درصد ،کمک
خیران تأمین شده است .وی همچنین با اشاره
دس��تگاههای حمایتی و ّ
به بهرهبرداری از طرح بهسازی روستای نیسیان نیز اضافه کرد :در این
روستا ،مبلغ  11میلیارد ریال برای اجرای آسفالت خیابان اصلی معابر از
محل اعتبارهای بنیاد مسکن و دهیاری هزینه شده است.

خیرین مسکنساز در دفتر معاون استاندار و فرماندار ویژه
برگزاری نشست انجمن ّ
شهرستان نجفآباد
خیرین مسکنس��از استان و مدیر بنیاد
با حضور اعضای انجمن ّ
مسکن شهرس��تان نجفآباد ،نشس��تی در دفتر معاون استاندار و
فرمان��دار ویژه این شهرس��تان برگزار و در م��ورد موضوع اجرای
طرحهای زیربنایی مس��کن نیازمندان بحث ،بررسی و تبادلنظر
شد.
در این نشست ،همچنین درباره نحوه پیشرفت فیزیکی پروژهها
بح��ث و تصمیمگیری ش��د .در ادامه ،فرماندار ویژه شهرس��تان
نجفآباد ،ب��ا تبیین اولویتهای راهبردی به ویژه در آس��تانه فرا
رس��یدن س��ال  1400شمسی ،بر تس��ریع روند تکمیل طرحها و
خیرین شهرس��تان خواست تا در صورت امکان در همراهی با
اعطای آنها به افراد دارای ش��رایط تأکید کرد .مهندس راعی همچنین از س��ایر ّ
خیرین مسکنساز شهرستان نجفآباد ،اقدام نمایند.
آحاد مردم عزیز به همراهی و همیاری انجمن ّ

مهندس خانی -مدیرکل و مهندس دیمویی -معاون مسکن
شهری بنیاد مسکن استان ،به همراه مهندس رضازاده -مدیر
خیرین
بنیاد مس��کن و مهندس س��اغرچی-مدیرعامل انجمن ّ
مسکنس��از شهرس��تان کاش��ان ،از تکمیل پروژه  50واحدی
بلوار دانش این شهرستان بازدید نمودند .این پروژه با مدیریت
خیرین ساخته و
خیرین مسکنساز و حمایتهای مالی ّ
انجمن ّ
تحویل خانوادههای نیازمند خواهد شد.

خیر کاش��انی ،یك واحد مسکونی
مهندس امیرحس��ین ش��بانىّ -
در بل��وار صنعت شهرس��تان کاش��ان به مبلغ  2و نی��م میلیارد ریال
خیرین مسکنساز این شهرستان هبه نمود تا
خریدارى و به انجمن ّ
به مزدوجین جوان با پرداخت اجاره اندک ،واگذار شود.
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بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان از تکمیل پروژه  50واحدی بلوار دانش شهرستان کاشان

واگذاری تعداد  14واحد مسکونی به صورت اجاره بهای ارزان قیمت به زوجهای جوان
در زمینه تأمین مس��کن زوجهای جوان و اقشار کمدرآمد جامعه ،با
حضور آیت اهلل سلیمانى-نماینده ولىفقیه و امام جمعه ،دکتر دهقانی-
دادستان عمومى و انقالب و نیز مهندس ساغرچی-مدیرعامل انجمن
خیرین مسکنس��از شهرستان کاشان ،مراسم واگذاری تعداد  ١۴واحد
ّ
خیرین مسکنساز این شهرستان
انجمن
توسط
شده
ساخته
مسکونی
ّ
به زوجهای جوان فاقد مس��کن به صورت اجاره بهاى ارزان قیمت در

حد پرداخت هزینه شارژ واحد مسکونی ،برگزار شد.
خیرین مسکنس��از شهرستان
در این مراس��م ،مدیرعامل انجمن ّ
کاشان گفت :زیر بنای هر واحد مسکونی  ۱۱۰مترمربع میباشد و برای
هر یک از این واحدها ،بیش از هفت میلیارد ریال هزینه شده است.
مهندس ساغرچی افزود :زوجهای جوان مدت  ۳۶ماه در این واحدها
ساکن و فقط پول شارژ ساختمان را پرداخت میکنند.

15
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خیرین
همکاری سازمان آتشنشانی در پروژه  ۱۵۰واحدی بلوار دانش انجمن ّ
مسکنساز شهرستان كاشان
به منظور مس��اعدت و هم��کاری در پروژه  ۱۵۰واح��دی بلوار دانش
شهرس��تان كاشان ،نشست مش��ترك اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل
خیرین مسكنس��از شهرستان كاشان با مدیرعامل و كارشناسان
انجمن ّ
س��ازمان آتشنش��انی برگزار و پس از بحث و تبادل نظر ،تصمیمهایی
گرفته شد.

زمستان 1399

برنامه ساخت تعداد  ۵٠٠واحد مسکونی ویژه خانوادههای نیازمند در شهرستان کاشان
در برگزاری مراس��م قدردانی از مهندس آراس��ته-رئیس اداره راه و شهرسازی
شهرستان کاشان و نیز اهدای لوح امضاء شده توسط مقام عالی وزارت به ایشان،
خیرین مسکنس��از این شهرستان
مهندس علی س��اغرچی-مدیرعامل انجمن ّ
اظهار داشت :پیرو دستور ابالغی مهندس اسالمی-وزیر راه و شهرسازی در سفر
اخیر به شهرس��تان کاش��ان١٢ ،هزار مترمربع از اراضی دولتی به منظور ساخت
خیرین مسکنساز
تعداد  ۵٠٠واحد مسکونی ویژه خانوادههای نیازمند ،به انجمن ّ
این شهرستان واگذار شد.

اهدای رایگان تعداد دو واحد مسکونی برای خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
در شهرستان گلپایگان
16

معاون امور بازس��ازی و مس��کن روس��تایی بنیاد مسکن استان در
حاشیه کلنگزنی طرح تأمین مسکن معلوالن شهرستان گلپایگان با
بیان اینکه تعداد  702واحد مسکونی در سطح استان در حال ساخت
است ،گفت :پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی شهری و روستایی
به ترتیب  88و  90درصد اس��ت که در نقاط مختلف استان ،در حال
رسیدن به مرحله بهرهبرداری است.
مهندس قویبیان با تأکید برعقب ماندن پروژه مسکن معلوالن از
زمانبندی خود در این شهرستان ،خواستار همیاری مسئوالن شد و
بیان کرد :ادارههای بهزیستی ،بنیاد مسکن ،بنیاد مستضعفان و راه و
خیرین مسکنساز در این پروژه مشارکت دارند .وی
شهرسازی و نیز ّ
از اهدای رایگان دو پالک به این پروژه توسط اداره راه و شهرسازی
خبر داد و تش��ریح کرد :ش��هرداری گلپایگان پروانه ساخت ،خدمات

فنی و مهندسی این خانهها را نیز رایگان انجام میشود.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان پروژه
را  ۴واحد مس��کونی در دو پالک به مساحت هر واحد  ۱۰۸مترمربع

البرز

نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

زمستان 1399

نشس��ت کمیته راهبری اس��تان به منظور
تأمین مس��کن خانوادهه��ای دارای حداقل
دو فرد معلول ش��هری و روستایی با حضور
اعضای این کمیت��ه هر هفته به طور مرتب
در اداره بهزیس��تی شهرس��تان کرج برگزار
میش��ود .با توج��ه به تع��داد س��همیه هر
شهرستان (شهری و روستایی ) ،گزارشی از
آخرین عملکرد به اعضای این نشست ارائه
و در پایان هر نشست نیز از پروژهها بازدید و
پیشرفت فیزیکی آنها توسط اعضای کمیته
راهبری بررسی میشود .
گفتنی اس��ت که در صورت بروز مش��کل

برای این خانوادهها ،صدور پروانه ساختمانی
رای��گان ،دریاف��ت ضمانتنام��ه توس��ط
بانکه��ای عامل ،تس��هیل در پرداخت وام
و همچنی��ن پیگی��ری به منظ��ور پرداخت
کمکهای بالعوض ،در اقدامی مش��ترک
فیمابی��ن ادارهه��ای کل بنی��اد مس��کن و
بهزیس��تی اس��تان و دفتر انجمن ،مسائل و
مشکالت حل و فصل میشود.
خیرین مسکنس��از
مدیرعام��ل انجم��ن ّ
اس��تان در آخرین نشس��ت کمیته راهبری،
ب��ا توجه به رون��د اجرای��ی پروژهها و فعال
بودن آنها در سطح اس��تان ،برای این قشر

آسیبپذیر ،از نمایندگان ادارههای عضو در
این نشست و دستگاههای ذیربط ،قدردانی
و سپاس��گزاری نم��ود .همچنی��ن مهندس
باقرنیا اعالم کرد که انش��اهلل در سال آینده،
خیرین و
به منظور تقویت و حضور بیش��تر ّ
تش��ویق آنها به حمایت از اقشار بیبضاعت
و نیازمن��د ،نشس��تهای مؤث��ری برگ��زار
خواهد ش��د  .در پایان ،ایشان از کمکهای
خیرین انجمن برای تکمیل دو واحد
نقدی ّ
مس��کونی در روستاهای س��یل زده استان
خوزس��تان در س��ال  ( 1398روستای خاور
سید خلف ) قدردانی و سپاسگزاری کرد.
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برای خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول شهرس��تان گلپایگان
عن��وان ک��رد و افزود :مبلغ  1میلی��ارد و  400میلیون ریال برای هر

واحد مسکونی توسط نهادها اهدا میشود و رقم قابل توجهی از باقی
خیران است.
هزینهها ،نیازمند کمک ّ

عملکرد کمیته راهبری استان در تأمین مسکن خانوارهای
دارای حداقل دو فرد معلول

خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول شهری

تعهد کشوری

تعداد واحد مسکونی
واگذار شده

تعداد واحد مسکونی
در دست اقدام

درصد پیشرفت فیزیکی

236

228

10

 90درصد

خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول روستایی

تعداد زمینهای تعداد زمینهای اهدایی از
تعهد تعداد افراد معرفی تعداد واحد تعداد واحد درصد پیشرفت
طرف خیرین
فیزیکی واحد اهدائی از طرف بنیاد
شده به بنیاد مسکونی  -پایان مسکونی در
کشوری
مسکن
عملیات ساخت دست اقدام مسکونی در دست
مسکن
ساخت
19

20

7

13

%50

 3قطعه

 5قطعه
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برگزاری نشستهای دورهای در شهرستانها

زمستان 1399

بازدید از پروژههای شهری و روستایی شهرستانها

18

بازدید مدیرعامل انجمن خیّرین مسکنساز ایران از بنیاد خیریه دانشگاه خوارزمی
خیرین مسکنس��از
مهندس فرهاد خاکیپور -مدیرعامل انجمن ّ
ایران از پروژه در حال ساخت مسکن دانشجویی متأهلین دانشگاه
خوارزمی واقع در ش��هر کرج بازدید نمود .در نشستی با مدیرعامل
و اعضای هیئتمدیره بنیاد خیریه دانشگاه خوارزمی ،ارائه گزارشی
از اقدامهای صورت گرفته و برنامههای این بنیاد خیریه ،مقرر شد

ایالم

برگزاری اولین نشست مجمع عمومی انجمن خیّرین مسکن ساز استان

زمستان 1399

خیرین مسکن ساز استان با
اولین نشس��ت مجمع عمومی انجمن ّ
خیرین مسکنس��از
حض��ور مهندس خاکی پور -مدیرعامل انجمن ّ
ای��ران ،دکتر کرمی -معاون اس��تاندار ،مهن��دس محبی -مدیرکل
خیرین مس��کن
بنیاد مس��کن اس��تان ،اعضای هیئت امنای انجمن ّ
ساز استان و دیگر مسئولین بنیاد مسکن استان ،در محل استانداری
برگزار شد.
خیرین
در این نشست ،مهندس خاکیپور با ارائه گزارشی از انجمن ّ
مسکنس��از کشور ،از راهاندازی این انجمن در استان ابراز خرسندی
نمود و از مسئولین و دست اندرکاران استان خواست تا برای حمایت
خیرین مسکنس��از به منظور رس��یدن به اهداف
یکپارچه از انجمن ّ
عالیه آن و کمک به محرومین ،از هیچ کوششی دریغ نکنند.
خیرین مسکنساز
معاون استاندار نیز با سپاس از مدیرعامل انجمن ّ
ایران و مس��ئولین زحمتکش بنیاد مسکن اس��تان ،از راهاندازی این
انجم��ن در اس��تان ابراز خش��نودی نمود و در م��ورد حمایت از این
مجموعه ،قول مس��اعد داد .در ادامه این نشست ،هر یک از اعضای
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خیرین مسکنس��از ،هماهنگیهای الزم برای اس��تفاده از ظرفیت نهادهای عمومی صورت پذیرد و تأمین کمکهای مورد
با حمایت انجمن ّ
نیاز برای تکمیل این واحدها در دستورکار و برنامههای این انجمن قرار گیرد.

هیئت امنای انجمن استان با ایراد سخنانی ،حمایت همه جانبه خود
خیرین مسکنس��از اعالم نمود و با معرفی کاندیداهای
را از انجمن ّ
اعضای هیئتمدیره و انجام مراسم رأیگیری ،اعضای هیئتمدیره
اصل��ی ،علی البدل و بازرس اصلی و عل��ی البدل ،انتخاب و معرفی
شدند.

دیدار مدیرعامل انجمن خیّرین مسکنساز ایران با استاندار
مهن��دس خاک��ی پور-مدیرعامل انجمن
خیرین مسکنس��از کش��ور برای برگزاری
ّ
خیرین مسکنس��از اس��تان ،با
مجمع
اولین
ّ
استاندار ،دیدار و گفتگو کرد.
در ای��ن دی��دار ،اس��تاندار ب��ا س��پاس از
تالشهای بنیاد مس��کن کش��ور در ساخت
مس��کن محرومی��ن اس��تان و حمایتهای
اس��تانداری گفت :ظرف چند سال گذشته،
اقدامه��ای کمنظی��ری در زمین��ه س��اخت
مس��کن محرومان در اس��تان ش��روع شده
اس��ت که ان ش��اءا ...تا پایان دولت یازدهم
به س��رانجام خواهد رسید .سلیمانی دشتکی

19

اظهار داش��ت :در ای��ن میان ،نق��ش بنیاد
مس��کن و حس��اب  ۱۰۰امام (ره) ،برجسته

و قابل قدردانی است .وی در ادامه ،به سفر
رؤسای سازمان برنامه و بودجه کشور ،بنیاد
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مس��کن کش��ور و کمیته امداد امامخمینی
(ره) به اس��تان اشاره کرد و گفت :در جریان
این س��فر و بر اس��اس هدفگذاری انجام
ش��ده ،مقرر ش��د تعداد  2300واحد مسکن
محرومان در این اس��تان س��اخته شود که
تاکنون ،روند س��اخت برخی از آنها مناسب
و در حال انجام است.
همچنین اس��تاندار در بخ��ش دیگری از
خیرین
سخنانش با اشاره به تشکیل انجمن ّ
مسکنساز در اس��تان ابراز نمود :با تشکیل

ای��ن انجم��ن ،کمک به س��اخت مس��کن
محرومی��ن هدفمن��د میش��ود .س��لیمانی
دش��تکی در ادامه نیز خواس��تار مش��ارکت
خیرین در ساخت مسکن برای اقشار
بیشتر ّ
ضعیف و کم درآمد جامعه ش��د و بیان کرد:
ان ش��اءا ...با شکلگیری این انجمن ،شاهد
خیر و نیکوکار در ساخت
حضور بیشتر افراد ّ
مس��کن محرومان استان باشیم .وی افزود:
در ای��ن زمینه ،برای تهی��ه زمین به منظور
ساخت مسکن محرومان ،همکاری الزم به

عمل خواهد آمد.
خیرین مسکنس��از
مدیرعام��ل انجم��ن ّ
کش��ور نیز در این نشس��ت ب��ا قدردانی از
تالشها و پیگیریهای اس��تاندار در زمینه
کمک به اقش��ار آس��یبپذیر جامعه ،گفت:
در ص��ورت تأمین زمین ،تع��داد  ۱۰۰واحد
مس��کونی ب��رای محرومان در ش��هر ایالم
ساخته میشود.

دیدار مدیرعامل انجمن خیّرین مسکنساز ایران با مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
خیرین مسکنس��از
مهندس خاکیپور -مدیرعامل انجمن ّ
ایران و مهندس محبی -مدیرکل بنیاد مسکن استان با دکتر
بازوند -مدیرکل صدا و س��یمای مرکز استان دیدار نمود .در
خیرین مسکنس��از ایران ،با
این دی��دار ،مدیرعامل انجمن ّ
ارائه گزارش��ی از فعالیتهای این انجمن در سراس��ر کشور،
از تش��کیل و ایج��اد این انجمن در مرکز اس��تان خبر داد و
خیرین
اظه��ار امیدواری کرد که با هم��ت همکاران انجمن ّ
مسکنس��از در استان و نیز مس��اعدت بنیاد مسکن استان،
بت��وان در مورد کمک به نیازمندان فاقد مس��کن در س��طح
اس��تان گامهای موثری برداش��ت .مهندس خاکیپور در ادامه نیز نقش پر رنگ تبلیغات و بازتاب اخبار از طریق صدا و سیمای مرکز استان را
خاطرنشان کرد و از دکتر بازوند ،خواستار همکاری و مشارکت در این زمینه شد.
خیرین مسکنس��از در استان ابراز خرس��ندی نمود و در مورد هرگونه همکاری و
دکتر بازوند با خوش��امد گویی ،از تش��کیل مجمع انجمن ّ
مساعدت با این انجمن ،آمادگی خود و مجموعه صدا و سیما را اعالم کرد.

بخشی از وصیتنامه مرحوم حاج مسلم محمودیان از همکاران فقید بنیاد مسکن استان
“بسم اهلل الرحمن الرحیم”

در حقیقت مالک اصلی خداست  /این امانت بهر روزی نزد ماست...
اینجانب مسلم محمودیان فرزند سلیمان ،متولد  1322به شماره شناسنامه  7صادره از ایالم ،ساکن کوچه
دامپزشکی کوچه مسجد امیرالمومنین در حالت صحت عقل و کمال و عافیت متذکر میشوم...
• از اموالم  10ماه روزه قرضی و  5س��ال نماز هم برایم اجیر نموده و حتی از اموال فروخته و به این راه
بدهند .البته به دستور علما باشد که شک نکنند...
• از اموالم به آن کسانی که قب ً
ال به آنها کمک جزئی شده است ،باز هم کمک کنند...
• از اموالم تا مبلغ  50هزار تومان هر وقت که ش��د اگر هم زمین یا مغازهای فروختهاند ،به حس��اب 100
تاریخ فوت 26 :اسفند 1371
		
امام(ره) کمک شود که بر گردن دارم...

خیرین مسکنساز استان
نشست اعضای هیئتمدیره انجمن ّ

در ادام��ه نی��ز درباره پروژه شاهدش��هر که زمین آن توس��ط بنیاد
مسکن و حساب  ۱۰۰امام (ره) شهرستان اسالمشهر به صورت هبه
خیرین مسکنساز استان قرار گرفته
دریافت شده و در اختیار انجمن ّ
است ،بحث و تبادلنظر شد.

زمستان 1399

نشس��تی با حضور حجت االس�لام والمسلمین حاجآقا
رضایی -نماینده دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن
استان ،در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان تشکیل شد.
در این نشس��ت ک��ه مهندس صالحی -مدی��رکل بنیاد
مسکن استان و دکتر آقامیری -رئیس هیئتمدیره انجمن
خیرین مسکنس��از نیز حضور داش��تند ،مسعود حسنوند-
ّ
مدیرعامل این انجمن در استان ،گزارشی از وضعیت مالی
و پیشرفت فیزیکی پروژه  ۹۶واحدی گلدسته در شهرستان
اسالمشهر ارائه نمود .پروژه مزبور در مدت  ۶ماه به پیشرفت فیزیکی
 ۵۹درصد رسید و در مرحله تأسیسات قرار دارد.
همچنین ،اعضای هیئتمدیره با ارائه این گزارش ،از روند پیشرفت
پروژه ابراز رضایت نمودند.
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تهران

بازدید رئیس هیئتمدیره انجمن خیّرین مسکنساز استان از پروژه گلدسته
دکتر سید محمد آقامیری -رئیس هیئتمدیره و مسعود حسنوند-
خیرین مسکنس��از اس��تان ،از پروژه  ۹۶واحدی
مدیرعامل انجمن ّ
گلدسته در شهرستان اسالمشهر بازدید نمودند .در این بازدید ،دکتر
آقامیری با ابراز رضایت از سرعت پیشرفت و همچنین کیفیت پروژه،
از تالش��های مجموع��ه قدردانی کرد و در م��ورد بهبود روند اجرای
پروژه ،رهنمودهایی ارائه داد.
گفتنی اس��ت این پروژه از اول شهریور ماه سال  1399آغاز به کار
کرد و در حال حاضر ،دارای  ۵۹درصد پیشرفت فیزیکی میباشد.
علی��زاده ادام��ه داد :در ای��ن پروژه ،زمی��ن برای تع��داد  ۶۰واحد
مسکونی تأمین ش��ده و قرارداد تعداد  ۱۲۰واحد مسکونی دیگر هم
در دس��ت اجراس��ت که امیدواریم پس از تکمیل ساخت واحدهای
مس��کونی خیرساز ،آغاز شود .ایشان با تأکید بر اینکه ساخت مسکن
خیرس��از در قال��ب طرح اقدام ملی انجام میش��ود ،بیان کرد :محله

موس��یبنجعفر(ع) از جمل��ه محلههای قدیمی ش��هر بیرجند که در
بخش��ی از آن سکونتگاههای غیررسمی ش��کل گرفته است ،شروع
این پروژه ،منجر به رونق س��اخت و ساز در این منطقه میشود و در
تغییر چهره آن ،اثرگذار خواهد بود.

چهارمحال و بختیاری

خیرین مسکنساز
مراسم کلنگزنی ساخت تعداد  110واحد مسکونی ّ
خیرین مسکنساز شهرستان بروجن با حضور استاندار ،نماینده مردم
مراسم کلنگزنی و شروع ساخت مجتمع مسکونی  ۱۱۰واحدی انجمن ّ
شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی و شمار دیگری از مدیران استانی ،برگزار شد.
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خیرین مسکنس��از شهرس��تان بروجن گفت :تعداد  110واحد مسکونی  110متری در زمینی به وسعت  9هزار و
رئیس هیئتمدیره انجمن ّ
خیرین مسکنس��از ،در دست ساخت قرار گرفت .سیفاهلل فیاضی
 600مترمربع با هزینه ش��خصی علیمحمد رجالی -یکی از اعضای مجمع ّ
ادامه داد :این پروژه با هدف خانهدار ش��دن کارگران مس��تضعف و بدون مس��کن کلید خورده است که مبلغی بیش از  400میلیارد ریال برای
خیر نیکاندیش اختصاص یافت .وی خاطرنشان کرد :قبل از این پروژه نیز تعداد  30واحد مسکونی برای زوجهای
س��اخت آن از س��وی این ّ
خیرین این شهرستان ساخته شد که مبلغ  30میلیارد ریال هزینه ساخت آن بود.
جوان نیازمند از سوی یکی دیگر از اعضای انجمن ّ
خیرین مسکنس��از شهرس��تان بروجن ،س��اخت تعداد  24واحد مسکونی برای ایتام بود که
فیاضی تصریح کرد :از دیگر پروژههای انجمن ّ
سال  1398کلنگ زنی شد و با  75درصد پیشرفت فیزیکی ،در ابتدای سال آتی به بهرهبرداری خواهد رسید .وی اظهار داشت :این واحدهای
مسکونی  105متری بوده و تاکنون اعتباری بیش از  60میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده است.
خراسان جنوبی

زمستان 1399

برگزاری نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
به منظور ارائه گزارش در مورد واحدهای مس��کونی خانوادههای دارای حداقل
دو فرد معلول و همچنین برنامهریزی برای تکمیل واحدهای مسکونی در دست
خیرین مسکنس��از  ،بیس��ت و هش��تمین نشست کمیته راهبری
اجرای انجمن ّ
تأمین مس��کن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول استان با حضور مدیرکل
و معاون مش��ارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان ،رئیس هیئتمدیره و
خیرین مسکنس��از استان ،معاون مس��کن روستایی در بنیاد
مدیرعامل انجمن ّ
مسکن و معاون بنیاد مستضعفان استان ،در اداره کل بهزیستی استان برگزار شد.

بازدید از پروژه  20واحدی دیهوک
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حجت االس�لام محمدی -رئیس هیئتمدیره و سیدکاظم عمادی-
خیرین مسکنس��از استان و مهندس فالح -نماینده
مدیرعامل انجمن ّ
حس��اب  100امام (ره) در بنیاد مس��کن اس��تان ،از پروژه  20واحدی
دیهوک بازدید نمودند و در ادامه ،نشس��تی با متقاضیان مسکن برگزار
شد.

خراسان رضوی

حجت االسالم والمسلمین روحانینژاد  :ریشه و هویت بنیادمسکن ،حساب 100امام (ره) است
خیرین مسکنساز
حجت االس�لام والمسلمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،از پروژه مسکونی  216واحدی انجمن ّ
استان در شهر جدید بینالود ،بازدید کرد.
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خیرین مسکنساز استان ،با حضور در مراسم
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور در دیدار و گفتگو با مدیرعامل و هیئتمدیره انجمن ّ
بهرهب��رداری از پروژه  216واحدی ش��هر جدید
بینالود که توس��ط این انجمن ساخته شده است،
ب��ه برنامههای حمایتی بنیاد مس��کن از اقش��ار
آسیبپذیر و طبقههای ضعیف جامعه اشاره کرد.
حجت االسالم والمس��لمین روحانینژاد تصریح
نمود :هدف اصلی بنیاد مس��کن ،تأمین مسکن
محرومین در جامعه است و همکاری این بنیاد با
همه دستگاههای اجرایی در زمینه تأمین مسکن
محرومی��ن ،حل مش��کالت اقش��ار مح��روم و
آس��یبپذیر جامعه ،امری ضروری اس��ت .وی
خیری��ن دارای ظرفیتهای
خاطرنش��ان ک��ردّ :
خیری��ن
مناس��بی هس��تند و تقوی��ت انجم��ن ّ
خیرین برای تأمین مسکن نیازمندان مورد
مسکنس��از استانها در زمینه خانهدار ش��دن اقشار آسیب پذیر یک ضرورت است و نباید ظرفیت ّ
خیرین مسکنساز توجه ویژه شود
غفلت قرار گیرد .در ادامه ایش��ان ابراز نمود :باید از ظرفیتهای موجود جامعه اس��تفاده کرد و نیز به مقوله ّ
که همانا در مقابل ایتام ،خانوادههای بیسرپناه ،معلولین ،محرومین و گرفتارها مسئول هستیم.

بازدید مهندس خاکی پور از واحدهای مسکونی در دست ساخت توسط حاج اکبر ابراهیمی
خیرین مسکنس��از ای��ران از واحدهای
مهندس خاکیپ��ور -مدیرعامل انجمن ّ
خیر گرانقدر
مس��کونی در دست ساخت که با کمک بالعوض حاج اکبر ابراهیمیّ -
در روس��تاهای ی��ادگار و کتلر از توابع شهرس��تان قوچان واقع در اس��تان در حال
خیرین
تکمیل میباش��ند ،بازدید کرد .در این بازدید که به همراه مسئولین انجمن ّ
مسکنس��از اس��تان صورت گرفت ،مهندس خاکیپور ،برای اجرای محوطهسازی
مناس��ب به منظور رفاه حال بیشتر در استفاده از این واحدهای مسکونی ،رهنمودها
و راهنماییهای الزم را به مسئول فنی بنیاد مسکن شهرستان قوچان اراﺋه داد.
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خراسان شمالی

بازدید مدیرعامل انجمن خیّرین مسکن ساز ایران از پروژه  294واحدی شهرستان بجنورد

زمستان 1399

خیرین مسکنس��از ایران به
مهندس خاکی پور -مدیرعامل انجمن ّ
همراه مدیرکل ،معاون پش��تیبانی ،مدیر حساب  100امام (ره) در بنیاد
خیرین مسکنساز استان ،از پروژه
مسکن اس��تان و مدیرعامل انجمن ّ
 ۲۹۴واحدی شهرس��تان بجنورد بازدید نمودند .همچنین نشس��تی به
منظور بررس��ی مسائل ،مش��کالت پروژه و برنامه ریزی برای تکمیل
واحدهای باقیمانده در محل دفتر پروژه برگزار و پس از بحث و گفتگو،
راهنمایی و هماهنگیهای الزم در این زمینه به عمل آمد.
در ادامه این نشس��ت ،از واحدهای مسکونی خودمالکی طرح تأمین
مس��کن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول در شهرستان بجنورد
بازدید ش��د و در رابطه با س��اخت این واحدهای مس��کونی ،به بازدید
دورهای ،رعایت ضوابط و دستورالعملهای مقررات ملی ساختمان و بر دیگر موارد مهم ،تأکید شد.

بهرهبرداری تعداد  ۱۷۰واحد مسکونی برای خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
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مدیرکل بنیاد مسکن اس��تان اظهار نمود :ساخت تعداد  597واحد
مسکونی شهری و روستایی برای خانوادههای دارای حداقل دو فرد
معلول اس��تان در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ،تعداد  482واحد
تکمیل ش��ده اس��ت و تعداد  115واحد مس��کونی نیز در دست اجرا
میباش��د .مهندس علی محمدی اظهار داش��ت :یکی از اقدامهای
شاخص در حوزه تأمین مسکن که در این دولت اتفاق افتاده ،کمک
به خانوادههای دارای بیش از دو فرد معلول اس��ت که در این زمینه
خیرین مسکنساز،
با تفاهمنامه چندجانبه میان بنیاد مسکن ،انجمن ّ
بنیاد مس��تضعفان ،سازمان بهزیستی و اداره راه و شهرسازی ،تأمین
مس��کن برای این خانوادهها در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت .وی
افزود :در مرحله نخس��ت ،تعداد  ۱۰۵خانوار در روستاها و در مرحله
بعد ،تعداد  273خانوار نیز مش��مول این طرح شدند و امسال هم ۲۰
خانوار دیگر افزوده شده است.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان با بیان اینکه بیش��ترین متقاضیان
دریافت مس��کن مربوط به شهرستان اسفراین که  ۵۵نفر ثبت شده
اس��ت ،خاطرنشان کرد :در استان ،تعداد  293خانوار روستایی دارای
بی��ش از دو فرد معلول ،میتوانند از مزایای تأمین مس��کن بهرهمند
ش��وند .محمدی اف��زود :پیش از این ،متقاضی��ان مبلغ  ۱۸۰میلیون
ری��ال کمک بالعوض دریافت میکردند که مبلغ  ۱۰۰میلیون ریال

از طرف بنیاد مس��تضعفان ،مبلغ  ۶۰میلیون ریال از طرف س��ازمان
بهزیستی و مبلغ  ۲۰میلیون ریال نیز از سوی حساب  ۱۰۰امام (ره)
پرداخت میش��د ،اما ،امس��ال این میزان دو برابر شده و در مجموع
به مبلغ  ۳۶۰میلیون ریال برای هر واحد مس��کونی روستایی رسیده
است .وی ادامه داد :متقاضیان ساخت مسکن ،از دریافت تسهیالت
طرح ویژه بهسازی مسکن روس��تایی بهرهمند میشوند و عالوه بر
آن ،در صورتی که فرد ،زمین برای س��اخت واحد مس��کونی نداشته
باشد ،به صورت رایگان در اختیار وی قرار میگیرد.
مدیرکل بنیاد مس��کن استان افزود :تاکنون ،تعداد  ۳۰قطعه زمین
برای ساخت واحد مس��کونی تحویل خانوادههای مشمول این طرح
شده است.

نشست اعضای هیئت مدیره انجمن خیّرین مسکنساز استان با مهندس درفشی
خیرین مسکنس��از
در نشس��ت اعضای هیئتمدی��ره انجمن ّ
خیرین
اس��تان با مهندس درفش��ی -رئیس هیئتمدیره انجمن ّ
مسکنس��از کش��ور ،با ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام شده
توسط این انجمن در استان ،مهندس درفشی درباره ارائه راهکار
خیرین برای
الزم برای س��اخت و ساز ،نحوه دریافت کمکهای ّ
س��اخت مس��کن محرومین اس��تان ،مواردی را با مسئولین این
انجمن در میان گذاش��ت و در این زمینه ،تصمیمهایی نیز گرفته
شد.

زمستان 1399

برگزاری نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول
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زنجان

نشست کمیته راهبری تأمین مس��کن خانوارهای دارای حداقل دو
خیرین مسکنساز استان با حضور اعضای
فرد معلول در محل انجمن ّ
آن تشکیل شد .مصوبههای این نشست عبارتند از :
• پیگیری س��اخت پروژه  4واحدی خانوادهه��ای دارای حداقل دو
فرد معلول در ش��هر زرین رود از شهرس��تان خدابنده و همچنین در
شهرستان ماهنشان .
• بررسی مش��کالت تأسیس��ات زیربنایی ،دریافت پروانه ساخت و
معرفی به بانک برای دریافت تسهیالت بانکی.
• بررس��ی و پیگی��ری مش��کالت در م��ورد واحدهای مس��کونی
خانوارهای شهری و روستایی دارای دو فرد معلول ،تکمیل ظرفیت و پیگیری پیشرفت فیزیکی آنها.

نشست انجمن خیّرین مسکنساز استان با مسئولین ادارههای آب ،برق وگاز
نشستی با حضور مدیر مشارکتهای مردمی حساب  100امام (ره)
خیرین مسکنساز استان،
در بنیاد مس��کن استان ،مدیرعامل انجمن ّ
خیرین مسکنساز شهرستان
مدیر بنیاد مسکن و مدیرعامل انجمن ّ
خدابنده ،نماینده شهرداری سجاس و مسئولین ادارههای آب ،برق و
گاز ،در شهر سجاس از بخش سجاس رود شهرستان خدابنده برگزار
و مقرر شد:
خیرین مسکنساز پس از تحویل ،در اولین
 .1زمین مورد نظر انجمن ّ
فرصت به آمادهسازی آن توسط شهرداری سجاس اقدام شود.
 .2همزمان با اجرای پروژه ،دس��تگاههای خدماترس��ان از جمله
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ادارههای آب ،برق و گاز ،اقدامهای الزم در مورد واگذاری انشعاب مورد نیاز را انجام دهند و همچنین مقرر شد برای شروع پروژه ،به واگذاری
انشعاب موقت آب و برق ،اقدام نماید.
سمنان

دیدار مدیرعامل انجمن خیّرین مسکنساز ایران با استاندار
خیرین مسکنس��از کشور و
مهندس خاکیپور -مدیرعامل انجمن ّ
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب  ۱۰۰امام (ره) در دیدار با
خیرین مسکنساز از
مهندس علیرضا آشناگر-استاندار گفت :انجمن ّ
سال  ۸۲شروع به فعالیت نمود و در زمینه تأمین مسکن محرومین،
اقدامهای خوبی را انجام داده اس��ت .وی افزود :تفاهمنامه همکاری
بین  ۵وزارتخانه و سازمان ،منعقد شده است که در این زمینه برای
خانوادههایی که دو فرد معلول یا بیشتر داشته باشند ،مسکن ساخته
و در اختیار آنها قرار میگیرد ،که کار شناس��ایی افراد دارای ش��رایط
در حوزه شهری و روستایی بر عهده سازمان بهزیستی میباشد .وی
تصریح کرد :این انجمن با شناس��ایی اقش��ار آسیبپذیر و با کمک
خیرین ،اقدام به ساخت مسکن نموده و در اختیار آنان قرار میدهد.
ّ
خیرین مسکنس��از کش��ور بیان کرد:
انجمن
مدیرعامل
ادام��ه
در
ّ
در حوزه ش��هری ب��رای هرخانواده دارای حداق��ل دو فرد معلول ،تا
سقف  1میلیارد و  400میلیون ریال کمک بالعوض تخصیص داده
میشود که این مبلغ پیش از این 600 ،میلون ریال بود و با تصویب
در نشس��ت مدیران ارشد س��ازمانهای طرفین تفاهمنامه ،این رقم
افزای��ش یافت .همچنین مهندس خاکیپور اظهار داش��ت :در بحث
مس��کن روس��تایی ،تاکنون ،مبلغ  360میلیون ریال به خانوادههای
دارای حداق��ل دو فرد معلول ،کمک بالع��وض اختصاص یافته بود
ک��ه این مبلغ به  850میلیون ری��ال افزایش یافت  .وی افزود :مقرر
خیرین مسکنس��از در بحث اختصاص  ۲۰۰هزار واحد
ش��د انجمن ّ
مس��کونی که قرار بود به دهک پایین جامعه اختصاص یابد ،شرایط
خود را اعالم نماید و اقدامهای الزم صورت پذیرد.
در این دیدار ،اس��تاندار با ابراز خرس��ندی از اقدامهای انجام شده

خیرس��از در استان اذعان داش��ت  :این استان از
در بخش مس��کن ّ
خیرین در بخشهای مختلف بهرهمند بوده و میبایس��ت از
ظرفیت ّ
این توانمندی عظیم برای س��اخت مسکن روستایی در سطح استان
خیرین در
نیز اس��تفاده بشود .آشناگر با اشاره به توانمندی ارزشمند ّ
تأمین مسکن برای افراد کم درآمد در روستاها ،بر استفاده از ظرفیت
خیرین مسکنساز استان تأکید کرد .همچنین وی در مورد واگذاری
ّ
زمین ارزان قیمت برای س��اخت مسکن نیز گفت  :شرایط و ضوابط
بهرهگی��ری از زمینهای بافت فرس��وده و تغیی��ر کاربری اراضی ،با
نظارت اداره راه و شهرس��ازی به منظور س��اخت مسکن برای اقشار
خیرین قرار گیرد .
هدف ،بررسی و در اختیار ّ
اس��تاندار همچنین با تأکید بر لزوم فراهم س��اختن امکانات الزم
خیرین مسکنساز گفت  :استانداری برای انجام امور با
برای فعالیت ّ
خیرین مسکنساز کامال آمادگی دارد و همکاری مینماید .
انجمن ّ

مراسم کلنگزنی پروژه  ۱۲واحدی امید و نیکان
آیین آغ��از عملیات اجرایی پروژه  12واحدی امید و نیکان انجمن
خیرین مسکنساز استان در شهر سمنان با حضور منوچهر فخری-
ّ
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری ،عباس دانایی -فرماندار،

علیرضا فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن و محسن بابایی -مدیر امور
ش��عب بانک مسکن استان و نیز اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره
این انجمن در محل پروژه ،برگزار شد.

فصلنامه خيرين مسكنساز | شماره بیست و دوم
زمستان 1399

خیرین
در ابت��دا ،عبداله اکبریراد -رئیس هیئت مدی��ره انجمن ّ
خیرین
مسکنس��از استان ،از درگاه خداوند مسئلت نمود تا به کمک ّ
بتوانیم این پروژه را در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسانیم.
خیرین مسکنساز استان اظهار داشت:
در ادامه -مدیرعامل انجمن ّ
این پروژه در قالب  2بلوک  6واحدی که هر بلوک  3طبقه روی پیلوت
با زیر بنای مفید هر واحد حدود  82مترمربع و زیر بنای کل هر بلوک
 767مترمربع طراحی ش��ده اس��ت و پارکینگ برای کلیه واحدها در
پیلوت تأمین و انباریها نیز در داخل واحدها طراحی شده است .حسین
هوش��نگ با قدردانی از ش��هرداری به دلیل مساعدت در اخذ پروانه و
خاکبرداری پروژه ،قدردانی خود را از مهندسینی که مسئولیت طراحی
و نظارت پروژه را به صورت کار خیر بر عهده گرفتند ،ابراز و برای آنان
خیرین
از درگاه باریتعالی طلب خیر و برکت نمود .وی از کلیه ّ
برای مشارکت در ساخت پروژه امید و نیکان ،تقاضای حمایت
مالی نمود تا در صورت محقق ش��دن این موضوع ،یک یا دو
واحد از این پروژه به صورت اجارهای در اختیار زوجهای جوان
یا افراد نیازمند که توان خرید خانه را ندارند ،قرار گیرد.
حس��ین هوش��نگ در ادامه ب��ا قدردان��ی از اداره کل راه و
شهرس��ازی اس��تان در مورد اقدام خیرخواهانه (تحویل زمین
مذکور ب��ه صورت اج��ارهای) ،تقاضای تحوی��ل زمین برای
پروژههای آتی را داش��ت و از مدیر بانک مس��کن مساعدت
در پرداخت تس��هیالت برای این پروژه را خواستار شد .وی در
پایان سخنانش نیز با بهرهمندی از نام این دو بلوک که امید و

نیکان نامگذاری شده است ،بیان داشتند ،انشاء اهلل با امید به ایزد منان،
توجهات حضرت ولیعصر( عج) و کمکهای نیکوکاران ،بتوانیم 12
خانواده از همشهریان خود را صاحبخانه نمائیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری نیز در این آیین با بیان
اینکه س��رپناه و تأمین آن ،از بزرگترین دغدغههای دولت میباشد،
خیرین مسکنس��از را بسیار ارزشمند
اقدامهای خیرخواهانه انجمن ّ
برش��مرد .منوچهر فخری ب��ا اظهار اینکه کمک ب��ه خانهدار کردن
محرومین ،از باالترین عبادتهاس��ت ،با قدردان��ی از هیئت امناء و
خیرین مسکنساز استان و کلیه خیرینی که در
هیئت مدیره انجمن ّ
خیرین
این زمینه گام برمیدارند ،اظهار امیدواری نمود که با حضور ّ
و مشارکت مردم ،شاهد شروع پروژههای دیگر باشیم.

اقدامهای مطلوب انجمن خیّرین مسکنساز در سطح روستاهای استان
مهن��دس فالحی -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان اظهار
داش��ت :در بحث تکمیل واحدهای مس��کونی روستایی در
بخ��ش کالپوش ،ع�لاوه بر توزیع س��یمان رایگان ،با عقد
تفاهمنامهای با بانک قرضالحس��نه مهر ایران ،مبلغ 150
میلیون ریال تس��هیالت با نرخ سود  ۵درصد از اعتبارهای
داخلی تأمین و مبل��غ  100میلیون ریال دیگر نیز پرداخت
شد.
خیرین مسکنس��از استان از ابتدا تاکنون ،ساخت
انجمن ّ
تعداد  1150واحد مس��کونی را به اتمام رس��انده است و در
حال حاضر ،س��اخت تعداد  20واحد مس��کونی را در دست
اجرا دارد.
گفتنی اس��ت در حال حاضر نیز  2پروژه با ظرفیت  22واحد مس��کونی در شهرس��تان شاهرود و  87واحد مسکونی در شهرستان دامغان در
دستور کار است و در حال دریافت پروانه ساختمان میباشد.
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خیرین
خیر نیک اندیش به انجمن ّ
مبلغ  1میلیارد و  200میلیون ریال کمک یک ّ
مسکنساز استان
فئاتهم اهلل ثواب الدنیا و حس��ن ثواب االخره و اهلل یحب المحسنین؛
خداون��د پاداش این جه��ان ،و پاداش نیك آن جه��ان را به آنها داد و
خداوند نیكوكاران را دوست میدارد...
خیر اس��تانی که حاضر به معرفی خویش نشد ،در اقدامی خیرخواهانه
ّ
با عنایت به مفاهیم ارزش��مندی ك��ه در آموزههای دینی به ویژه قرآن
كری��م ،در مورد احس��ان و نیک��وکاری مورد توج��ه قرارگرفته و به آن
سفارش ش��ده است ،در اقدامی ارزشمند و س��تودنی ،مبلغ  1میلیارد و
 200میلی��ون ریال برای تأمین بخش��ی از آورده یک واحد مس��کونی
خیرین
از پ��روژه  12واحدی امید و نیکان ش��هر س��منان ،ب��ه انجمن ّ
مسکنساز استان اهداء نمود.
ب��ا عنایت به اینکه احس��ان و نیك��وكاری ،رویكردهای زیادی در
عرصهه��ای فردی ،اجتماع��ی ،فرهنگی ،معن��وی و ...دارد و اینکه
مؤمنان واقعی و انس��انهای صاحب خرد و اندیش��ه در هر عصر و
نسلی ،س��عی و تالش نمودهاند تا خود را به صفت و ویژگی احسان
و نیكوكاری ،آراس��ته س��ازند ،این نیکوکار با کمک به جامعه هدف
خیرین مسکنس��از ،گام بزرگی در زمین��ه خانه دار کردن
انجم��ن ّ
محرومین برداشت.
خیرین مسکنس��از اس��تان نیز با س��پاس و
مدیرعام��ل انجم��ن ّ
قدردانی از این عزیز بزرگوار ،بیان کرد :احس��ان ،نیكوكاری و كمك
به انس��انهای ضعیف و ناتوان ،آث��ار و پیامدهای ارزنده و مثبتی را

در دنی��ا و آخرت به دنبال دارد .حس��ین هوش��نگ اظهار امیدواری
خیرین استانی ،مابقی مبلغ
کرد :انش��ااهلل با دستان مهربان و توانگر ّ
این واحد مس��کونی نیز فراهم شود تا در زمینه اهداف خیرخواهانه،
خیر
در اختیار خانوادهای نیازمند با اولویت س��ادات (با توجه به نیت ّ
گرانق��در) ،قرار گیرد .وی با ابراز اینکه احس��ان و نیكوكاری ،باعث
«ان اهلل
محبوبیت انس��ان نزد خدای سبحان میشود و جمله زیبای ّ
یحب المحس��نین» که چند بار در آیههای قرآن كریم تكرار ش��ده
است ،نشان از جایگاه و ارزش احسان و نیكوكاری در پیشگاه خداوند
دارد ،در پایان سخنانش ،عمر پر برکت و عزت و سربلندی برای این
خیر نیکاندیش را از درگاه خداوند م ّنان ،خواستار شد.
ّ

خیرین مسکنساز استان در
افتتاح یک واحد مسکونی ساخته شده توسط انجمن ّ
شهرستان گرمسار
خیرین
آیین افتتاح یک واحد مس��کونی س��اخته شده توس��ط انجمن ّ
خیرین ،برای یک متقاضی تحت پوشش
مسکنساز استان و مش��ارکت ّ
اداره بهزیس��تی شهرستان گرمس��ار با حضور متقی -فرماندار ،ایزدپور-
مدیرکل بهزیس��تی اس��تان و حس��ین هوش��نگ -مدیر عام��ل انجمن
خیرین مسکنس��از استان به صورت ویدئو کنفرانس همزمان به صورت
ّ
کش��وری برگزار ش��د .این واحد دارای حدود  76مترمربع زیربنا بوده که
اعتبار آن از محل تس��هیالت بانکی ارزان قیمت ،س��هم آورده متقاضی،
خیرین
کمک بالعوض اداره بهزیس��تی ،حساب  100امام (ره) و انجمن ّ
مسکنساز تأمین شده است.
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نشس��ت مجمع عمومی عادی به ط��ور فوقالعاده
خیرین مسکنس��از شهرس��تان مهدیشهر با
انجمن ّ
حضور نماینده فرماندار ،حسین هوشنگ -مدیرعامل
خیرین مسکنساز استان و با اکثریت اعضای
انجمن ّ
هیئ��ت امناء ،در س��الن فرمانداری این شهرس��تان
برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،به پاس سالها خدمات ارزنده،
اندیشه سازنده ،تالشهای خالصانه و بیشائبه زنده
ی��اد حاج علی اکبر مالئیان -مدیرعامل فقید انجمن
خیرین مسکنساز شهرستان مهدیشهر ،لوح سپاس
ّ
و هدیهای به رس��م یادبود ب��ه امین مالئیان معرفی
ش��ده از س��وی ای��ن خانواده ،اهداء ،و نیز تجلیل و قدردانی ش��د .پس از بیان گ��زارش علی باقریپور -رئیس هیئ��ت مدیره انجمن در این
خیرین
شهرستان ،هیئت رئیسه تشکیل و در ادامه ،پس از ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع ،در مورد اهم فعالیتها و پیگیریهای انجمن ّ
مسکنساز ،برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسین ،انجام شد.
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برگزاری مجمع عمومی انجمن خیّرین مسکنساز شهرستان مهدیشهر

فارس

ساخت تعداد  ۱۰واحد مسکونی ویژه خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول در
شهرستان داراب کلید خورد
در نشس��تی با محمدرضا حس��نزاده -سرپرس��ت بنیاد مس��کن
خیرین مسکنساز استان گفت:
شهرستان داراب ،مدیرعامل انجمن ّ
عملیات اجرایی س��اخت  ۱۰واحد مس��کونی ویژه خانوارهای دارای
حداقل دو فرد معلول در این شهرس��تان آغاز شد که این واحدهای
خیرین و همراهی بنیاد مسکن ساخته میشود.
مسکونی با مشارکت ّ
عباس خالقداری اظهار داش��ت  :این پروژه  ۱۰واحدی در زمینی به
مساحت یک هزار مترمربع در فاز یک شهرک امام حسن (ع) ساخته
میشود و زمین برای ساخت ،تحویل پیمانکار شده است .وی با بیان
اینکه هم اکنون تجهیز کارگاه و عملیات پیکنی این طرح نیز انجام
شده است ،روند اجرای این پروژه را خوب توصیف کرد و افزود :این
طرح به صورت واحدهای  ۲طبقه و به ش��کل اسکلت بنایی ساخته
میشود.
خیرین مسکنس��از اس��تان اظهار داشت :طرح
مدیرعامل انجمن ّ
س��اخت مس��کن ویژه خانواره��ای دارای حداقل دو ف��رد معلول با
مش��ارکت بنیاد مس��تضعفان ،بنیاد مس��کن ،اداره راه و شهرسازی،
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خیرین مسکنس��از اجرا میش��ود و
س��ازمان بهزیس��تی و انجمن ّ
تس��هیالت ویژه ک��م بهره و بالع��وض در این طرح تعریف ش��ده
اس��ت .همچنین خالقداری بر لزوم جلب مش��ارکت همه افرادی که
انگیزههای خیرخواهانه در ایجاد سرپناه برای نیازمندان دارند ،تأکید
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خیرین
کرد و بیان داشت :ظرفیتهای جدیدی برای استفاده از توان ّ
و س��اخت سرپناه برای نیازمندان شناسایی شده است که باید به کار
گرفته ش��ود .وی ،افقهای پیش رو برای تأمین مس��کن نیازمندان
خیرین را درخش��ان توصیف کرد و گفت:
و اس��تفاده از ظرفیتهای ّ
اس��تان در همه زمینههای موجود ،توانمندیهای بیبدیل در زمینه
خیرین مسکنس��از استان
خیرین دارد و انجمن ّ
اس��تفاده از ظرفیت ّ
در ح��وزه تأمین مس��کن نیازمندان نیز به عنوان نخس��تین انجمن،
گامهای موثری در این زمینه برداشته است.

خیرین مسکنساز،
خالقداری گفت :در س��الهای گذش��ته ،انجمن ّ
تع��داد  ۴۰واحد مس��کونی در شهرس��تان داراب س��اخته و تحویل
متقاضی��ان جامعه هدف خود داده اس��ت .در ادامه سرپرس��ت بنیاد
مس��کن شهرستان داراب گفت :برای تقویت توان مالی حساب ۱۰۰
خیرین مسکنس��از و نیز نظارت بر اجرای مطلوب
امام (ره) ،انجمن ّ
و اصولی پروژهها ،از هیچ مساعدتی دریغ نخواهد شد.
شهرس��تان داراب در فاصله  ۲۲۵کیلومتری شرق شیراز در استان
فارس قرار دارد .

نشست كمیته اجرایی تأمین مسكن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول استان
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نشس��ت كمیته اجرای��ی تأمین مس��كن خانوارهای دارای
حداق��ل دو فرد معلول اس��تان ،با حضور مدی��ران كل اداره
بهزیستی ،بنیاد مس��تضعفان ،بنیاد مسكن و مدیر اداره راه و
خیرین
شهرسازی شهرستان الرستان و نیز مدیرعامل انجمن ّ
مسكنس��از اس��تان ،در دفتر مدیركل اداره راه و شهرسازی
استان برگزار و درباره موارد زیر بحث و تبادلنظر شد:
 -١اس��تفاده از خدم��ات رای��گان مجری ذیص�لاح برای
خیرین مسكنساز استان.
پروژههای انجمن ّ
-٢استفاده از معافیتهای قانونی با رعایت الگوی مصرف
 -٣تمدید قراردادهای حوزه شهرستان الرستان كه تا اوایل اسفندماه انجام شود.

نشست هماندیشی مسئولین انجمن خیّرین مسکن ساز استان
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نشس��ت هماندیش��ی رؤس��ای بنیاد مس��کن و اداره بهزیس��تی
شهرس��تان اقلی��د و نیز مهن��دس خالق��داری -مدیرعامل انجمن
خیرین مسکنساز
خیرین مسكنساز استان ،در مورد طرح مسکن ّ
ّ
ب��ا حضور مددجویان و خانوادههای دارای دو فرد معلول ،در محل
اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد .
خیرین مسكنس��از اس��تان،
در این نشس��ت ،مدیرعامل انجمن ّ
افقه��ای پی��ش رو برای تأمین مس��كن نیازمندان و اس��تفاده از
خیری��ن را درخش��ان توصیف كرد و گفت  :اس��تان
ظرفیته��ای ّ
توانمندیه��ای بس��یاری در زمینههای مختلف انج��ام امور خیر
دارد .مهندس خالقداری در ادامه عنوان نمود :تأمین مس��كن برای
خانواره��ای دارای حداقل دو فرد معلول ،یكی از اقدامهای مؤثری
اس��ت كه این انجمن در آن مش��اركت دارد .وی یادآور شد :تأمین زمین مورد نیاز به منظور ساخت تعداد  ٨واحد مسكونی در شهرستان اقلید
برای خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی به مساحت  ١٠٠٠مترمربع ،تحویل پیمانكار شده است.
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نشستی با حضور رئیس اداره بهزیستی شهرستان گراش به همراه
خیرین مسکنس��از استان ،شهردار و رئیس نظام
کارشناس انجمن ّ
مهندسی این شهرستان ،با هدف رفع موانع و تسریع در زمینه صدور
پروانه س��اختمانی پروژه  12واحدی خانوارهای دارای حداقل دو فرد
معلول شهرستان گراش برگزار شد .غالمی – رئیس اداره بهزیستی
شهرس��تان گ��راش ،با قدردان��ی از همراهیهای پیش��ین مجموعه
شهرداری و نظام مهندسی این شهرستان ،خواستار مساعدت هرچه
بیشتر در تسریع صدور پروانه ساخت این پروژه قبل از پایان سال 99
برای امکان استفاده مددجویان از مبلغ بالعوض شد.
خیرین
در این نشس��ت ،مهندس زردش��ت -کارش��ناس انجم��ن ّ
مسکنس��از اس��تان ،قوانین حمایتی موجود برای رف��ع موانع هزینه
خیر برای این پروژه
صدور پروانه س��اخت و کسر سهمیه مهندسین ّ
را بیان و تشریح نمود.
در ادامه نیز ،مهندس مهروری-شهردار و مهندس سرخی -رئیس
نظام مهندسی شهرستان گراش ،با استقبال از این اقدام خداپسندانه،
برای تسریع در زمینه صدور پروانه ساخت این پروژه ،قول مساعد داد.
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نشست کارشناس انجمن خیّرین مسکنساز استان با مسئولین بهزیستی شهرستان گراش

درخواست صدور پروانه ساختمانی برای پروژه  ١٤واحدی خانوارهای دارای حداقل
دو فرد معلول شهرستان الر
نشستی با هدف رفع موانع و تسریع در زمینه صدور پروانه
س��اختمانی پروژه  ١٤واحدی خانواره��ای دارای حداقل دو
فرد معلول شهرس��تان الر با حضور رئیس اداره بهزیستی و
خیرین
ش��هردار این شهرس��تان به همراه کارشناس انجمن ّ
مسکنساز استان ،برگزار شد.
رئیس اداره بهزیس��تی ،با قدردانی از همراهیهای گذشته
مجموعه ش��هرداری ،خواس��تار مس��اعدت هرچه بیشتر در
تسریع صدور پروانه ساخت این پروژه قبل از پایان سال 99
برای امکان استفاده مددجویان از مبلغ بالعوض شد.
خیرین
در ادام��ه ،مهندس زردش��ت -کارش��ناس انجمن ّ
مسکنس��از اس��تان ،قوانین حمایتی موجود برای رفع موانع
خیر را
هزینه صدور پروانه س��اخت و کسر سهمیه مهندسین ّ
برای این پروژه بیان و تشریح نمود.
در این نشست ،شهردار با استقبال از این اقدام خداپسندانه ،برای تسریع در زمینه صدور پروانه ساخت این پروژه ،قول مساعد داد.
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نشست هماندیشی خیّرین مسکنساز استان با نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور
مقیمی -مدیرعامل ،عالیی -رئیس هیئتمدیره و ش��ماری از
خیرین مسکنس��از استان و نیز بلدی -مدیرکل
اعضای انجمن ّ
بنیاد مس��کن استان ،با حجت االسالم و المسلمین روحانینژاد-
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن کشور ،دیدار و گفتگو نمودند.
در ابت��دای این دیدار ،مقیمی با قدردانی و س��پاس از نماینده
ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ،گزارش کاملی از فعالیتهای
خیرین
خیرین مسکن ساز استان ارائه داد و گفت :انجمن ّ
انجمن ّ
مسکنس��از کشور وابسته به بنیاد مس��کن انقالب اسالمی و در
زمینه حمایت و پش��تیبانی حس��اب  100امام (ره) تش��کیل شده
اس��ت .ایشان بیان داش��ت :این انجمن در استان که از سال 86
فعالیتهای خود را در زمینه اساس��نامه خود آغاز کرده ،به عنوان
خیر محور برای خانهدار شدن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه فعالیت نموده است.
نهادی ّ
خیرین مسکنساز استان به شرح زیر میباشد:
برخی از فعالیتهای انجمن ّ
 -1ساخت تعداد 1585واحد مسکونی و تحویل به متقاضیان دارای شرایط
خیرین
 -2تأمین مسکن تعدادی از ایتام این شهر توسط ّ
 -3واگذاری یک بلوک  18واحدی به کمیته امداد امامخمینی (ره)
خیرین اس��تان از جمله :حاجحس��ن آقاجان��ی ،حاجعباس
س��پس ّ
خیرین مسکنساز محرابیقمی ،مهندس صادقیان ،حاجس��ید ناصر عالیی ،خوشرفتار
خیرین عضو هیئتمدیره انجمن ّ
توس��ط یکی از ّ
استان
و حجتاالس�لام و المس��لمین حاج س��یدعلیرضا تکیهای ،به بیان
-4تجهیز بیمارس��تانها برای درمان بیماری کووید ( 19کرونا) با دیدگاهها و نظرهای خود پرداختند.
هزینه چند میلیارد ریالی
حاج حس��ن آقاجانی گفت :با توجه به اینکه هر وسیله نقلیه دارای
-5خری��د میلگ��رد برای پ��روژه  24واح��دی احس��ان مربوط به باک بنزین میباش��د و برخ��ی از آنها دارای دو ب��اک ،بنزین و گاز
خانوادهه��ای دارای حداقل دو فرد معلول ب��ه ارزش  5میلیارد ریال هس��تند ،هر یک به منزله بمبی محس��وب میشوند ،چه ضرورت و
خیرین عضو هیئتمدیره این انجمن در استان
اصراری بر س��اخت پارکینگ مسقف اس��ت تا اینکه هم خطرآفرین
توسط یکی از ّ
-6پرداخت اجاره بهای معوق تعدادی از محرومین
باشد و هم هزینهای معادل  30درصد را بر مالکین تحمیل کند .وی
-7کمکهای متفرقه در زمینه درمان ،معیشت ،تحصیل و  ...برای ادامه داد :با توجه به افزایش قیمت زمین و ناتوان ش��دن متقاضیان
فقرا و مستمندان مراجعه کننده
از خرید زمین ،میتوان زمین را به قیمت مناس��ب و حتی رایگان به
خیرین مردم واگذار نمود تا امکان ساخت و ساز فراهم شود.
مقیم��ی در ادامه اظهار داش��ت :با توجه به اینک��ه انجمن ّ
مسکنس��از استان در جایگاه حقوقی خود ،همراه ،یار و مددکار بنیاد
در ادامه این نشس��ت ،حاج عباس محرابیقمی اظهار داش��ت :در
خیرین استان از جناب آقای روحانینژاد تقاضا این شرایط بس��یار بد اقتصادی ،وقتی مسکن یکی از ضروریترین
مسکن بوده و هستّ ،
دارند که پیامشان:
نیازهای مردم اس��ت ،مگر وحی منزل اس��ت که بازپرداخت وامها با
“ در انجام کلیه قراردادها ،توافقنامهها ،قوانین کش��وری و استانی ،دوره اقس��اط محدود  10ساله پرداخت شود؟ چرا نباید مثل بسیاری
خیرین مسکنساز از کشورها ،اقس��اط را  25و  30ساله کنند که امکان بازپرداخت آن
عالوه بر بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،انجمنهای ّ
را نی��ز منظ��ور نمایند ت��ا این چراغف��روزان خدمتگ��زاری همچنان به گونهای آسانتر ،وجود داشته باشد.
نورافشانی کند” را به همه مسئولین قانونگذار کشور ابالغ نمایند.
مهندس صادقیان هم بیان کرد :یکی از نقصهای موجود در بنیاد

فصلنامه خيرين مسكنساز | شماره بیست و دوم
زمستان 1399

مس��کن ،فقدان معاونت حقوقی در مجلس شورای اسالمی است تا
خیرین مسکنساز و هم اینکه
هم مدافع بنیاد مسکن و انجمنهای ّ
در قوانین مصوب کش��وری مجلس ،نقشآفرین باشد .وی افزود :در
ضمن به نظر میرس��د اگر در طرحهای ساخت و ساز ،این انجمنها
از پرداخت بیمه و مالیات معاف شوند ،خدمتی ماندگار خواهد بود.
حاج س��ید ناصرعالی��ی در ادامه اظهار نمود :چنانچ��ه در قوانین،
مقررات ،توافقنام��ه و قراردادهای فیمابین نهادهای دولتی با بنیاد
خیرین مسکنس��از نیز لحاظ ش��وند ،موتور
مس��کن ،انجمنه��ای ّ
محرک انجمنها هرگز از حرکت باز نخواهد ماند.
خوش رفتار نیز در س��خنانی گفت :چنانچ��ه در کنار کارخانههای
ش��هرهای صنعتی بتوان واحدهای مورد نیاز کارگران را ساخت و از
قوانین مؤثر بنیاد مس��کن نظیر کمک بالعوض و وامهای کمبهره
اس��تفاده نمود ،گام مثبتی برای تأمین مس��کن محرومان برداش��ته
خواهد شد.
حجت االس�لام و المس��لمین حاج س��ید علیرضا تکی��های اظهار
داش��ت :با توجه به فراوانی زمی��ن و البته عوارض متعدد فرهنگی و
اجتماعی که فرهنگ آپارتماننشینی به دنبال دارد ،چرا از نقشههای
پروژههایی نظیر ش��هرک مهدیه برای طراحی استفاده نمیشود تا از
مسکن به سبک اسالمی آن بهرهبرداری شود؟

س��پس ،نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور گفت  :از اینکه
خیرین این اس��تان که س��الها در
توفی��ق پی��دا ک��ردم تا در جم��ع ّ
خدمتش��ان ب��ودهام ،حضور پیدا کن��م ،خداوند را ش��اکرم و یک بار
دیگر از تالشهای ارزش��مندتان قدردانی و سپاس��گزاری میکنم.
حجت االس�لام و المس��لمین روحانین��ژاد در ادامه اظهار داش��ت:
خیرین مسکنس��از ،امری خداپس��ندانه و عامالمنفعه
فعالیت انجمن ّ
میباش��د ،که میبایس��ت با برنامهریزی بهت��ر و موفقیتهای آتی
خیر محور ش��وند و ان شاا ...با تکیه
این انجمن در سراس��ر کش��ور ّ
خیرین سراس��ر کش��ور ،بتوانن��د گامهای مؤثر و
بر منابع و امکانات ّ
خوبی برای رفع مش��کل افراد بیبضاعت و محروم بردارند .ایش��ان
ادام��ه داد :تعامل و هم��کاری همه دس��تگاههای اجرایی در زمینه
تأمی��ن مس��کن محرومین و حل مش��کالت این قش��ر در جامعه،
امری ضروری اس��ت و از مس��ئولین خواس��ت برای ساخت مسکن
نیازمندان و محرومین ،نهایت مس��اعدت و همکاری را داشته باشند.
در پای��ان نماینده ولی فقیه در بنیاد مس��کن کش��ور ب��ا قدردانی از
خیرین مسکنس��از اس��تان ،همکاری و همراهی
فعالیتهای ارزنده ّ
با این مجموعه را باعث افتخار دانس��ت و عنوان داشت که نظرهای
شما به مسئولین ذیربط منعکس خواهد شد.

کردستان

برگزاری مجمع عمومی انجمن خیّرین مسکنساز استان
خیرین مسکنس��از استان در دفتر
انتخابات هیئتمدیره انجمن ّ
حجت االسالم و المسلمین پورذهبی -نماینده ولی فقیه در استان
تشکیل شد.
در ابتدا ،مهندس رضا قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در
مورد وظایف این بنیاد برای تأمین مس��کن خانوادههای محرومین
خیرین مسکنساز ،توضیحات کاملی را ارائه نمود.
و ارکان انجمن ّ
در ادامه دکتر مجید شاهاویس��ی -عضو هیئتمدیره و مدیرعامل
خیرین مسکنساز استان درباره پروژههای اتمام یافته و در
انجمن ّ
دست اقدام این انجمن و اختصاص افزایش سهمیه استان ،گزارش مصوری ارائه داد.
خیرین مسکنس��از کش��ور اظهار داشت :این انجمن فعالیتهای خوبی داشته و برکت آن،
همچنین مهندس خاکی پور-مدیرعامل انجمن ّ
پش��تیبانی حس��اب  100امام (ره) است .مهندس خاکی پور ادامه داد :ساخت 30هزار واحد مسکونی در کل کشور توسط این انجمن در دست
اقدام است که  14هزار واحد آن مربوط به خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول میباشد.
خیرین مسکنساز استان اقدام به رأیگیری برای انتخاب اعضای هیئتمدیره نمودند و بر این اساس ،اعضای
در پایان ،هئیتامنای انجمن ّ
خیرین مسکن ساز استان انتخاب شدند.
هیئتمدیره و بازرسین انجمن ّ
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نشست مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب  100امام (ره) با استاندار و اعضای
هیئت مدیره انجمن خیّرین مسکنساز استان
نشس��تی با حضور مهن��دس خاکی پور-
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب
خیرین
 100ام��ام (ره) و مدیرعامل انجمن ّ
مسکنس��از ایران ،مهندس ملکی -معاون
عمرانی استاندار ،مهندس قادری -مدیرکل
بنی��اد مس��کن اس��تان ،مهن��دس ثابتی-
مدیرکل اداره راه و ش��هر س��ازی اس��تان،
قریش��ی -مدیرکل اداره بهزیس��تی استان
خیری��ن
و اعض��ای هیئتمدی��ره انجم��ن ّ
مسکنس��از اس��تان ،در محل دفتر معاون
عمرانی استاندار برگزار شد.
خیرین مسکنساز
ابتدا مدیرعامل انجمن ّ
استان گفت :این انجمن در  31مرکز استان
و  120ش��عبه در شهرس��تان ،ساخت حدود
 10هزار واحد مس��کونی را در دس��ت اقدام
دارد .دکتر شاهاویس��ی افزود  :در استان نیز
تاکنون  36واحد مسکونی برای خانوادههای
دارای حداقل دو فرد معلول س��اخته ش��ده
اس��ت و س��اخت تعداد  280واحد مسکونی
نیز در دس��ت اقدام میباشد .وی ادامه داد:
تفاهمنامه پنج جانبهای مابین بنیاد مسکن،
بنیاد مس��تضعفان ،س��ازمان مل��ی زمین و
خیرین
مسکن ،سازمان بهزیستی و انجمن ّ
مسکنس��از منعقد شده است که با پرداخت
تس��هیالت جدید به مبلغ  1میلیارد و 400
میلیون توم��ان ،امیدواریم پروژههای خوبی

را به انجام برسانیم.
در ادام��ه ،مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان
بی��ان نم��ود :یک��ی از وظایف ای��ن بنیاد،
تأمین مس��کن برای محرومین میباش��د.
مهندس قادری ادامه داد :متأسفانه ،انجمن
خیری��ن مسکنس��از در اس��تان ،عملک��رد
ّ
راضیکنندهای نداش��ته است و انتظار داریم
با افزایش س��همیه و تالش بیش��تر ،به حد
نصاب کشوری برس��یم .وی افزود :آمادگی
داریم هرچه س��همیه در روس��تاها داش��ته
باشیم ،با تمام توان به پایان برسانیم.
سپس معاون عمرانی استاندار در سخنانی
گفت :باید در س��اخت خانه برای محرومان
از خودمان مایه بگذاریم و در رفع مشکالت
خانوادهه��ای دارای دو فرد معلول بیش��تر
تالش نماییم .ملک��ی ادامه داد :باید خدا را
ش��اکر باش��یم که به ما این موهبت را عطا

فرموده که بتوانیم قدمی برای خانوادههای
نیازمند برداریم.
سپس مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی
حس��اب  100امام (ره) و مدیرعامل انجمن
خیری��ن مسکنس��از ای��ران تصری��ح کرد:
ّ
خیرین مسکنس��از ،جزو تشکیالت
انجمن ّ
موفق در س��طح کش��ور بوده و ت��ا به حال
باالی  20هزار واحد مس��کونی توسط این
انجمن ساخته شده اس��ت .مهندس خاکی
پ��ور ادام��ه داد :اخی��را ،تفاهم نام��های با
آزمایش��گاه مکانیک خاک انجام شده است
که ب��رای خانوادههای دارای حداقل دو فرد
معلول 50 ،درصد تخفیف قائل ش��ود .وی
همچنین با اش��اره به تکمیل پروژههای در
دست اقدام گفت :از محل حساب  100امام
(ره) ،به تکمیل پروژههای در دس��ت اقدام،
کمک خواهیم کرد.

خیرین مسکنساز استان از پروژههای خودمالکی شهر
بازدید مدیرعامل انجمن ّ
توپآغاج شهرستان بیجار
خیرین
دکت��ر مجی��د شاهاویس��ی -مدیرعام��ل انجم��ن ّ
مسکنساز اس��تان ،به همراه آقایان رسولی و زارعی معاون
مشارکتهای مردمی و کارشناس مسکن سازمان بهزیستی
استان ،مهندس قمری -مدیر مشارکتهای مردمی و حساب
 100امام (ره) در بنیاد مس��کن استان و شاهمرادی -رئیس
اداره بهزیستی شهرس��تان بیجار ،از پروژههای خود مالکی
ش��هر توپآغاج (از ش��هرهای زیر  25هزار نفر) شهرستان
بیج��ار با پیش��رفت فیزیکی  40درصد بازدی��د نمودند و در
مورد روند اجرای ساخت این پروژهها ،رهنمودهای الزم ،به
کارشناسان مربوطه ارائه شد.
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خیرین مسکنس��از ایران،
مهن��دس خاکی پ��ور -مدیرعامل انجمن ّ
مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،رئیس اداره بهزیستی
خیرین مسکنس��از
شهرس��تان س��نندج و اعضای هیئتمدیره انجمن ّ
استان ،با خانواده دارای دو فرزند معلول دیدار کردند.
در ای��ن دیدار ،مهن��دس خاکی پور خطاب به این خانواده گفت :ش��ما
ول��ی نعمتان م��ا و از گرامیترین مخلوقات خداوند هس��تید .وی افزود:
خدمتگزاری به شما عزیزان وظیفه ماست و به دعای خیر شما نیازمندیم.
س��پس مهندس قادری گفت :بنیاد مس��کن اس��تان همیش��ه آماده
خدمتگزاری به خانوادههای محروم و دارای فرد معلول میباش��د.وی خاطرنش��ان کرد :تاکنون ،تعداد  36واحد مس��کونی برای خانوادههای
دارای دو فرد معلول ساختهایم و تعداد  280واحد مسکونی دیگر نیز در دست اقدام است.
در ادامه ،اعضای حاضر با حضور در روستای دوشان ،از  50واحد مسکونی محرومین بازدید نمودند.
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چهاردهمین نشست کمیته راهبری تأمین مسکن معلولین استان،
موضوع تفاهمنامه پنججانبه تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل
دو فرد معلول ،در س��الن نشس��ت اداره کل بهزیستی استان تشکیل
شد.
در این نشست که با حضور مهندس قادری -مدیرکل بنیاد مسکن
اس��تان ،قریشی -مدیرکل س��ازمان بهزیستی اس��تان ،دکتر مجید
خیرین مسکنس��از استان ،مهندس
شاهاویس��ی-مدیرعامل انجمن ّ
محمدیبهرام -سرپرست معاون امالک و حقوقی و رسولی -معاون
مش��ارکتهای مردمی اداره کل راه و شهرس��ازی استان ،مهندس
زارعی -کارش��ناس اداره بهزیستی و مهندس مرادی -نماینده بنیاد
علوی تحت نظر بنیاد مستضعفان استان کرمانشاه تشکیل شد.
خیرین مسکنس��از،
پس از ارائ��ه گزارشهای مدیرعامل انجمن ّ
مدی��رکل بنیاد مس��کن و معاون مش��ارکتهای مردم��ی اداره کل
بهزیستی ،مقرر شد :با توجه به کمبود زمین در داخل محدوده قانونی
شهرهای استان ،اداره کل راه و شهرسازی امکان واگذاری زمین به

انجمن را در روس��تاهای نزدیک و داخل حریم ش��هرها را بررسی و
نتیجه را ظرف دو هفته اعالم نماید.
مدیرکل س��ازمان بهزیس��تی اس��تان ،آمادگی واگذاری بخشی از
زمینه��ای مرکز آموزش علمی -کاربردی س��ازمان بهزیس��تی در
خیرین مسکنس��از اعالم نمود و مقرر
ش��هرک بهاران را به انجمن ّ
شد سریع ًا موضوع بررسی و این واگذاری صورت پذیرد.

واگذاری تعداد  46واحد مسکونی به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان
بهزیستی در استان
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خیرین
با حض��ور دکتر مجی��د شاهاویس��ی -مدیرعامل انجم��ن ّ
مسکنساز استان ،دکتر بهرام نصرالهیزاده -رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی ،قریشی و رس��ولی -مدیرکل و معاون مشارکتهای
مردم��ی اداره بهزیس��تی اس��تان و مهن��دس قم��ری -رئیس دفتر
مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مراسم واگذاری  46واحد مسکونی در
منزل یکی از مددجویان واقع در روس��تای قلیان شهرستان سنندج و
به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور دکتر قبادی دانا -معاون وزیر و
رئیس سازمان بهزیستی کشور ،برگزار شد.
مدیرکل اداره بهزیس��تی استان در این مراس��م با بیان اینکه این
واحده��ا به مددجوی��ان عادی ،معل��والنو زنان سرپرس��ت خانوار
تحت پوشش بهزیس��تی واگذار شد ،اظهار داشت :برای ساخت این
واحدهای مسکونی ،مبلغ  12میلیارد ریال از محل اعتبارهای سازمان
بهزیس��تی هزینه شده است .سیدصباح قریشی افزود :همچنین بنیاد
مسکن نیز برای ساخت هر واحد مسکونی ویژه معلوالن استان مبلغ
 400میلیون ریال تس��هیالت پرداخت کرده است .وی با بیان اینکه
ع�لاوه بر کمک بخشه��ای دولتی ،هر ک��دام از مددجویان نیز بر

اساس قیمت تمام شده واحدها ،آوردهای داشتهاند ،خاطرنشان کرد:
بیشترین تعداد واحدهای واگذار شده در شهرستانهای سنندج ،قروه
و کامیاران است.
قریشی با قدردانی از تالش بخشهای دولتی ،غیردولتی و انجمن
خیرین مسکنس��از اظهار کرد :امیدوارم با همکاری سایر دستگاهها
ّ
بتوانیم زمینههای الزم برای بهرهمندی و اس��تفاده بهینه معلوالن از
خدمات و امکانات عمومی ،رفاهی ،فرهنگی ،آموزشی و فرصتهای
شغلی جامعه را در استان فراهم کنیم.

ش��هری بنیاد مس��کن استان مطرح و بر اس��اس آئیننامه معامالت
خیرین مسکنساز اقدام شود.
انجمن ّ
)3مقرر شد درباره تمدید قرارداد واگذاری زمینهای پروژه مسکن
دو معلولین در شهرستانهای بیجار ،قروه و مریوان اقدام شود.
)4در خاتمه نشس��ت و در رای گی��ری ،اعضای جدید هیئتمدیره
برای دو سال دیگر انتخاب شدند.
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خیرین مسکنس��از استان با دستور
نشس��ت هیئتمدیره انجمن ّ
کار انتخ��اب رئیس ،نایب رئیس و منش��ی هیئتمدیره ،با حضور
خیرین مسکنس��از
دکت��ر مجید شاهاویس��ی -مدیرعامل انجمن ّ
اس��تان ،مهن��دس رضا قادری -مدی��ر کل و امیر قم��ری -مدیر
حس��اب 100امام (ره) در بنیاد مسکن استان ،عالء الدین قادری-
خیرین مسکنس��از اس��تان ،مهندس بهزاد اقبال
خزانه دار انجمن ّ
پور -عضو اصلی هیئتمدیره و علی اش��رف زانیار -منشی انجمن
خیرین مسکنس��از استان ،در دفتر مهندس شهرام ملکی -معاون
ّ
هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری تشکیل و مصوبههای زیر بیان
و تصمیمگیری شد:
)1در ابتدا ،دکتر شاهاویس��ی در مورد پروژه  280واحدی ش��هرک
ورمقانی ،عوارض نوس��ازی و هزینه کس��ری پارکینگ ،از اعضای
انجم��ن نظرخواهی کرد و هم��ه اعضاء به این نتیجه رس��یدند که
عوارض پروژه از محل موجودی حساب انجمن پرداخت شود.
)2مق��رر ش��د در م��ورد انتخ��اب پیمان��کار برای س��اخت پروژه
280واحدی ،موضوع در نشس��تی با حضور مدیرکل و معاون مسکن
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برگزاری نشست هیئتمدیره انجمن خیّرین مسکنساز استان

کرمانشاه

نشست امام جمعه شهرستان هرسین با مسئولین بنیاد مسکن و انجمن خیّرین مسکنساز استان
حاج آقا کریمی -قائممقام دفتر نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن
خیرین مسکنساز استان به
اس��تان و عضو هیئتمدیره انجمن ّ
همراه مهندس رادین -مدیرعامل این انجمن در اس��تان و مدیر
بنیاد مس��کن شهرستان هرس��ین ،در نشستی با حجت االسالم
اجرایی -امامجمعه این شهرس��تان ،در مورد حمایت و پشتیبانی
خیرین مسکنساز گفتگو کردند.
حساب  100امام (ره) و انجمن ّ
در ابت��دا ،حاج آقا کریمی خالصهای از عملکرد حس��اب 100
خیرین مسکنساز را بیان
امام (ره) و چگونگی تأس��یس انجمن ّ
نمود .سپس ،مهندس رادین مختصری از فعالیتهای انجامشده
برای معلولین توسط این انجمن در شهرستان هرسین و استان و
همچنین خانوارهای محرومین را عنوان کرد و به منظور کمک
به خانوارهای بیبضاعت ،خواستار فعالیت بیشتر و تقویت این انجمن در شهرستان هرسین شد.
سپس امام جمعه با قدردانی از فعالیتهای انجام شده ،اعالم آمادگی نمود که با هماهنگی بنیاد مسکن به همراه سایر مسئولین ذیربط در
شهرستان هرسین ،نشستهای انجمن فعال و در مورد حساب  100امام (ره) و پشتیبانی آن پیگیری و تالش شود.
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برگزاری پنجاهمین نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو
فرد معلول
پنجاهمین نشس��ت کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای
دارای حداقل دو فرد معلول استان در سالن نشست بنیاد مسکن
استان تشکیل شد.
این نشس��ت به منظور رفع مش��کل پروژه فدک در مورد تحویل
واحدها ،انشعاب آب ،برق ،گاز و واریزیهای متقاضیان تشکیل شد
خیرین مسکنس��از استان
و پس از ارائه گزارشهای الزم ،انجمن ّ
عالوه بر کمک بالعوض ،مبلغ  700میلیون ریال را تقبل نمود.

پنجاه و یکمین نشست کمیته راهبری
تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول استان
بنا به تصمیم کمیته راهبری مرکز در مورد برگزاری نشس��ت
این کمیته در اس��تانها ،پنجاه و یکمین نشست کمیته راهبری
تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول استان در
دفتر مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی استان تشکیل شد.
ابتدا در مورد موانع پیش روی پروژه فازهای یک و دو و موضوع
انش��عاب برق ،آب ،گاز و مشکالت متقاضیان بحث و تباد ل نظر
شد .همچنین در رابطه با سود دوران مشارکت تسهیالت مسکن
مه��ر به میزان  100میلیون ریال گفتگو و در ادامه ،درخواس��ت
جانمایی واحدهای مسکن مهر بیستون عنوان شد.
خیرین مسکنس��از استان ،با قدردانی از حضور اعضای این انجمن ،مصوبههای نشست قبلی و دستورکار
س��پس رادین -مدیرعامل انجمن ّ
این نشست را اعالم و هماهنگیهایی که با نظام مهندسی استان انجام شده است را بیان نمود .وی افزود :تا تعیین تکلیف واحدهای مصوب
شده به ویژه ساخت و سازها در اراضی راه و شهرسازی ،نشستها به صورت هفتهای برگزار میشود.
در پایان مشکالت واحدهای مسکونی خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول قبل از سال  94اعالم شد و پس از بیان نظرهای سایر اعضاء،
مصوبههای نشست به تصویب رسید.

خیرین مسکنساز استان از پروژه فدک
بازدید مدیرعامل انجمن ّ
خیرین مسکنس��از اس��تان به هم��راه معاون
مدیرعام��ل انجمن ّ
مش��ارکتهای مردمی و کارشناس مسئول مس��کن اداره بهزیستی
استان ،از پروژه فدک بازدید و به منظور تسریع در اتمام کار و آماده
نمودن برای افتتاح در دهه حساب  100امام (ره) ،تذکرهای الزم به
پیمانکار پروژه دادهش��د .توضیح اینکه در فاز یک این پروژه با 40
واحد مسکونی ،تمامی کمکهای بالعوض ادارههای ذیربط و آورده

متقاضیان واریز ش��ده است و با  99درصد پیشرفت فیزیکی ،مشکل
برق و گاز برطرف ش��ده و مشکل آب و فاضالب در دست پیگیری
اس��ت و محوطه سازی واحدها هم در دست اجراء میباشد .فاز دوم
پروژه فدک برای  40خانوار دیگر در مرحله نازککاری میباش��د و
 86درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خیرین مسکنساز استان و قائممقام نماینده ولیفقیه در بنیاد
بازدید مدیرعامل انجمن ّ
مسکن استان از یک خانوار روستایی محروم وبیسرپرست
قائممقام نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان و عضو هیئتمدیره
خیرین
خیرین مسکنس��از اس��تان ب ه همراه مدیرعام��ل انجمن ّ
انجمن ّ
مسکنساز استان با بازدید از یک خانوار روستایی محروم و بیسرپرست،
به طور جداگانه با فرماندار و امام جمعه شهرستان کنگاور دیدار و گفتگو
خیرین مسکنس��از در
کردن��د و در ادامه با تأکید بر فعال نمودن انجمن ّ
این شهرس��تان و تقویت حس��اب  100امام (ره) ،بیاناتی را در مورد این
انجمن اعالم داشتند.
دکتر الماسی -فرماندار و حجت االسالم لروند -امام جمعه ،با قدردانی
خیرین مسکنساز اعالم نمودند که آماده همکاری
از فعالیتهای انجمن ّ
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در پی نشس��تی که در شهرستان س��نقر و کلیایی و در محل بهزیستی
این شهرستان برگزار ش��د ،درباره سه قطعه زمین واگذار شده به انجمن
خیرین مسکنس��از استان برای ساخت  6واحد مس��کونی در اراضی راه
ّ
و شهرس��ازی و نیز در رابطه با مش��کالت مجوز ساخت ،هزینه طراحی،
نظارت و همچنین مشکل تعدادی از خانوارهای روستایی ،بحث و تبادل
نظر شد.
همچنی��ن مقرر ش��د بعد از انجام مکاتبهه��ای الزم از طریق ادارههای
خیرین مسکنس��از
شهرس��تان ،برابر دس��تورالعملها و ارجاع به انجمن ّ
استان و پیگیری از مراجع ذیربط در استان ،موضوع رایگان نمودن هزینه
خیرین مسکنساز استان ،مشکل تعدادی از
طراحی و نظارت در دستور کار قرار گرفت و از طرفی مقرر شد بنیاد مسکن شهرستان و انجمن ّ
خانوارهای روس��تایی دارای حداقل دو فرد معلول که مش��کل آورده اولیه را دارند و طرف قرار داد بسیج سازندگی هستند ،پیگیری و نیز حل
و فصل شود.
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خیرین مسکنساز استان و ساخت  6واحد
سه قطعه زمین واگذار شده به انجمن ّ
مسکونی برای خانوادههای معلولین
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در زمینه اهداف حساب  100امام (ره) و این انجمن هستند و مقرر شد رئیس بنیاد مسکن شهرستان کنگاور به عنوان دبیر جلسات این انجمن
خیرین این شهرس��تان را شناس��ایی و به عنوان عضو هیئتمدیره در نشس��تهای انجمن حضور یابند و مش��کالت
و با هماهنگی امام جمعهّ ،
خیرین مسکنساز پیگیری و در رفع آن اقدام نمایند.
مسکن محرومین و کمک به آنها را از طریق انجمن ّ
کهگیلویه و بویراحمد

آیین کلنگزنی ساخت  12واحد مسکونی غدیر با حضور حجت االسالم و المسلمین
روحانینژاد
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آیین کلنگزنی ساخت تعداد  12واحد مسکونی
غدیر ب��رای خانوادهه��ای دارای حداق��ل دو فرد
معلول در شهرستان یاسوج با حضور حجتاالسالم
والمس��لمین روحانین��ژاد -نماین��ده ولیفقیه در
بنیاد مسکن کش��ور ،دکتر مرادی -مدیرکل اداره
بهزیستی استان ،دکتر کناری -فرماندار شهرستان
بویراحم��د ،دکترجنت��ی -مدی��رکل بنیادمس��کن
خیرین
استان،مهندس غریبی -مدیرعامل انجمن ّ
مسکنس��از استان ،دکتر اشرف زاده -معاون راه و
خیرین مسکنساز
شهرس��ازی استان و شماری از ّ
استان برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین روحانینژاد:
شش هزار واحد مسکونی برای خانوادههای دارای دو فرد معلول به باال در کشور
ساخته میشود
40

خیرین مسکنساز استان ،نماینده
در نشس��ت هیئت مدیره انجمن ّ
ولیفقیه در بنیاد مس��کن کش��ور گفت :تعداد  ۶هزار واحد مسکونی
برای خانوادههای دارای دو فرد معلول به باال در کشور ساخته میشود.

حجت االس�لام و المس��لمین روحانینژاد با بیان اینکه این انجمن
وابس��ته به بنیاد مسکن است ،اما هویت مس��تقلی دارد ،افزود :باید
خیرین مسکنساز در استان مؤثر واقع شود.
تالش ش��ود که انجمن ّ

دیدار حجت االسالم والمسلمین روحانینژاد با امام جمعه شهرستان یاسوج
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حجت االس�لام و المس��لمین روحانینژاد -نماینده ولیفقیه در
بنیاد مسکن کشور و هیئت همراه ،به اتفاق دکتر جنتی -مدیرکل
بنیاد مس��کن اس��تان و هیئت همراه ،با حاج آقا حسینی -نماینده
ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر یاسوج دیدار نمودند .نماینده
ولیفقیه در بنیاد مس��کن کشور ،پیام مقام معظم رهبری به مردم
شریف اس��تان به ویژه زلزلهزدگان شهرستان دنا را قرائت نمودند
و تس��ریع در عملیات بازسازی و ساخت واحدهای مسکونی مقاوم
خیرین،
را از همه مس��ئولین کشوری و استانی با مشارکت مردم و ّ
خواستار شدند.
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خیرین مسکنساز تصریح
ایش��ان با اشاره به حمایت بنیاد مسکن از ّ
کرد :امتیاز آب ،برق ،گاز ،صدور پروانه ،ارائه خدمات فنی و نظارتها
خیرساز ،رایگان است.
برای طرحهای مسکن ّ
در این نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان هم ابراز نمود :امسال،
این بنیاد س��اخت  ۳هزار و  ۵۰۰واحد مس��کونی را برای محرومان
در اس��تان ش��روع کرده که تعداد  ۳هزار واحد مس��کونی آن آماده

بهرهبرداری است.آقای جنتی افزود :عملیات اجرایی ساخت تعداد ۱۲
واحد مس��کونی برای خانوادههای دارای دو فرد معلول آغاز میشود.
وی ادامه داد :در مجموع ،امسال تعداد  ۱۶۰واحد مسکونی برای این
خانوادهها ( دو معلول به باال) در استان توسط بنیاد مسکن و انجمن
خیرین مسکنساز ساخته شده است.
ّ

نشست هماندیشی اعضای انجمن خیّرین مسکنساز استان
خیرین
برگزاری نشست هماندیشی اعضای هیئتمدیره انجمن ّ
مسکنس��از اس��تان با موضوع بررس��ی مش��کالت تأمین مسکن
خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول شهر یاسوج با حضور دکتر
جنت��ی -مدیرکل و مهن��دس اصالت زاده -معاون امور بازس��ازی
و مس��کن روستایی بنیاد مسکن اس��تان ،حاج آقا موسوی -رئیس
خیرین
هیئتمدیره و س��ید افش��ار غریب��ی -مدیرعامل انجم��ن ّ
مسکنساز استان ،در بنیاد مسکن استان برگزار شد .
در ابتدای این نشس��ت ،موس��وی ب��ا قدردان��ی از حمایتهای
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان و مطرح نمودن موانع و مش��کالت
موجود ،درخواس��ت استفاده از تس��هیالت این بنیاد را مطرح نمود.
در ادامه ،مطالبی در مورد تأمین مصالح مورد نیاز پروژه ۱۲واحدی
غدیر شهرس��تان یاسوج توسط بنیاد مسکن استان نیز مطرح شد که
مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین پس از بحث و تبادل نظر ،مدیر کل بنیاد مس��کن استان
با ابراز رضایتمندی از خدمات و پیگیریهای این انجمن در ساخت
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منزل مس��کونی برای نیازمندان ،با ارائه مطالبی خاطرنشان کرد  :در
زمان شکلگیری بنیاد مسکن ،ساخت سرپناه برای نیازمندان به ویژه
معلولین مورد توجه بوده و این در حالی است که مقام معظم رهبری
نیز همیش��ه در فرمایشهای خود س��اخت س��رپناه برای محرومین
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و مس��تضعفان را از عم��ده وظایف بنیاد مس��کن با همکاری س��ایر
نهادهای مرتبط مثل کمیته امداد امامخمینی (ره) ،سازمان بهزیستی
و بنیاد مس��تضعفان دانسته و بر آن تأکید میفرمایند .جنتی در ادامه
افزود :امیدواریم با همکاری همه نهادهای مرتبط و مش��ارکت خود

خیرین
محرومی��ن ،حمایت دولت و همچنی��ن پیگیریهای انجمن ّ
مسکنساز در سطح کشور و استان و با تأمین اعتبارهای الزم ،همه
خانوادهه��ای نیازمن��د و دارای دو فرد معلول و باالتر در اس��تان ،از
ساخت مسکن مناسب برخوردار شوند .

خیرین مسکنساز استان به خانوارهای شهری دارای
واگذاری زمینهای اهدایی انجمن ّ
دو فرد معلول در شهرستان چرام
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در نشس��تی که با حضور مظلومی -معاون مشارکتهای مردمی
خیرین
اداره بهزیستی استان ،مهندس غریبی -مدیرعامل انجمن ّ
مسکنساز اس��تان ،مهندس عباسی -کارشناس مسکن ،مهندس
پوردانش -مدیر بنیاد مس��کن و مهندس راکبیزاده -رئیس اداره
بهزیس��تی شهرستان چرام ،در اداره بهزیس��تی برگزار شد ،درباره
خیرین مسکنس��از اس��تان به
واگذاری زمینهای اهدایی انجمن ّ
خانوارهای ش��هری دارای دو فرد معلول در این شهرستان ،پس از
بحث و تبادل نظر ،تصمیمهایی گرفته شد.

خیرین مسکنساز با هدف تأمین مسکن برای نیازمندان در شهرستان کهگیلویه
انجمن ّ
تشکیل میشود
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مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان کهگیلویه در دیدار ب��ا امام جمعه،
خیرین مسکنس��از در این شهرستان خبر داد و
از تش��کیل انجمن ّ
گفت :این انجمن با هدف تأمین مس��کن برای نیازمندان تش��کیل
خیرین
میش��ود .مه��رداد متق��ی اظه��ار داش��ت :ماهیت انجم��ن ّ
مسکنس��از ،فرهنگی اس��ت که با التزام به رعای��ت کامل قوانین و
مقررات ،وفق مفاد اساس��نامه با پرهیز از هرگونه اغراض سیاس��ی،
انتفاعی و با حمایت بنیاد مسکن به منظور ساخت مسکن مناسب و
خیرین
ارزان قیمت برای اقشار محروم جامعه از طریق جلب حمایت ّ
کش��ور فعالیت خواهد نمود .وی ،اش��اعه فرهنگ مشارکت و جلب
خیرین به منظور س��اخت و تولید مسکن ارزان
کمکهای مردمی و ّ
قیم��ت برای نیازمندان را از وظایف و اهداف این انجمن اعالم کرد
و افزود:گس��ترش فرهنگ و سنت حسنه وقف در امر تأمین مسکن
محرومین از طریق بسترس��ازی مناس��ب با رعای��ت احکام ،ضوابط
و مقررات وقف ،سیاس��تگذاری و تعیین خط مش��ی در امر عمران
اراضی و فضاهای مناسب با کاربریهای مسکونی به منظور استفاده

حداکثر از آنها ،از دیگر اهداف است.
خیرین مسکنساز به منظور
متقی تصریح کرد :با تشکیل انجمن ّ
اعتالی فرهنگ ساخت و تولید مسکن مناسب وارزان قیمت ،تقویت
بنیه مالی این انجمن و تأمین منابع الزم و نظارت بر حس��ن تحقق
خیرین و واقفین مسکنساز ،تالش خواهیم
منویات ،اهداف ش��رعیه ّ
کرد.

 ۲۰۰واحد مسکونی برای خانوادههای دارای حداقل  ۲فرد معلول ساخته شد
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مدیرکل بنیاد مسکن استان اظهارکرد :در زمینه طرح جامع تأمین
مسکن اقشار کمدرآمد ،طرح تأمین مسکن ایتام در کشور اجرا شده،
که سهم استان نیز  ۷۱واحد مسکونی است .سیدمحمد حسینی افزود:
این واحدها در اس��تان کلنگزنی ش��ده است که  ۲۱واحد مسکونی
س��هم سازمان بهزیستی و  ۵۰واحد مسکونی نیز سهم کمیته امداد
امام خمینی (ره) میباش��د .وی ادامه داد :به این واحدهای مسکونی
همچنی��ن مبلغ  500میلیون ریال تس��هیالت کمبهره و مبلغ 500
میلیون ریال کمک بالعوض اختصاص مییابد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اظهار داشت :در طرح تأمین مسکن
خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول ،تاکنون ،تعداد  312خانوار
دارای دو فرد معلول در روس��تاهای اس��تان شناس��ایی ش��ده که
تاکنون ،تعداد  214واحد مس��کونی س��اخته شده است و  98واحد
استان پیشرو
مس��کونی هم در دست ساخت داریم و در این زمینه،
ِ
هس��تیم .حسینی تصریح نمود :به این واحدها نیز مبلغ  500میلیون
ریال تسهیالت و مبلغ  360میلیون ریال کمک بالعوض اختصاص
مییابد .در ادامه ایش��ان در مورد طرح جامع مسکن طالب گفت :به
این واحدهای مسکونی نیز مبلغ  500میلیون ریال تسهیالت و مبلغ
 160میلیون ریال کمک بالعوض تعلق میگیرد که سهم استان در
این طرح ،تعداد  ۱۱واحد مسکونی است.
در ادامه مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان همچنین به طرح مسکن
محروم��ان هم اش��اره کرد و گفت :تعداد س��ه هزار واحد مس��کن
محرومان در استان با اعتباری به مبلغ  1950میلیارد ریال کلنگزنی
شده اس��ت .حس��ینی افزود ۱۰۰ :درصد این واحدهای مسکونی به

بانک معرفی و  ۸۵درصد انعقاد قرارداد ش��ده اس��ت .وی ادامه داد:
فونداسیون بیش از دو هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی زده شده ،دو هزار
و  ۳۰۰واحد مس��کونی اجرای س��تون داشته و دو هزار و  ۱۰۰واحد
مسکونی هم در مرحله اجرای سقف است.
حس��ینی اضافه کرد :پیشبینی میکنیم تمام واحدهای مس��کونی
در زمان مقرر به مرحله س��فتکاری برسد و با حضور رئیس سازمان
برنام��ه و بودج��ه افتتاح ش��ود .وی گفت :مبل��غ  400میلیون ریال
تس��هیالت کم بهره و نیز مبل��غ  250میلیون ریال کمک بالعوض
ب��ه این واحدها اختصاص مییابد و قصد داریم تعداد پنج هزار واحد
مسکونی جدید هم سهمیه بگیریم.

مراسم کلنگزنی آغاز عملیات اجرایی ساخت  ۴واحد مسکونی حمایتی ویژه محرومین
در مراس��می با حضور دکتر حق شناس -استاندار ،کلنگ
آغ��از عملیات اجرایی س��اخت  ۴واحد مس��کونی حمایتی
ویژه محرومین و نیازمندان در روس��تای امیرآباد شهرستان
گرگان به زمین زده ش��د .این واحدهای مس��کونی توسط
خیرین مسکنس��از اس��تان با حمایت حساب ۱۰۰
انجمن ّ
امام (ره) در زمین اهدایی خانواده مرحوم یوس��فی در مدت
 ۴ماه ساخته و به بهره برداری خواهد رسید.
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گلستان
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خیرین مسکنساز استان با حمایت
خیر گرانقدر ،انجمن ّ
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان در این مراسم ابراز داش��ت؛ با اهدای زمین توس��ط ّ
حساب  ۱۰۰امام (ره) ،ساخت این واحدها را که از  500میلیون ریال تسهیالت قرضالحسنه و  250میلیون ریال کمک بالعوض و کمکهای
خیرین
بالعوض غیر نقدی دیگر برخوردار اس��ت ،آغاز نمود .س��ید محمد حسینی از آمادگی این برای ساخت واحدهای مسکونی با مشارکت ّ
خیرین مسکنساز و حساب  100امام (ره ) ،این آمادگی وجود دارد تا چنانچه زمین مورد نظر برای ساخت مسکن
خبر داد .گفت :در انجمن ّ
خیرین مسکنساز نیز با تأمین اعتبارهای الزم به ساخت واحد مسکونی برای نیازمند
نیازمندان در هر روستایی به انجمن واگذار شود ،انجمن ّ
خیر معرفی کند ،واحد مسکونی بسازد.
همان روستا یا نیازمندی که خود ّ

تملک زمین از خیّر استان برای ساخت مسکن محرومین

زمستان 1399

خیرین مسکنساز استان
نشست هیئتمدیره انجمن ّ
با حضور مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان ،مدیرعامل و
اعض��ای هیئتمدیره این انجمن برگزار ش��د .در این
نشست ،گزارشی در مورد آخرین اقدامها و فعالیتهای
خیرین مسکنس��از و همچنی��ن از وضعیت
انجم��ن ّ
زمین ش��هر مزرعه و پروژهه��ای خانوادههای دارای
حداق��ل دو فرد معلول توس��ط مدیرعامل این انجمن
ارائه ش��د .همچنین ،مهندس عس��گری -مدیرعامل
خیرین مسکنس��از اس��تان گفت :با پیگیریهای به عمل آمده ،زمین مورد نیاز برای س��اخت مسکن در یکی از روستاهای استان ،از
انجمن ّ
خیر تملک شده است.
ّ
گیالن

گزارشی از ساخت پروژه  627واحدی حضرت ثامن االئمه(ع)
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فاز  ۳پروژه  ۶۲۷واحدی حضرت ثامن االئمه (ع) رش��ت با ۱۸۶
واح��د مس��کونی ،با اعتباری بی��ش از  ۲۰۰میلی��ارد ریال در حال
س��اخت است و از مجموع واحدهای مسکونی باقیمانده این پروژه،
 ۴۴۱واحد مسکونی آن که در قالب فازهای  ۱و ۲در سالهای قبل
واگذار شده و هم اکنون به اتمام رسیده است ،به ترتیب اولویت در
حال واگذاری به متقاضیان محروم و نیازمند میباشد.
واحدهای مسکونی فاز  3پروژه همانند فازهای  ۱و  ،۲در  ۳۲بلوک
 ۶و  ۳واحدی و با متراژ مفید  ۷۰مترمربع ،به همراه پارکینگ و انباری
ساخته شده است .اعتبار مالی این پروژه از محل آورده متقاضیان،
خیرین و حس��اب  ۱۰۰امام (ره)
تس��هیالت بانک��ی ،کمکه��ای ّ
(کمک به آورده متقاضی) تأمین شده است .مبلغ آورده هر واحد مسکونی ،بر اساس فروش نامه اداره کل راه و شهرسازی استان ،معادل ۷۵۰
میلیون ریال محاسبه شده است که اعضای هیئتمدیره برای کمک به محرومین ،مبلغ آورده متقاضیان را مبلغ  ۴۶۰میلیون ریال (مبلغ ۲۹۰
میلیون ریال به متقاضیان تخفیف دادهاند) تعیین نموده است و در نظر دارند این کمبود را از شیوههای مختلف و با استفاده از یارانه دولت و
خیرین تأمین نمایند .در ضمن ،تسهیالت بانکی به ازای هر واحد مسکونی ،مبلغ  ۴۵۰میلیون ریال اخذ شده است.
کمکهای ّ

ساخت تعداد  30هزار واحد مسکونی توسط خیّرین مسکنساز در کشور

زمستان 1399

خیرین
در نشس��ت انتخاب هیئتامن��ای انجمن ّ
مسکنس��از اس��تان که در حضور حجتاالس�لام
والمس��لمین س��یداحمدرضا ش��اهرخی -نماین��ده
ولیفقی��ه در اس��تان و امام جمعه خرمآب��اد برگزار
خیرین
ش��د ،مهندس خاکی پور-مدیرعامل انجمن ّ
مسکنس��از ایران با اش��اره به برنامهریزی ساخت
تعداد  30هزار واحد مس��کونی در س��طح کش��ور،
از بهرهب��رداری  ۲۱ه��زار واحد مس��کونی خبر داد.
فرهادخاک��ی پور عن��وان کرد :اقدامهای بس��یاری
در قال��ب تفاهمنامه فیمابین ای��ن انجمن و چهار
دس��تگاه وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد مستضعفان،
بنیادمسکن ،سازمان بهزیستی و همچنین همراهی
و حمای��ت مالی س��تاد اجرایی فرمان ام��ام (ره) به
منظور کمک به ساخت مسکن خانوادههای شهری
و روس��تایی دارای دو معلول در حال اجراست .وی
افزود :سال گذش��ته ،حدود مبلغ  ۱۰۲میلیارد ریال
برای تکمیل تعداد  ۱۵۷۷واحد مس��کونی آس��یب
خیران و واقفان مسکنساز
دیده از س��یل از طریق ّ
سراسر کشور به مناطق سیلزده استان کمک شد.
خاکیپ��ور تصریح ک��رد :عالوه بر س��اخت تعداد  ۱۴ه��زار واحد
مسکونی خانوادههای دارای دو فرد معلول با همکاری مجموعههای
خیرین مسکنس��از نیز ساخت تعداد  ۳۰هزار واحد
مختلف ،انجمن ّ
مس��کونی برای خانوادههای کم برخوردار و محروم را نیز آغاز کرده
ک��ه تاکنون از این تع��داد ۲۱ ،هزار واحد مس��کونی به بهرهبرداری
رسیده است.
در این نشس��ت ،نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه خرمآباد با
اش��اره به تأسیس بنیادمسکن انقالب اس�لامی در  21فروردین ماه
سال  ۱۳۵۸به فرمان معمار کبیر انقالب اسالمی ،ابراز کرد :خدمات
ارزندهای که به محرومین جامعه ارائه ش��ده ،از برکتهای حس��اب
 ۱۰۰امام (ره) اس��ت .وی با بیان اینکه امام راحل ،داش��تن مسکن
را حداقل حقوق مردم میدانس��تند و تأکید داش��تند مشکل مسکن
خیرین
مردم باید حل ش��ود ،بر لزوم تسهیل مس��یر حرکت انجمن ّ
مسکنس��از در تأمین مس��کن محرومان تأکید نم��ود .وی در ادامه
خیرین مسکنس��از ،گامهای مؤثری در
اف��زود :هیئتمدی��ره جدید ّ
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لرستان

زمینه رفع مشکل مسکن محرومان استان بردارند.
خیرین مسکنس��از اس��تان را بسیار
اس��تاندار ،تالشهای انجمن ّ
ارزش��مند ارزیاب��ی نمود و اب��راز کرد :ای��ن انجمن ب��ا بهرهمندی
خیرین استانی و کشوری ،از ظرفیتهای خوبی در زمینه
ازکمکهای ّ
خدمترس��انی به مناطق محروم و آسیبپذیر استان برخوردار است.
خیرین در کشور را
خادمی نیز اس��تفاده از تجارب مفید انجمنهای ّ
الزم دانس��ت و تصریح نمود :استانداری در زمینه محرومیتزدایی از
مناطق کمبرخوردار استان و کمک به رفع مشکل مسکن محرومین
خیرین مسکنساز همکاری
با تمام ظرفیتها و امکانات خود با انجمن ّ
خواهدکرد.
در پایان این نشس��ت ،آقایان مس��عود رضایی ،سید محمد صادق
طاهری ،کاظم مرادی ،محمدرضاملکی راد ،محمدحس��ن س��پهوند،
آرش راد ،س��یدعقیل موس��وی به عنوان اعضای اصلی هیئتمدیره
خیرین
و آقای هاش��م رضاپناه به عنوان بازرس هیئتمدیره انجمن ّ
مسکنساز استان انتخاب شدند.
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ساخت تعداد  656واحد مسکونی برای خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

زمستان 1399

مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،از ساخت تعداد  732واحد مسکونی برای
خانوادهه��ای دارای حداقل دو فرد معلول خبر داد و گفت :در این زمینه،
خیرین مسکنساز به صورت نقدی
مبلغ  91میلیارد ریال از سوی انجمن ّ
و غیرنقدی کمک ش��ده اس��ت .رضایی ،اظهار کرد :س��اخت واحدهای
مس��کونی برای این خانوادهها در استان ،در دو بخش شهری و روستایی
انجام میش��ود .وی با بیان اینکه س��همیه خانوادههای روس��تایی دارای
دو فرد معلول تعداد  276واحد مس��کونی اس��ت ،از افزایش تس��هیالت
بالعوض به آنها خبر داد.
مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان اضافه کرد :به ازای هر واحد مسکونی،
مبلغ  500میلیون ریال به صورت تس��هیالت ،مبلغ  840میلیون ریال از
سوی بنیاد مستضعفان و نیز مبلغ  900میلیون ریال از سوی حساب  100امام (ره) برای خانوادههای دو معلول هزینه میشود.
مازندران

دیدار مسئولین انجمن خیّرین مسکنساز استان با نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن استان
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خیرین مسکنس��از
در دی��دار رئیس ،نایبرئیس و مدیرعامل انجمن ّ
اس��تان با نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،ابتدا ،گزارش��ی از
عملکرد این انجمن توس��ط مدیرعامل ارائه و سپس در مورد مشکالت
خیرین مسکنس��از در استان ،مواردی توسط رئیس
پیش روی انجمن ّ
هیئتمدیره این انجمن مطرح شد.
در پایان ،نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن اس��تان ،به منظور پیشبرد
خیرین مسکنس��از و نیز پیگیری رفع مشکالت مطرح
اهداف انجمن ّ
شده ،قول هر گونه همکاری را داد.

نشست مسئولین انجمن خیّرین مسکنساز با حاج اکبر ابراهیمی-خیّر مسکنساز
خیرین
نشس��تی فیمابین مدیرعامل و مس��ئولین انجمن ّ
خیر و نایبرئیس
مسکنس��از ایران با حاج اکبر ابراهیمیّ -
خیرین مسکنس��از ای��ران ،در دفتر
هیئتمدی��ره انجمن ّ
ایش��ان برگزار شد .در این نشست ،ابتدا ،مهندس لقمانی-
خیرین مسکنس��از اس��تان ،گزارشی از
مدیرعامل انجمن ّ
عملکرد این انجمن ارائه نمود .سپس ،در مورد کمکهای
خیرین اس��تان و به ویژه کمکهای ح��اج اکبر ابراهیمی
ّ
برای ساخت واحدهای مسکونی نیازمندان استان ،گزارشی

برگزاری نشست هیئتمدیره انجمن خیّرین مسکنساز استان

زمستان 1399

خیرین مسکنس��از استان ،در دفتر
نشس��ت هیئتمدیره انجمن ّ
مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد .ابتدا مدیرعامل این انجمن
در استان در مورد پیگیری و روند اجرای پروژههای ساخت مسکن
در شهرس��تان س��یمرغ و پروژه  8واحدی در شهرس��تان تنکابن
گزارشی ارائه نمود .سپس درباره دعوت از اصناف مرتبط با ساخت
مسکن به منظور همکاری و مساعدت با اعضای این انجمن بحث
و بررسی شد.
در ادامه ،مدیرکل بنیاد مسکن استان ،با توجه به انتخاب مهندس
صیاد به عنوان مدیر حس��اب  100امام (ره) در بنیاد مس��کن استان
خیرین مسکنساز،
و معرفی ایش��ان به اعضای هیئتمدیره انجمن ّ
اظهار داشت :برای اینکه بهتر بتوانیم گامهای بیشتری برای محرومین
و نیازمندان فاقد مس��کن برداریم ،میبایس��ت برگزاری نشستهای
هیئت مدیره این انجمن ،هر  15روز در دستور کار قرار گیرد .مهندس
خانی نوذری ،همچنین در مورد امضای تفاهمنامه ،کلنگزنی و شروع
س��اخت  2000واحد مسکونی برای محرومین استان اظهار داشت :با
توجه به اینکه ساخت مسکن برای محرومین موضوع این تفاهمنامه
که شامل مبلغ  300میلیون ریال بالعوض ،مبلغ  500میلیون ریال وام
بازسازی و نیز پروانه ساخت ،نظارت و نقشه رایگان میباشد ،امیدواریم
بتوانیم در سطح استان شاهد حل قسمتی از معضالت بخش مسکن
برای محرومین و نیازمندان باشیم.
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بیان شد و در ادامه از ایشان قدردانی و سپاسگزاری به عمل آمد.
خیرین کشور درباره کمک به
خیرین مسکنساز ایران نیز در ادامه از حمایتهای بنیاد مسکن و نیز ّ
مهندس خاکیپور -مدیرعامل انجمن ّ
ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار نیازمند قدردانی و سپاسگزاری نمود و خواستار هر چه بیشتر شدن این کمکها شد.

خیرین مسکنس��از
در ادامه اصغرنژاد -رئیس هیئتمدیره انجمن ّ
اس��تان با تبریک به مهندس صیاد برای انتصاب وی به عنوان مدیر
حس��اب  100امام (ره) ،درباره ادامه روند پروژههای شهرستانهای
س��یمرغ و تنکابن ک��ه در مرحله س��فیدکاری ،نص��ب در و پنجره
میباشد ،گزارشی ارائه داد .در ادامه ،چند نفر از اعضای هیئتمدیره
نیز در مورد س��اخت مس��کن برای محرومین موض��وع تفاهمنامه و
همکاری در این زمینه بحث ،بررسی و تبادل نظر نمودند.
در پای��ان ،اعض��ای هیئتمدیره این انجمن با س��اخت تعداد 313
واحد مسکونی از موضوع تفاهمنامه ساخت  2000واحد مسکونی در
استان ،به توافق رسیدند.

بازدید از پروژه  8واحدی آفتاب  2شهرستان تنکابن
خیرین مسکنساز استان به همراه معاون مدیرکل
رئیس هیئتمدیره انجمن ّ
اداره بهزیستی استان از پروژه  8واحدی آفتاب  2در شهرستان تنکابن ،بازدید
نمودند.
خیرین مسکنس��از اس��تان به هم��راه معاون
رئی��س هیئتمدی��ره انجمن ّ
توانمندس��ازی و مس��کن اداره بهزیس��تی اس��تان و کارشناس��ان طرفین ،از
پروژههای معلولین در شهرستان تنکابن بازدید و در مورد هماندیشی و بررسی
میدانی وضعیت این پروژهها بحث و تبادل نظر کردند .در ادامه این بازدید ،در
دیدار با پیمانکار پروژه ،درباره اتمام این پروژه گفتگو و مقرر شد این واحدهای
مسکونی تا پایان سال به متقاضیان واگذار شود.
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نشست اعضای انجمن خیّرین مسکنساز استان با مدیرکل بهزیستی استان

زمستان 1399

در نشس��ت حاج عب��اس اصغرنژاد -رئی��س هیئتمدیره
خیرین مسکنساز استان با دکتر گوهردهی -مدیرکل
انجمن ّ
س��ازمان بهزیستی استان ،رئیس هیئتمدیره این انجمن با
اشاره به مش��کالت ساخت و تأمین مسکن مددجویان فاقد
زمین گف��ت :به منظور تأمین مس��کن خانواره��ای دارای
حداق��ل  ۲فرد معلول ،زمین اهدایی از س��وی اداره کل راه
و شهرس��ازی در خیاب��ان فرهنگ ،موقعیت مناس��بی برای
س��اخت مس��کن خانوادههای فاقد زمین میباشد .در ادامه،
حاج عباس اصغرنژاد درباره کمکهای بالعوض س��ازمان
بهزیس��تی برای ساخت مس��کن جامعه هدف این سازمان،
از مدیران خواس��ت تا متقاضیان را برای این واحدها س��اماندهی و
مساعدتهای الزم برای ساخت منازل را در نظر بگیرند.
خیرین
در ادام��ه ،دکتر گوهردهی با قدردان��ی از مجموعه انجمن ّ
مسکنساز که در این چند سال بازوان سازمان بهزیستی برای ساخت
مس��کن خانوادههای دارای دو فرد معلول بودهاند ،افزود :با توجه به
پتانس��یل و انتظاری که از این انجم��ن حمایتگر در زمینه مهمترین
هدف س��ازمان یعنی تأمین مس��کن مددجویان م��یرود ،با معاونت

مس��کن اداره کل بهزیستی همراهی و همدلی الزم را داشته باشند.
وی همچنین خواس��تار برنامهریزی مناس��ب و حمایت دستگاههای
اجرایی برای ساخت این طرح بزرگ شد و خاطرنشان کرد :مشارکت
خیری��ن گرانقدر ،به عنوان بازوان دس��تگاههای حمایتگر ،اهمیت و
ّ
تأثیر بس��زایی در پیشبرد اهداف حمایتی س��ازمان بهزیستی داشته
خیرین نیکاندیش اس��تان در طول س��الها ،همواره
اس��ت ،چرا کهّ ،
حافظ آبروی مددجویان ما بودهاند.

دیدار اعضای انجمن خیّرین مسکنساز استان با مدیرکل زندانها
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خیرین مسکنساز استان
اعضای هیئتمدیره انجمن ّ
با مدیرکل زندانهای استان دیدار و گفتگو کردند .ابتدا،
خیرین مسکنس��از اس��تان ،با ارائه
مدیرعامل انجمن ّ
گزارشی از تأسیس ،چارت سازمانی و روند کارهای این
انجمن ،در مورد س��اخت مسکن ،شرایط و معافیتهای
خیرین مسکنس��از میتواند
مربوط ب��ه آن که انجمن ّ
انج��ام دهد ،توضیحات��ی را بیان نمود .ایش��ان درباره
ساخت مس��کن برای خانوادههای زندانیان غیرعمد در
قالب مس��کن محرومین ،قول همکاری و مساعدت داد
و اظه��ار امی��دواری کرد :در این زمین��ه ،هر چه زودتر
تفاهمنامه همکاری با سازمان زندانهای استان امضاء شود .در ادامه،
خیرین مسکنس��از استان در
چند نفر از اعضای هیئتمدیره انجمن ّ
مورد ساخت مسکن محرومین موضوع تفاهمنامه و همکاری در این
زمینه به بحث ،بررسی و تبادل نظر پرداختند.
در این دیدار ،مدیرکل زندانهای اس��تان گفت :امروزه مسکن به
عنوان س��رمایهای جذاب و ارزشمند در جامعه مطرح است و با توجه

به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه ،امکان خرید و س��اخت مسکن
برای اقش��ار کم درآمد به ویژه خانواده زندانیان کاهش یافته و یا در
خیرین
بعضی موارد ،غیرممکن ش��ده اس��ت که به همین منظور ،از ّ
نیکاندیش ،ایثارگر و جهادی مسکنس��از اس��تان دعوت مینمائیم
خیرین مسکنس��از اس��تان به یاری اقش��ار کم
تا با حمایت انجمن ّ
درآم��د و خانواده زندانیان برویم  .علی اس��تادی با اش��اره به اینکه

دیدار اعضای هیئتمدیره انجمن خیّرین مسکنساز استان با نماینده مقام معظم رهبری
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در دی��داری ک��ه با حض��ور اعضای هیئتمدی��ره انجمن
خیرین مسکنس��از اس��تان با نماینده مقاممعظم رهبری در
ّ
اس��تان و امام جمعه مرکز اس��تان انجام شد ،ابتدا ،گزارشی
از عملکرد این انجمن توس��ط مدیرعامل آن ارائه و س��پس
درباره مشکالت پیش رو مواردی توسط رئیس هیئت مدیره
خیرین مسکنساز استان مطرح شد.
انجمن ّ
در ادامه ،نماینده مقاممعظم رهبری در اس��تان با س��پاس
خیرین مسکنس��از اس��تان
و قدردانی از تالشهای انجمن ّ
و خدمات صادقانه برای س��اخت مس��کن محرومین ،اظهار
داشت :از بهترین و واجبترین خدماتی که برای محرومین
انجام میش��ود ،تهیه و ساخت مسکن برای این افراد میباشد .حاج
آقا محمدی الئینی افزود :اگر یک خانواده همه چیز داش��ته باش��د،
ولی خانه و س��رپناه نداشته باشد یعنی چیزی ندارد .ایشان همچنین
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بیش از  ۶۷درصد از زندانیان اس��تان متأهل هس��تند ،افزود :با ورود
سرپرست خانوار به زندان ،مش��کالت و مشقتهای خانواده زندانی
آغاز میش��ود ،در صورت��ی که ،این افراد هیچگون��ه جرمی مرتکب
نشدهاند و از هرگناهی مبرا هستند ،اما به علت عدم حضور سرپرست

و نانآور خانواده ،در تنگنای اقتصادی و اجتماعی بس��ر میبرند .در
پایان ،وی از اس��تقبال این انجمن برای کمک به اقشار آسیبدیده
جامعه و خانوادههای نیازمند زندانیان قدردانی و از صاحبخانه شدن
خانواده زندانیان ابراز خرسندی نمود.

خیرین و برداشتن موانع
در مورد کمک به رفع مشکالت پیش روی ّ
موجود ،قول همکاری و مساعدت داد.

دیدار رئیس هیئتمدیره انجمن خیّرین مسکنساز استان با اعضای شورای اسالمی شهر
خیرین
در دی��دار اصغ��ر نژاد-رئیس هیئتمدی��ره انجمن ّ
مسکنس��از اس��تان و معاون اداره کل بهزیس��تی استان با
اعضای ش��ورای اسالمی شهر و ش��هردار تنکابن ،در مورد
س��اخت مس��کن برای نیازمندان ،محرومین و خانوادههای
دارای حداق��ل دو فرد معلول این شهرس��تان ،نشس��تی در
شهرداری برگزار شد.
خیرین
در ابتدای این نشس��ت ،رئیس هیئتمدیره انجمن ّ
مسکنس��از اس��تان با س��پاس از اعضای ش��ورای شهر و
شهردار ،درباره برگزاری نشس��تهایی در شهرستانها برای
تأس��یس این انجمن و کمک به س��اخت مسکن نیازمندان
و محرومین ،مطالبی را عنوان نمود .ایش��ان اظهار داش��ت :امیدوارم
خیرین این شهر ،بتوانیم
که با کمک ش��ورای ش��هر ،ش��هرداری و ّ
برای نیازمندان و محرومین فاقد مس��کن ،س��رپناهی بس��ازیم .وی
درباره ساخت مسکن برای خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
تحت پوش��ش سازمان بهزیستی ،عدم توانایی در تأمین مالی و عدم
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بضاعت افراد معلول برای خرید و سهم آورده خود ،مواردی را مطرح
و پیشنهادهایی برای ساخت این واحدها ارائه داد.
در ادامه ،مهندس منصورکیا-رئیس شورای شهر تنکابن ،با حمایت
خیرین مسکنس��از اس��تان ،برای
همهجانبه برای کمک به انجمن ّ
ساخت مسکن نیازمندان و سایر گروههای هدف ،به بیان خالصهای

فصلنامه خيرين مسكنساز | شماره بیست و دوم

از مشکالت پیش روی بخش مسکن پرداخت .ایشان با توصیه ویژه
به فرمایش حضرت امام (ره) در تأسیس بنیاد مسکن و حساب 100
امام (ره) برای س��اخت و کمک به مس��کن محرومان ،حمایت همه
جانبه خود را از این انجمن اعالم نمود.

در این نشس��ت ،همچنین مهندس ردایی -شهردار تنکابن ،درباره
کمک به ساخت مس��کن نیازمندان ،محرومین و نیز ساخت مسکن
متقاضیان گروههای هدف س��ازمان بهزیس��تی ،ق��ول همکاری و
مساعدت داد.

هرمزگان

بازدید مدیرعامل انجمن خیّرین مسکنساز ایران و هیئت همراه از پروژههای استان
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خیرین مسکنساز ایران
مهندس خـاکیپور -مدیرعامل انجمن ّ
به همراه مهندس بیـات و مهندس مرعشی ،از عملیــات بازسـازی
روس��تـاهای زاچ و داربست از توابـع شهرستـان سیـریک بـازدید
و در دی��دار با م��ردم و مجـری طـرح ،آخـری��ن وضعیـت پـروژه
را بـررس��ی نمودند .همچنین در بازدی��د از پـروژه  24واحـدی در
دس��ت اجــرای این انجمن در شهر جـاسـک ،نشستی با حضـور
خیرین مسکنس��از ایران و تعدادی از خیـّرین
مدیرعـامل انجمن ّ
خیرین منطقـه
اس��تان برگزار و درباره موضــوع نحوه مشـارکت ّ
بـرای توسعـه فعــالیتهـای این انجمن بحث و بـررسی شد .
مهندس خـاکیپور همچنیـن در بازدید از منـازل کپرنشینان شهر جـاسـک ،با سـاکنین دیـدار و در مورد تـأمین مسـکن با آنهـا صحبت
کردند .سپس ایشان پس از بـازدید از روستـای بـازسـازی شده مـازغ در بخش تخت شهرستـان بندرعبـاس ،در نشستی با حضــور مدیرکل
خیرین مسکنساز استان و هیـئت همراه ،درباره نتــایج بـازدیدهـای انجـام شده
و مس��ئولـین بنیـاد مسـکن اس��تـان ،مدیرعـامل انجمن ّ
بحث ،بـررسی و تصمیمهای الزم گرفته شد .
خیرین مسکنساز استان و
خیرین مسکنس��از ایران به همراه مدیرکل بنیاد مس��کن استان ،مدیرعامل انجمن ّ
در ادامه ،مدیرعامل انجمن ّ
هیـئت همراه ،از پروژههای در دست اجرای این انجمن و بنیـاد مسکن استان در شهر بندرعباس بازدید نمودند و در جریان آخرین وضعیت
این پروژهها ،قرارگرفتند.
یزد

50

برگزاری نشست مدیرعامل انجمن خیّرین مسکنساز ایران با مسئولین این انجمن در استان
نشستی با حضور مهندس خاکی پور -مدیرکل دفتر مشارکتهای
خیرین مسکنساز
مردمی حساب  ۱۰۰امام (ره) و مدیرعامل انجمن ّ
ایران  ،مهندس بیات -مس��ئول پشتیبانی حساب  ۱۰۰امام(ره) در
بنیاد مسکن اس��تان ،دکتر قربانیان -مدیرکل بنیادمسکن استان،
مهندس ی��ادگاری -مدیرکل و مهندس خواج��ه رضایی -معاون
مسکن اداره راه و شهرسازی استان ،مهندس علیخانی -مدیرکل
خیرین
راهداری اس��تان ،مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره انجمن ّ
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مسکنساز استان در محل این انجمن در استان برگزار و تصمیمهایی به شرح زیر گرفته شد:
 -۱چگونگی مشارکت در ساخت مجتمع  ۶۴واحدی آزادشهر
 -۲تسریع در واگذاری زمین به خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول
 -۳قول مساعد دستگاههای ذیربط برای انجام آمادهسازی و زیرسازی پروژه  ۳۲واحدی اکرمآباد
 -۴مس��اعدت از طرف حس��اب  ۱۰۰امام (ره) به منظور تأمین مسکن خانوارهای دهکهای پایین جامعه (تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی (ره) ،بهزیستی و .)...
پ��س از برگزاری این نشس��ت ،از پروژهه��ای  96واحدی رز( 2خاتم االنبیاء) ،پروژه  66واحدی اکرمآباد و محل س��اخت پروژه  64واحدی
آزادشهر بازدید به عمل آمد.
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برگزاری نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول استان
نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانوادههای
دارای حداقل دو فرد معلول استان با حضور اعضای
خیرین مسکنساز استان
این کمیته در دفتر انجمن ّ
برگزار و تصمیمهایی به شرح زیر گرفته شد:
 -1تغییر کاربری زمینهای شهر زارچ و بحثهای
حقوقی آن ،بررسی و واگذاری آن انجام شود.
-2در مورد فرم جدید قرارداد اداره بهزیستی ،مقرر
ش��د با توجه به متراژ زیربنای ابالغی  75مترمربع،
اس��تعالم و بررسی بیش��تری انجام و طبق قرارداد
منعقده با اداره راه و شهرسازی و متراژ 90مترمربع،
اقدام شود.
-3مقرر ش��د درباره دریافت تسهیالت روس��تایی اقدامهای الزم
صورت گیرد.
-4مقرر ش��د بررس��یهای الزم انجام تا برآورد قیمت تمام ش��ده
س��هم آورده خانوارها مشخص شود و س��ازمان بهزیستی به معرفی
اعضای دارای شرایط اقدام نماید.
 -5همچنین مقرر ش��د از س��وی اداره راه و شهرسازی ،واگذاری
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حتی االمکان تعداد  20واحد مس��کونی در منطقه ش��حنه بررسی و
اقدام الزم صورت پذیرد.
 -6مق��رر ش��د امکانات موجود در ش��هر میبد توس��ط اداره راه و
شهرس��ازی بررس��ی و در صورت وجود زمین مناس��ب ب��ا کاربری
مسکونی ،مطابق برنامه سال جاری به واگذاری آن اقدام شود.
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مقاله

تاثیر کار خیر در
اجتماع

انجام دادن کارهای عام المنفعه خیر و یا اموری که تنها اقشاری خاص و
ضعیف از آن سود میبرند ،همواره دارای تاثیراتی فراتر از نفس کار خیر به
تنهایی بوده است .اینگونه کارها در دنیای امروز به سرعت و توسط فضای
مجازی در جوامع پخش ش��ده و تاثیرات بس��یار خوب��ی را از خود بر جای
میگ��ذارد .اهدا کردن داوطلبانه یک مال ک��ه میتواند وقت ،پول و یا حتی
چیزهای کوچکتر باشد ،بر روی شما ،دریافت کننده و جامعه تاثیرات مثبت
خواهد داش��ت .همانطور که مهاتما گاندی میگوید :اگر میخواهید خودتان
را پی��دا کنید ،میتوانید در وقف کردن خود به دیگ��ران و جامعه آن را پیدا
کنید! در این قس��مت از مقاله موارد مه��م از تاثیر کار خیر در اجتماع برای
شما بیان میشود.
 -1کاهش اضطراب و هیجانات منفی جامعه :استرس و فشار روانی یکی
از بدترین مواردی اس��ت که میتواند بر روی سالمت جسمی و روحی فرد
تاثیرات بس��یار مخربی بگذارد .این عامل البت��ه در صورتی که در جامعه و
به صورت همگانی نیز کنترل نش��ود ممکن اس��ت باعث ایجاد جو متشنج
و ش��رایط عصبی در جامعه شده و مشکالت زیادی را برای جوامع به وجود
بیاورد .یکی از مهمترین موارد ثابت شده از تاثیر کار خیر در اجتماع ،کاهش
اضطراب و هیجانات منفی استرس��ی اس��ت .انج��ام کار خیر با اهدای یک
کارمای خوب به روح ش��ما میتواند این عامل را تا حد زیادی تعدیل کند و
آرامش خاطر را در ارتباط با انسانهای نیازمند به شما بدهد .البته این حس
خوب که پس از انجام کار خیر از درون به ش��ما مس��لط میشود ،در تمامی
انواع خیریههای عام المنفعه و یا خاص وجود دارد.
 -2بهبود س�لامت عمومی و افزایش طول عمر :بر اساس یک پژوهش
پیش��گیرانه در خصوص تاثیر کار خیر در اجتماع ،افرادی که زمان و یا مال
خود را برای کارهای خیر نمی گذارند 30 ،درصد بیش��تر از بقیه در معرض
اس��ترس و فشار روانی قرار میگیرند! این مورد به خوبی نشان دهنده تاثیر
روانی و جس��می امور خیریه بر روی هر فرد است .قرار دادن دغدغه کمک
به دیگران در ذهن هر فرد باعث میش��ود تا اس��ترسهای ناشی از زندگی
روزمره و یا مش��کالت کاهش یافته و تمرکز بر روی آنها کم ش��ود .حس
خوشایند کمک به دیگران با ترشح هورمونهایی مفید باعث ایجاد نشاط و
آرامش در شما شده و کمک میکند تا با تقویت سیستم ایمنی بدن به مقابله
با اس��ترسها و بیماریها بروید .همین عامل میتواند باعث شود تا جامعه
بیشتر به سمت حل مشکالت اقشار خاص پیش رفته و امنیت اجتماعی به

درجهای باال برسد ،در چنین شرایطی سالمت عمومی جامعه افزایش یافته
و به طبع آن ،طول عمر افراد در چنین جوامعی باالتر برود.
البته ش��ما باید دقت کنید که برای مش��اهده کردن این تاثیرات در خود و
محیط اطرافتان الزم نیس��ت دس��ت به کارهای بزرگ بزنید و بطور مثال
اه��دای مبالغ فراوان انجام دهید .کمک به افراد گرفتار در مش��کالت ،حل
مش��کالت و مس��ائل دیگران تا جایی که توانایی دارید هم ،چنین اثراتی را
برای شما خواهد داشت.
 -3برق��راری تعادل بین کار و زندگ��ی :از دیگر موارد مهم تاثیر کار خیر
در اجتماع میتوان به این مور اش��اره کرد که ام��ور خیریه داوطلبانه باعث
میشوند تا اشخاص به صورت عجیبی بین زندگی و کار خود تعادل برقرار
کرده و مدیریت زمان را صورت دهند .در امور داوطلبانه خیریه به این دلیل
که شخص زمان مشخصی را باید اختصاص دهد ،در آن زمان از محیط کار
جدا ش��ده و به اجتماع اضافه میشود به همین دلیل دغدغه کار او کمرنگ
شده و این باعث میشود تا بازدهی او باالتر برود .بر طبق یک تحقیق معتبر
انجام شده در دانش��گاه زوریخ ،افرادی که به امور خیریه داوطلبانه مشغول
هستند ،تعادل بیشتری بین زندگی و کارشان برقرار میکنند.
 -4ارتق��اء جای��گاه کار گروهی و تقویت روحیه هم��کاری :یکی دیگر از
تاثی��رات مهم و مثبت تاثیر کار خیر در اجتماع ،جمع آوری افرادی با هدف
یکس��ان به صورت گروهی در کنار یکدیگر است .این عامل باعث میشود
تا روحیه همکاری و تیم بودن تقویت ش��ده و در اجتماع گس��ترش یافته و
به صورت جدی در تمامی امور دنبال شود .همچنین در این تعامالت ،شما
ضمن انجام امور خیریه دوس��تان بس��یاری پیدا خواهید کرد و البته از نظر
جایگاه و شخصیت اجتماعی نیز شرایط مناسبی را خواهید داشت ،زیرا اکثر
کس��انی که در سازمانها و گروههای خیریه عضویت دارند و فعال هستند،
افراد مقبول و با جایگاه اجتماعی مناسبی هستند.
 4مورد از مهمترین تاثیرات کار خیر در اجتماع در این مطلب برای ش��ما
به صورت دقیق بررسی و بیان شد .شما باید بدانید که منافع زیادی در این
موض��وع برای جامعه وجود دارد .از جمله افزایش س��طح امنیت اجتماعی و
آرام��ش و آس��ایش در جامعه ،افزایش مهارتهای کار گروهی و احس��اس
امنیت خاطر افراد به آینده به این دلیل که میدانند گروهها و س��ازمانهایی
در صورت بروز هرگونه پیشامد ناگوار ،همراه آنها خواهند بود.
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