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صاحب امتياز :بنیاد مسکن انقالب اسالمی
مدير مسئول :حسن رضایی
سردبير :کیومرث سلگی

هماهنگی ،اجرا و تنظیم خبر :سید بهروز طباطبایی
طراحی و صفحه آرايي :فائزه راحت

با همکاری انجمنهای خیرین مسکن ساز استانها و همکاران روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی مرکز و استانها

قابل توجه خوانندگان محترم:
 -1درج مطالب نویسندگان مختلف در فصلنامه به معنای تایید محتوا و موضوع آنها نمیباشد.
 -2انتشار مطالب فصلنامه در سایر نشریات با ذکر ماخذ و رعایت امانت بالمانع است.
نشاني دفتر فصلنامه :تهران ،خیابان دکتر فاطمی،
خیابان رهیمعیری ،پالک ،28واحد،12
دفتر انجمن خیرین مسکنساز ایران
تلفن 88225222 :فكس88337105 :

کار خیر و توصیف نیکوکاران  2 /دفتر مرکزی  /افتتاح هم زمان  516واحد ازپروژههای اختصاص یافته به خانوادههای
دارای حداقل  2عضو معلول در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  3 /مراسم افتتاح و بهرهبرداری همزمان
 308واحد مسکونی در شهرهای شیراز ،صدرا و داراب  4 /مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان در افتتاحیه واحدهای
خانوادههای دارای دو معلول  /برگزاری جلسه مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران با رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه
استان تهران در روستای قلعه سیمون  6 /واگذاری یک واحد مسکونی به خانواده دارای دو عضو معلول در استـان خراسان
شمالی با حضور رئیس بنیاد مستضعفان  /برگزاری نشست کارگاهی مشترک کمیتههای راهبری مرکز و استانهای منطقه  5کشور
 /مهندس سلگی در گفتگو با ایرنا :خيرين بيش از  4هزار واحد مسكن مهر در كشور آماده افتتاح دارند  7 /ساخت  ۳۲۰۰واحد
توسط خیرین در استان تهران  8 /اخبار استانها  /آذربایجان شرقی  8 /اردبیل  10 /اصفهان  13 /ایالم  /بوشهر 17 /
تهران  20 /خراسان رضوی  21 /خراسان شمالی  /خوزستان  24 /زنجان  25 /سمنان  27 /سیستان و بلوچستان 32 /
قم  33 /کرمان  /کرمانشاه  34 /کهگیلویـه  35 /گلستان  36 /گیالن  38 /مازندران  39 /مرکزی 40 /
همدان  41 /یزد  42 /گفت و گو  /احداث واحدهای مسکونی توسط خیرین با باالترین استانداردهای فنی  -همکاری خیرین
مسکن ساز در پروژه مسکن اجتماعی  43 /احداث این پروژه با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،بنیاد برین (صالح)،
بسیج سازندگی استان تهران ،انجمن خیرین مسکن ساز ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،بخشداری و شهرداری منطقه  4صورت
میگیرد  45 / ...کاری بسیار بزرگ و خداپسندانه  47 /گزارش  /فعالیت انجمن خیرین مسکن ساز در  ۳۰استان  -ساخت
 ۱۵هزار واحد در سال جاری 48 /

کار خیر و توصیف نیکوکاران

در بین آیات قرآن ،آیههایی بسیاری است که به صورت مستقیم کلمه خیر را به کار برده است .در کتب لغت " خیر " به معنای
نیکی ،خوب ،کار خوب معنی شده است .در قرآن کریم همچنین به غیر از کلمه " خیر " از کلمات دیگری مثل باقیات الصالحات،
ثواب و  ...استفاده شده است که از بین همه این آیات دو نمونه را یادآور می شویم:
در سوره مبارکه کهف آیه  46میخوانیم:

ک ثَواب ًا َو َخ ْي ٌر أَ َم ً
ِحات َخ ْي ٌر ِعن َْد َرب ِّ َ
ال ْ ُ
ال
الصال ُ
الدن ْيا َو الْباق ُ
ُون زين َُة ال ْ َحيا ِة ُّ
مال َو ال ْ َبن َ
ِيات َّ
ثروت و فرزندان  -که دو رکن اساسی در این دنیا هستند  -فقط زینت زندگی انسان ها هستند و اعمال شایسته برای او ماندگار
است و در نزد پروردگارت دارای پاداشی خوب و آرزو و افتخار نیکوتری میباشد.
در سوره مبارکه نمل آیه  89میفرماید:
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ُون
ِن َف َز ٍع يَ ْو َمئِذٍ آ ِمن َ
َم ْن جا َء ب ِال ْ َح َسنَةِ َف َل ُه َخ ْي ٌر ِمنْها َو ُه ْم م ْ
کسی که کار نیکی را  -به صحنه قیامت بیاورد  -پاداشی به مراتب بهتر از آن خواهد داشت و از وحشت روز قیامت در امان
خواهد بود.
قرآن کریم مژده بزرگی را به افرادی که کار خیری را به صحنه قیامت میآورند میدهد و میفرماید :آنها از وحشت روز قیامت در
امان خواهند بود ،فزع در قرآن به معنی گریه و زاری و وحشت آمده است و کمتر جایی در قرآن سراغ داریم که به این صراحت
راجع به کسانی که کار خیری را به صحنه قیامت بیاورند ،گفته شده باشد و خوشا به حال آنانی که توانستند کار خیری در این
دنیا انجام دهند و به قول قرآن باقیات الصالحاتی داشته باشند .الزم به توضیح نیست که البته در جای جای قرآن کریم اشاره شده
است که در بین آن چه به نام کار خیر معروف است خداوند آنهایی را میپذیرد که از روی اخالص تقدیم شده باشد نه خدای
نکرده کوچک ترین شرکی و یا ریائی در آن باشد .این است که در آن روز سخت (قیامت) همه به حال کسانی که توانستند از
مال خود بخشی را در راه خدا و کار خیر بدهند غبطه میخورند و انگشت حسرت به دندان میگزند که ای کاش ما هم از آن چه
داشتیم اندکی را در این راه صرف میکردیم .خداوند تبارک و تعالی در آیات قرآن اوصاف نیکوکاران را چنین میشمارد:
 -1آنها درهمه حال انفاق میکنند چه موقعی که در راحتی و وسعتند و چه زمانی که در محرومیتند .روشن است که انفاق در
حال ثروت به تنهایی نشانه نفوذ کامل صفت عالی سخاوت در اعماق روح انسان نیست اما آنها که در همه حال اقدام به کمک
و بخشش میکنند نشان میدهند که این صفت در آنها ریشهدار است.
 -2آنها بر خشم خود مسلطند .زیرا فرو بردن خشم اثر فوق العادهای در تکامل معنوی انسان و تقویت روح ایمان دارد.
 -3آنها از خطاهای مردم میگذرند .فرو بردن خشم باید با حالت عفو و بخشش توأم گردد ( .تفسیر نمونه ،ج ،3ص.)99
نیکوکاران کسانی هستند که از نعمتهای الهی در طریق اطاعت او بهره میگیرند و وظایف خود را به نیکوترین وجه انجام
میدهند و به خصوص از انفاق در راه خدا کوتاهی نمیکنند .این نیکوکاران نه تنها به دیگران نیکی میکنند که نسبت به خویشتن
هم بهترین خدمت را انجام میدهند( .تفسیر نمونه ،ج ،14ص.)110
نیکوکار کسی است که هر گونه جهاد و تالشی را در راه خدا و برای او به منظور وصول به اهداف الهی انجام دهد ،خواه در طریق
کسب معرفت باشد یا جهاد با نفس یا مبارزه با دشمن یا صبر بر اطاعت یا شکیبایی در برابر وسوسه معصیت یا در مسیر
کمک به افراد مستضعف و یا انجام هر کار نیک دیگر باشد ( .تفسیر نمونه ،ج  ،16ص .)349

منبع :برگرفته شده از نوشته حسین ربیعی

افتتاح هم زمان  516واحد ازپروژههای اختصاص یافته به
خانوادههای دارای حداقل  2عضو معلول در سراسر کشور
با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
دفتــــر مـرکـزی

علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح ۵۱۶
واحد مسکونی برای خانوادههای دارای حداقل  ۲عضو معلول
در جمع خبرنگاران گفت :رویکرد اساسی ما توانمندسازی افراد
معلول در قالب ایجاد اشتغال ،مسکن و غیره است.
ربیعی با بیان اینکه ساختوساز این واحدها طی انعقاد تفاهمنامه
میان وزارت رفاه ،بنیاد مسکن ،بنیاد مستضعفان و انجمن خیرین
مسکنساز اتفاق افتاد ،اظهار کرد :ساختوساز این واحدها به
عهده خیرین گذاشته شد که امروز شاهد ساخت خانههایی
زیبا و مستحکم با هزینه پایین هستیم .وزیر رفاه از افتتاح ۵۱۶
واحد مسکونی در سراسر کشور خبر داد و افزود :هدفگذاری
ما  ۱۱هزار و  ۳۰۰واحد مسکونی برای خانوادههای دارای
حداقل دو عضو معلول است.
در ادامه علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن گفت :برای ساخت این
واحدهای مسکونی مبلغی بالعوض از طرف بنیاد مستضعفان
پرداخت شد .همچنین بنیاد مسکن زمینی را به صورت رایگان
به ساخت این واحدها تخصیص داد و ساختوسازها نیز توسط
خیرین انجام شد .وی افزود :قیمت تمام شده ساخت واحدهای
مسکونی معلوالن در شهر و روستا متفاوت است.
محمد سعیدیکیا رئیس بنیاد مستضعفان نیز با اشاره به
همکاری مشترک وزارت رفاه ،بنیاد مسکن ،بنیاد مستضعفان،
سازمان بهزیستی و انجمن خیرین مسکنساز گفت :هرکدام از
این نهادها مبلغی را برای ساختوساز واحدهای مسکونی تعهد
کردهاند که مجموعاً  ۳۰میلیون تومان شد و حدود  ۲۵میلیون
تومان نیز توسط بانکها به عنوان وام مسکن به این خانوادهها
تـعلق خواهـد گـرفت .وی خـاطرنشان کرد :در حال حاضر ۱۱
هزار و  ۳۰۰خانواده دو معلول به باالی تحت پوشش بهزیستی،

مسکن ندارند که قرار شد طی چهار تا پنج سال مسکن برای
آنان ساخته و تحویل داده شود.
مهندس سلگی مدیر عامل انجمن خیرین مسکنساز کشور در
حاشیه این مراسم که با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن ،رئیس بنیاد مسکن،
رئـیس بنیـاد مستضعفـان ،رئیـس سـازمان بهزیستـی کشـور و
رئـیس هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز و دیگر مسئولین
دستگاههای ذیربط برگزار گردید گفت:
بر اساس تفاهم نامهای که بین بنیاد مستضعفان ،بنیاد مسکن،
وزارت راه و شهرسازی ،سازمان بهزیستی و انجمن خیرین
مسکنساز منعقد گردید خوشبختانه تاکنون پس از گذشت
حدود یک سال از تالش کمیتههای راهبری در مرکز و استانها
که شامل حدودا ً  320جلسه کاری در حوزه روستایی و شهری
می باشد ،در مجموع حدود  11هزار واحد مشمول این طرح
شد که نزدیک به  8000واحد شهری و بیش از  3000واحد
روستایی پیشبینی شده است که امروز به لطف خدا و تالش
همه مسئولین  516واحد در سطح کشور که در مجموع شهری
و روستایی آن شامل  266واحد شهری و  250واحد روستایی
میباشد به طور هم زمان افتتاح میشود.
وی افزود :حدود  1400واحد قطعه زمین در شهرها به این امر
اختصاص داده شده است که نزدیک به  250واحد آن شروع
و مابقی در شهرهای زیر  25هزار نفر می باشد که با توجه به
دستور جناب آقای مهندس تابش رئیس محترم بنیاد مسکن
مقرر گردید از تسهیالت روستایی استفاده و در خصوص مابقی
منتظر دستور مساعد وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خواهیم بود.
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مراسم افتتاح و بهرهبرداری همزمان  308واحد
مسکونی در شهرهای شیراز ،صدرا و داراب
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با حضور مسئولین کشوری و استانی و خیرین مسکن ساز روز
دوشنبه  25مرداد ماه طی مراسمی در محل پروژه  142واحدی
یاس شهر جدید صدرا بهطور همزمان  308واحد مسکونی
خیرساز در شهرهای شیراز  -صدرا و داراب و همچنین 40
واحد مسکونی محرومین که توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فارس در شهر الر احداث گردیده افتتاح و به بهرهبرداری رسید
در ابتدای مراسم پس از تالوت آیاتی از کالم ا ...مجید توسط
قاری کشوری و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران مهندس
عطاء ا ...زمانی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس به
مدعوین خیر مقدم و خوشآمدگویی نموده و نسبت به ارائه
گزارش عملکرد انجمن و بنیاد مسکن اقدام نمود.
مهندس احمد رضا جوکار دبیر انجمن صنفی انبوهسازان مسکن
فارس و عضو هیات اجرایی پروژه  142واحدی یاس گزارشی از
روند اجرای پروژه توسط خیرین انبوهساز ارائه و اعالم آمادگی
نمود که با فناوریهای نوین آماده اجرای پروژههای خیرساز
میباشد.
مهندس شمس ارجمندی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز
فارس گزارشی از تاریخچه انجمن در کل استان و روشهای
اجرایی در پروژههای به بهرهبرداری رسیده و نحوه مشارکت
خیرین در این پروژهها را به سمع حضار رسانید و ضمن گالیه از
مسئولین متولی واگذاری زمین بهعلت عدم همکاری در واگذاری
زمین که اساس تأسیس انجمن بر آن قرار گرفته اعالم نمود که
انجمن استان اولین انجمن تأسیس شده در سطح کشور بوده که

اولین پروژه خیرساز کشور نیز در شهر شیراز کلنگ زده شده و
اولین پروژه خیرساز کشور در شیراز به بهرهبرداری رسیده و در
مدت زمانی که از تأسیس انجمن میگذرد همواره و همه ساله
جزء استانهای برتر از نظر جذب خیرین و اجرای پروژهها بوده
و اگر مساعدت و پشتیبانی مسئولین وزارت راه و شهرسازی در
واگذاری زمین نباشد ادامه عملیات با مشکل مواجه خواهد شد.
ایشان در ادامه اعالم نمود مأموریت دیگر انجمن تأمین سرپناه
جهت خانوارهای دارای دو عضو معلول تحت پوشش بهزیستی
میباشد که در این رابطه امروز همزمان مراسم شروع 125
واحد مسکونی دو معلول در استان فارس اعالم میگردد که
با کمکهای بالعوض بنیاد مستضعفان و بهزیستی و خیرین
مسکن ساز و حساب  100امام (ره) احداث خواهد شد.
در پایان از همکاری صمیمانه ریاست بنیاد مسکن کشور و
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس که همواره مشوق
و پشتیبان انجمن بودهاند قدردانی و از همکاری سایر ادارات
نیز تشکر بهعمل آمد.
مهندس سید محمدعلی افشانی استاندار فارس از خیرین
مسکن ساز که مانند سایر خیرین فارس پیشتاز در انجام امور
خیر بوده اند تشکر نمود.
وی همچنین گفت هر جا خیران مسکن ساز برای احداث
سرپناه محرومین و نیازمندان ورود کنند ما در کنار آنها
هستیم و بیشک انجمن خیرین مسکن ساز در استان فارس
در روزهای آتی شکوفاتر خواهد شد و موانع احتمالی آنها برای

تأمین زمین و مشارکت در ساخت رفع میشود و بالفاصله
نسبت به تشکیل جلسه در خصوص حل موضوع واگذاری زمین
اقدام خواهد شد.
مهندس تابش نیز طی سخنانی با اعالم حمایت مجدد از خیرین
مسکن ساز جهت پیشرفت در این امر مهم اعالم نمود که بنیاد
مسکن کما فی السابق با تمام امکانات حامی خیرین میباشد
و اذعان داشت دستگاههای مردم نهاد و خیران باید در زمینه
تأمین مسکن محرومین با مشارکت فعال ،کاهش اعتبارات
دولتی را جبران کنند و نگذارند فعالیتهای خیرخواهانه تحت
الشعاع کاهش اعتبارات قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه با مشارکت خیران  35هزار واحد مسکونی
در کشور در حال احداث است گفت 17 :هزار واحد مسکونی به
متقاضیان تحویل شده که  1140واحد مسکونی آن در استان
فارس تحویل نیازمندان گردیده است.
وی از واگذار نشدن زمین توسط مراجع ذیربط نیز انتقاد و
اعالم نمود که مسئله واگذاری زمین در شهر جدید صدرا را با
حضور مهندس نریمان حل خواهد نمود.
آیت ا ...رسولی محالتی نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد
مسکن انقالب اسالمی نیز با ذکر روایات و احادیث از کار خیرین
قدردانی نموده و اظهار داشت :احداث مسکن برای نیازمندان

یک معروف است و خداوند برای کسانی که در معروف و خیر
مشارکت دارند وعده بهشت داده است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی با توجه به
اینکه خیران در انجام امور خیرخواهانه ،نگاه به عملکرد دیگران
نداشته باشند گفت :شما باید در این عرصه پیشتاز باشید و
برای رفع نیازمندیها از یکدیگر سبقت بگیرید.
در پایان با اهداء لوح تقدیر از مجریان و خیرین پروژههای
افتتاح شده قدردانی به عمل آمد و کلید نمادین دو واحد
مسکونی به دو نفر از متقاضیان اهداء شد.
انجمن خیرین مسکن ساز فارس تاکنون  1140واحد مسکونی
در شهرهای شیراز ،صدرا ،صفاشهر ،نی ریز ،سروستان و داراب
احداث و به بهرهبرداری رسانیده است.
 268واحد مسکونی که طی مراسم یاد شده بهطور همزمان
در شهرهای صدرا و شیراز و داراب به بهرهبرداری رسید در
زمینهایی به مساحت کل  14360متر مربع و با زیربنای کل
 34261مترمربع ،با اعتبار معادل  176میلیارد ریال احداث
گردیده که  76/6میلیارد ریال آن از محل تسهیالت بانکی
تأمین اعتبار شده و  45میلیارد ریال آن از طریق خیرین
به صورت بالعوض و قرض الحسنه و  54/4میلیارد ریال با
مشارکت متقاضیان تأمین گردیده است.
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مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان
در افتتاحیه واحدهای خانوادههای
دارای دو معلول

با همکاری بنیاد مستضعفان ،وزارت راه و شهرسازی ،انجمن
خیرین مسکن ساز ایران ،سازمان بهزیستی کشور و بنیادمسکن
انقالب اسالمی ،تعداد  ۶۸واحد مسکونی به خانوادههای دارای
دو معلول و بیشتر در استان البرز اهدا شد.
خبرگزاری فارس :به گزارش پایگاه خبری بنیاد مستضعفان ،با
حضور محمد سعیدی کیا ،رئیس بنیاد مستضعفان ،وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی و رئیس
سازمان بهزیستی کشور اسناد مالکیت  68واحد مسکونی از
بلوکهای ساخته شده توسط انجمن خیرین مسکن ساز بنیاد
به خانوادههای مشمول طرح دارای دو معلول و بیشتر اهدا شد.
در این مراسم رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی بیان
کرد :سال گذشته همکاری مشترکی بین وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،خیرین مسکنساز ،بنیاد مستضعفان و بنیاد
مسکن و بخش زمین وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن
خانوادههای دارای دو معلول و بیشتر شکل گرفت.
محمد سعیدی کیا افزود :در این همکاری مشترک ،وزارت راه
و شهر سازی و بنیاد مسکن مسئولیت تأمین زمین را بر عهده

گرفتند و عالوه بر تخصیص وام ساخت ،حدود  30میلیون
تومان هم به عنوان کمک بالعوض از سوی بنیاد مستضعفان،
خیرین مسکن ساز و بنیاد مسکن تامین میشود.
سعیدی کیا با اشاره به جامعه آماری  11هزار خانوار دارای دو
معلول به باال سازمان بهزیستی که فاقد مسکن هستند تاکید
کرد :بر اساس این طرح طی  4تا  5سال همه این خانوادهها
دارای مسکن خواهند شد.
وی با اشاره به تحویل همزمان  516واحد مسکونی به واجدان
شرایط شامل  250واحد در روستاها و  266واحد در شهرهای
مختلف کشور گفت :طبق پیش بینیها  2300واحد دیگر در
دست ساخت است که تا پایان امسال به خانوادههای مشمول
طرح تقدیم خواهد شد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی گفت :هزینه ساخت
هر واحد حدود  600میلیون ریال برآورد شده است که 300
میلیون آن وام کم بهره و بلند مدت و  300میلیون ریال آن
کمک بالعوض است که  50درصد از کل مبلغ بالعوض را بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی تأمین میکند.

برگزاری جلسه مدیرعامل انجمن
خیرین مسکن ساز ایران

با رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه

استان تهران در روستای قلعه سیمون
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در حوالـی تهـران نزدیـک اسالمشـهر محلـه ای بـه نـام قلعـه
سـیمون قـرار دارد کـه در آن منطقه حـدود  50خانوار زندگی
میکننـد کـه از حداقـل امکانـات مسـکن ،رفـاه ،بهداشـت و
تحصیـل برخوردار نیسـتند.
بسیج سـازندگی سـپاه حضرت سیدالشـهداء (ع) استان تهران
اعلام آمادگـی نموده اسـت تا بـا همکاری و مسـاعدت انجمن
خیریـن مسـکن سـاز ایـران ،کمیتـه امداد امـام خمینـی(ره)،
بنیاد شـهید و فرمانداری اسالمشـهر ،به رفع مشـکالت مسکن

و رفـاه و بهداشـت اهالـی ایـن منطقه آسـتین همت بـاال زنند.
طـی بازدیـد و برگـزاری نشسـتی کـه مهنـدس سـلگی بـا
سـرهنگ عبـداهلل اصغـری رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی
سـپاه اسـتان تهران و مسـئولین کمیته امداد و هیات همراه در
قلعـه سـیمون داشـتند ،مقـرر گردید هـر چه سـریعتر عملیات
تخریـب و آمادهسـازی منطقه در دسـتور کار قـرار گیرد و دیگر
پیگیریهـا از سـوی مسـئولین و دسـتگاههای ذیربـط صورت
پذیرد.

واگذاری یک واحد مسکونی به
خانواده دارای دو عضو معلول
در استـان خراسان شمالی با
حضور رئیس بنیاد مستضعفان
طــی مراســمی و بــا حضــور مهنــدس ســعیدی کیــا رئیــس
بنیــاد مســتضعفان ومســئولین بنیــاد مســکن و انجمــن
خیریــن مســکن ســاز اســتان خراســان شــمالی ،یــک واحــد

مســکونی بــه خانــواده دارای دو عضــو معلــول در روســتای
محــروم و مــرزی کهنــه جلگــه از توابــع شهرســتان مانــه و
ســملقان واگــذار گردیــد.

بـرگـزاری نشـسـت
کارگاهی مشترک کمیتههای
راهبــری مـرکــز و
استانهای منطقه  5کشور
نشست مشترک کمیته های راهبری مرکز و منطقه  5کشور،
شامل  9استان در تاریخ  15شهریور در سالن جلسات بنیاد
مستضعفان برگزار گردید.
این نشست با حضور مهندس خواجه دلویی معاون توسعه
ساختمان بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و مسئول کمیته
راهبری مرکز ،مهندس سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن
ساز ایران و دبیر کمیته راهبری مرکز ،مهندس برزگری مدیرعامل
بنیاد علوی ،مهندس رشیدی پور معاون بنیاد علوی ،مهندس
مقدم مجری طرح تامین مسکن سازمان ملی زمین و مسکن،
مهندس ربوبی دبیر ستاد مسکن مددجویان سازمان بهزیستی
کشور ،مهندس خلیلی مرد معاون فنی و مهندسی سازمان ملی
زمین و مسکن ،مهندس سهرابی مدیرکل مسکن روستایی بنیاد
مسکن و کارشناسان دفتر حساب  100حضرت امام(ره) و انجمن

خیرین مسکنساز کشور برپا گردید .در ابتدای جلسه مهندس
سلگی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین ،از روند رو به جلو
فعالیتهای صورت گرفته در زمینه تامین مسکن خانوارهای
دارای حداقل دو عضو معلول در اکثر استانهای این منطقه ابراز
خرسندی نمود و خواستار تالش بیشتر دیگر استانها تا رسیدن
به حد مطلوب شد.
دراین گردهمایی اعضای کمیتههای راهبری منطقه  5کشوری با
ارائه گزارش عملکرد خود ،مشکالت و موانع موجود در این مسیر
را با مسئولین مرکز در میان گذاشته و ضمن تهیه صورتجلسه
استان ،خواستار مساعدت در زمینه رفع موانع و مشکالت پیش
رو شدند .در ادامه دستور پیگیری مفاد تفاهم نامه تامین مسکن
خانوارهای دارای دو عضو معلول به باال از سوی مسئولین امر در
دستور کار قرار گرفت.

مهندس سلگی در گفتگو با ایرنا:
خيرين بيش از  4هزار واحد مسكن مهر در كشور آماده افتتاح دارند
كيومـرث سـلگي در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ايرنـا افـزود :اين
واحدهـاي مسـكوني بـراي گروههـا و افـراد كـم درآمـد و
متوسـط جامعـه احـداث شـده كه اكنـون آمـاده بهرهبـرداري

اســت و تـا مــاه آينـده بـه افــراد واجــد شــرايط واگــذار
خواهـد شـد .وي ادامـه داد :اسـتان هـاي آذربايجـان شـرقي،
اصفهـان ،البرز ،تهران ،چهارمحال و بختياري ،خراسانشـمالي،
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خراسـانجنوبي ،سـمنان ،فـارس ،كرمـان ،گلسـتان ،گيلان و
مازنـدران از جملـه اسـتانهايي هسـتند كـه در آنهـا خيرين
بـراي محرومـان خانـه سـاختهاند .مديرعامـل انجمـن خيرين

مسكنسـاز كشـور اظهـار كـرد :خيريـن بـه ازاي هـر واحـد
مسـكوني  100ميليـون ريـال پرداخـت كردهانـد و مابقـي از
محـل تسـهيالت و آورده متقاضيـان تاميـن شـده اسـت.

اخـبــــار استـا نهـا

ساخت  ۳۲۰۰واحد توسط
خیرین در استان تهران

آذربایجان شرقی
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مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز با اشاره به ساخت
 ۳۲۰۰واحد در استان تهران ،گفت :نرخ واحدهایی که خیرین
میسازند حدود  ۴۰۰هزار تومان کمتر از هزینه ساخت سایر
واحدهای مشابه به صورت آزاد است.
کیومرث سلگی در گفتگو با مهر ،با اشاره به اینکه بیشترین
ساخت مسکن از سوی خیرین مسکن ساز در استان تهران انجام
گرفته است ،گفت :استان تهران ،قم ،خراسان رضوی ،آذربایجان
شرقی ،فارس و اصفهان؛ استانهایی است که بیشترین واحدها
از سوی خیرین ساخته شده است و با وجودی که از لحاظ
زیرساخت و امکانات جزو مناطق محروم نبودند اما اقدامات
خوبی در آنها انجام گرفته است.
وی با اشاره به ساخت  ۱۱۰۰واحد در بوشهر و  ۸۰۰واحد در
خراسان جنوبی ،اظهار داشت :در استان سمنان  ۱۲۰۰واحد
و در استان تهران  ۳۲۰۰واحد ساخته شده است که در این
خصوص سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن کمکهای
زیادی را بابت واگذاری زمین و تسهیالت برای ساخت

مسکن داشتند.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز با بیان اینکه تهران
به دلیل اینکه بخش عمده ای از اقتصاد کشور است جزو
استانهای اول به شمار می رود ،افزود :نیاز به مسکن در تهران
باالتر از سایر استان ها است.
سلگی با اعالم اینکه این واحدها به طور میانگین با نرخ هر
مترمربع  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار تومان کمتر از سایر ساختمانها
ساخته شده است ،اظهار داشت :کمکهایی از سوی سایر
سازمانها مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان بابت نظارت،
شهرداری بابت پروانههای ساختمانی و سایر موارد انجام گرفته
که هزینه ساخت و ساز را کاهش داده است .وی با بیان اینکه
واحدهایی که خیرین میسازند با قیمتی پایین تر به مردم
تحویل داده میشود ،گفت :به طور میانگین برای  ۳۰هزار
واحدی که خیرین میسازند ،بین  ۷تا  ۱۰میلیون تومان از
سایر نهادها کمک گرفتند که اینها هم جزو کمک آنها به
کاهش هزینه ساخت مسکن به شمار میرود.

افتتاح پروژه  180واحدي
انجمن خيرين مسكن ساز
استان آذربایجان شرقی
پروژه  180واحدي انجمن خيرين مسكن ساز استان آذربايجان
شرقي با حضور مهندس درفشي رئيس هيات مديره انجمن
خيرين مسكن ساز كشور ،مهندس مهر آبادي قائم مقام وزير
راه و شهرسازي ،مهندس سلگـي مديـر عامـل انجمـن خيريـن
مسكن ساز كشور ،معـاون عمـراني استانداري آذربايجان شرقي
و مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمي آذربايجان شرقي و
جمعي از مسئولين استاني به بهره برداري رسيد.
به گـزارش روابـط عمومـي انجمـن خيريـن مسكن ساز استان

در اين مراسم مهندس شفاعت مديـر عامـل انجمـن خيريـن
مسكنساز استان در مورد پروژه  180واحدي ارم تبريز گزارشی
ارائه داد و گفت :اين پروژه در زميني به مساحت  12873متر
مربع در  18بلوك  10واحدي با زير بناي متوسط  65متر مربع

توسط انجمن خيرين مسكن ساز استان احداث شده و براي
اجراي اين پروژه بالغ بر  9ميليارد تومان اعتبار هزينه شده
است كه پنج ميليارد و چهارصد ميليون تومان آن به صورت
تسهيالت و مابقي اعتبار توسط متقاضيان و موسسات خيريه و
خيرين تامين شده است.
شفاعت يادآور شد :طبق برنامهريزيهاي به عمل آمده مقرر

شده است در صورت تحقق تسهيالت بانكي پروژه  746واحدي
صياد شيرازي شروع به كار كند كه به پيمانكار واگذار و مرحله
خاك برداري آن انجام شده است.
وی افزود :تاكنون تعداد  1005واحد مسكوني توسط انجمن
خيرين مسكن ساز استان در سطح استان اتمام و تحويل
متقاضيان واجدشرايط شده است.

جلسه كميته راهبري استان آذربایجان شرقی
بیست چهارمین جلسه انجمن خيرين مسكن ساز استان با
حضور نمايندگان بنياد مستضعفان ،بهزيستي ،بنياد مسكن،
اداره راه و شهرسازي ،انجمن خيرين و معاون مسكن شهري
و روستايي بنياد مسكن استان تشكيل و موارد به شرح زیر
تصميمگيري گرديد.
 -1پيرو بند  2صورتجلسه مورخه  95/3/25و بند  1صورتجلسه
مورخه  95/4/23در رابطه با خريد واحد مسكوني با مشاركت
مددجويان به تعداد  25خانوار از  93خانوار سهم تبريز ،با
عنايت به تكميل مدارك و جداول مربوطه به خريد واحد
مسكوني در تبريز توسط بهزيستي به تعداد  10خانوار مقرر
گرديد؛ پس از امضاء جداول جهت پيگيري به كميته راهبري
كشور ارسال گردد و براي مابقي سهميه پيگيريهاي الزم
جهت خريد صورت گيرد.
 -2با عنايت به قطعي شدن خريد  4واحد آپارتمان از بنياد
مسكن در عجبشير مقرر گرديد صورتجلسه شرايط  12گانه
تكميل و پس از امضاء به كميته راهبري كشوري ارسال گردد.
 -3با عنايت به اظهار نظر نماينده بهزيستي در رابطه با واريز
سهم بهزيستي از بابت مساعدت به واحدهاي اختصاص يافته در
پروژههاي بنياد مسكن در شهرهاي كليبر ،گوگان ،تركمانچاي
جمعا"  7واحد و واحدهاي خود مالك به تعداد  10واحد مقرر

گرديد ظرف يك هفته ريز پرداختي به انجمن استان اعالم و
نيز سهم انجمن از بابت مساعدت پيگيري گردد.
 -4در خصوص سهم يك واحد در شهر شرفخانه با عنايت به
بازديد نماينده بهزيستي و راه و شهر سازي مقرر گرديد ظرف
يك هفته نتيجه به دبير خانه كميته راهبري استان اعالم گردد.
 -5پيرو بند  5صورتجلسه  95/3/25و بند  6صورتجلسه مورخه
 95/4/23در خصوص مراحل واگذاري و انعقاد قرارداد براي اراضي
تخصيص يافته در شهرهاي مرند ،سراب ،آذرشهر ،ايلخچي ،اسكو،
سهند بستان آباد ،ملكان و جلفا نماينده اداره كل راه و شهرسازي
در اين رابطه اظهار نمودند كه مراحل واگذاري در كليه شهرهاي
فوق الذكر به جز آذرشهر و اسكو اتمام يافته است و مقرر گرديد
پيگيريهاي الزم جهت انعقاد قرارداد صورت گيرد.
 -6مقرر گرديد ظرف يك هفته اداره بهزيستي طي نامهاي در
شهرهایي كه نياز به تخصيص زمين به استثناي تبريز بهصورت
قطعي ميباشد ،اعالم تا پيگيريهاي الزم جهت انعقاد قرارداد
صورت گيرد.
 -7مقرر گرديد صورتجلسه پرداخت براي آپارتمانهاي مسكن
مهر معرفي شده از طرف اداره كل راه و شهرسازي استان
به تعداد  8واحد امضاء و جهت پيگيريهاي بعدي به كميته
راهبري كشور ارسال گردد.
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اردبیـل

برگزاری جلسه هیات امنای انجمن
خیرین مسکن ساز استان اردبیل
جلسه هیات امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان اردبیل با حضور
مهندس سلگی  -مدیـر عامـل انـجمن خیـرین مسکن ساز کشـور
و مدیـر کـل دفتـر مشـارکتهای مردمی وحساب  100امام (ره)،
جواد زنجانی -فرماندار شهرستان اردبیل ،مهندس فرهاد سبحانی
 مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل ،ساالر شاکر  -رئیس هیاتمدیره انجمن خیرین مسکن ساز اردبیل و اعضای هیات امنای
انجمن استان در محل سالن جلسات بنیاد مسکن برگزار گردید.
در این جلسه مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور گفت:
این انجمن در راستای فرمان امام راحل در خصوص احیاء حساب
 100امام (ره) ایجاد شده و هدف آن جذب مشارکتهای مردمی
در ایجاد سرپناه برای محرومین جامعه میباشد .وی با ستودن
کارهای خوبی که درانجمن انجام شده اضافه نمود :علیرغم این
کارها باید از ظرفیت خوبی که استان اردبیل دارد استفاده شود.

مهندس سلگی استقالل یافتن انجمن از نظر مالی را خواستار شد
و ادامه داد :تاکنون  30هزار واحد مسکن در حال احداث است
که  17000واحد آن به اتمام رسیده است.
وی ایجاد انجمن در  4شهرستان بزرگ استان را مهم دانست
وگفت :سعی شود تا سه ماهه دوم امسال اجرایی گردد .در ادامه
مدیر کل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه در سال 94از مجموع
واریزهای نقدی وکمکهای غیرنقدی مبلغ یک میلیارد ریال به
انجمن خیرین مسکن ساز استان کمک شده است گفت :از طرف
بنیاد مسکن  42قطعه زمین روستایی به انجمن اهداء شده که
تاکنون 12واحد آن در روستای آراللوی کوچک در حال احداث
است.در این جلسه بانظر اعضاء هیات امنای دکتر احمد حاج
علیزاده به عنوان عضو جدید هیات امنای ودکترحمید لطف
اللهیان به عنوان عضوجدید هیات مدیره انتخاب شدند.

سرپناه  11خانوار
دارای  2معلول
در استان اردبیل تامین شد
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جلسـه کمیتـه راهبـری تامیـن مسـکن خانوادههای دارای دو
معلول با حضور مهندس ضیامهر عبدالهی ـ مدیرکل سازمان
اموال و امالک بنیاد مستضعفان آذربایجان شرقی ،دکتر فیروز
مهدی زاده ـ مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان
اردبیل و اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه مهدیزاده با طرح این موضوع گفت :درنتیجه
هم یاری و مساعدت خیرین مسکن ساز نیکوکار و مشارکت
مردم نیک اندیش ،تعداد  23خانوار دارای  2معلول استان
صاحب خانه میشوند .وی ضمن قدردانی ازتالشهای به عمل
آمده جهت شناسایی و معرفی این خانوادهها توسط اداره کل
بهزیستی استان و تالشهای مستمر حوزه بازسازی مسکن
روستایی و دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100حضرت امام
(ره) بنیاد مسکن استان و با همکاری خوب بنیاد مستضعفان
در جهت تامین تسهیالت برای این خانوادهها یادآورشد :تاکنون
تعداد  11خانواده دارای سرپناه شده و تالش میشود ما بقی
این عزیزان نیز در نزدیک ترین زمان ممکن و با حمایت بیشتر
عزیزان خیر و نیکوکار صاحب خانه شوند.
مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان که در سیزدهمین

جلسـه کمیتـه راهبـری تامیـن مسـکن بـرای خـانوادههای
 2معلول سخن میگفت ،افزود :تالش میشود افرادی که
سپرده دارند با مدیریت انجمن و حمایت بانک عامل در تامین
اقساط بانکی آنان نظارت و مساعدت الزم صورت گیرد تا در
پرداختی بدهیهایشان بامشکل روبرو نشوند .عبدالهی گفت:
اولویت به پرداخت تسهیالت بانکی برای این خانوادههای تحت
پوشش ،موجب تسریع در اجرای برنامههای مورد نظر انجمن
خیرین مسکن ساز و بنیاد برکت میشود .وی با بیان حمایت
همه جانبه بنیاد مستضعفان کشور از این خانوادهها ،نسبت
به تامین مسکن برای افراد واجد شرایط روستایی و شهرهای
زیر  25هزار نفر جمعیت تاکید کرد وگفت :بحث کمک به
اقشارکم درآمد برابر تفاهمنامه دفتر مرکزی ،هم خانوادههای
دارای  2معلول و بیشتر و هم مددجویان کمیته حضرت امام،
در نظرگرفته شده تا جهت تامین سرپناه کمکهای بالعوض
وتسهیالت الزم لحاظ گردد .درپایان مقرر شد با ترغیب و
جذب بیشتر خیرین مسکن ساز ،زمینه تهیه مسکن برای
خانوادههای واجد شرایط گسترش یافته ،توانمندیهای انجمن
را در راستای اجرای این برنامهها باال ببرند.

خیرین اردبیلی  ۷۲واحد
مسکن محرومان روستایی
احداث میکنند
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل گفت۷۲ :
واحد مسکن محرومان روستایی به یاد و نام  ۷۲شهید کربالی
امام حسین(ع) توسط انجمن خیرین مسکنساز استان اردبیل
احداث میشود .فرهاد سبحانی در نشست با مسئوالن و اعضای
انجمن خیرین مسکنساز استان اردبیل اظهار داشت :طرح
احداث پروژه  72واحد مسکن برای خانوادههای بیبضاعت
روستایی توسط یک نیکوکار و خیر استان و با مشارکت انجمن
خیرین مسکنساز استان اردبیل در حال اجرا است .وی افزود:
این واحدها در روستاهای شهرستانهای اردبیل ،پارسآباد،
بیلهسوار ،گرمی و مشگینشهر با ارائه نقشه و پروانه ،عقد
قرارداد با بانک عامل برای تامین مسکن اقشار فاقد سرپناه
احداث میشود که این واحدها توسط یک خیر نیکوکار در
سطح روستاهای استان و در قالب احداث واحدهای بهسازی
و مقاومسازی مساکن روستایی اجرایی و عملیاتی میشود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل گفت :این
فرد خیر و نیکوکار متعهد شده عالوه بر تضمین تسهیالت
بانکی ،مبلغ باز پرداخت تسهیالت این واحدها را نیز پرداخت
کند تا زمینه برای رفع محرومیت از افراد بیبضاعت در مناطق
روستایی استان فراهم شود .سبحانی بیان کرد :در این زمینه
ادار ه کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همکاری الزم را با
ارائه نقشه و تسهیالت بانکی بهسازی مسکن روستایی و نظارت
بر ساخت و ساز واحدها بهعمل آورده و احداث این واحدها
توسط انجمن خیرین مسکنساز انجام میشود.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل تصریح
کرد :بنیاد مسکن پروژههای مناسب و خوبی را در زمینه رفع
محرومیت در مناطق روستایی اجرایی و عملیاتی میکند که در
این راستا انجمن خیرین مسکنساز یاریگر این بنیاد بوده و
میتواند در محرومیتزدایی تاثیرگذار باشد.

تعدادی از واحدهای مسکونی اختصاص یافته
از سوی انجمن خیرین مسکنساز استان اردبیل
به خانوادههای دارای حداقل  2معلول

پروژه 64 :واحدی ولیعصر(عج) نمین
 2واحد برای معلولین (صحبت زاده  -شادپور) اختصاص
یافته است.

سرپرست خانوار :تقی سامی
داراي خواهران دو معلول ناشنوا ،شهرك آیت اله کاشانی،
10واحدی ،طبقه سوم 72 ،مترمربع ،تک خوابه ،نوساز،
دارای كابينت و پكيج و رادياتور
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سرپرست خانوار محمد جهانگیری:
زن و مرد معلول ناشنوا
مشخصات واحد :واقع درشام اسبی -شهرك نیایش –
مجتمع شش واحدی
دارای آسانسور ،طبقه سوم ،تک خوابه ،نما اجراء شده است،
انشعابات جداگانه ،متراژ حدود  76مترمربع

سرپرست خانوار :یوسف اسالم خواه
داراي پدر و فرزند معلول جسمی و حرکتی ،خیابان بهشت زهرا،
کوچه اتحاد ،1پالک ،154دو واحدی ،طبقه دوم 73 ،مترمربع،
دو خوابه ،انشعابات جداگانه ،نوساز ،دارای كابينت

سرپرست خانوار :زينت نصيري
داراي دو فرزند معلول ذهني
مشخصات واحد :واقع در شهرك رازي –پشت جامع علمي
كاربردي  -مجتمع سه واحدی ،فاقد آسانسور ،طبقه سوم،
نما اجراء نشده است ،انشعابات جداگانه ،متراژ حدود  100متر مربع
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سرپرست خانوار :داود شاهي
داراي سه معلول ،شهرك بعثت 4 ،واحدی ،طبقه اول80 ،
مترمربع ،دوخوابه ،نوساز،
بدون كابينت و پكيج و رادياتور

سرپرست خانوار :محمد ميرزاپور
پدر و مادر و فرزند معلول ،مسكن مهر فيضيه ،تك خوابه،
طبقه سوم ،متراژ  60متر مربع

همايش انجمن خيرين مسكن ساز
شهرستان شاهين شهر و ميمه

اصفهـان

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان؛ چهارمين همايش انجمن
خيرين مسكن ساز شهرستان شاهين شهر و ميمه با حضور مسئولين استان و شهرستان
در تاالر خليج فارس برگزار گرديد.

اين همايش در سالن جلسات تاالر بزرگ خليج فارس برگزار
شد و گزارشي از روند عمليات اجرايي پروژه  23واحدي
انجمن خيرين مسكن ساز توسط بهرام عمويي مدير عامل
انجمن خيرين مسكن ساز شهرستان شاهين شهر و ميمه ارائه
گرديد.
در ابتداي اين همايش مديحه سرايي توسط مداح اهل بيت
كرباليي جاموسي انجام شد و در ادامه به ترتيب حسينعلي
حاجي دليگاني نماينده مردم شريف شهرستانهاي شاهين
شهر و ميمه  /برخوار و سپس حجت االسالم والمسلمين
ملكيان امام جمعه شهرستان ضمن تاكيد بر حمايت بيشتر
خيرين حاضر و استفاده از ديگر خيرين فعال در شهرستان ،از
زحمات انجمن خيرين مسكن ساز و حمايتهاي بنياد مسكن

انقالب اسالمي استان و شهرستان قدرداني نمودند.
اين همايش با حضور خيرين و متقاضيان پروژهها و همچنين
مسئـولين استـاني از جمله دكتـر علـي اكبـر شفيقـي سـرپرست
دفتـر حسـاب  100حضـرت امـام (ره) و خيـرين مسكـن سـاز،
مهندس مستولي زاده مدير عامل انجمن خيرين مسكن ساز
استان اصفهان و مسئولين شهرستاني از جمله حسينعلي حاجي
دليگاني نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي ،حجت االسالم
ملكيان امام جمعه شهرستان ،عليرضا بصيري فرماندار شهرستان،
روساي ادارات بهزيستي ،كميته امداد امام (ره) و بنياد مسكن
انقالب اسالمي ،مدير عامل انجمن خيرين مسكن ساز شهرستان
و اعضاي هيات مديره و جمعي از اعضاي شوراهاي اسالمي
شهرهاي شاهين شهر ،گز ،گرگاب برگزار گرديد.

جلسه هم اندیشی انجمن
خیرین مسکن ساز
شهرستان کاشان
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان ،جلسه هم اندیشی
انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان کاشان در دفتر مهندس بوربور تشکیل گردید.

اين جلسه با حضور نماینده محترم مجلس شورای اسالمی
جناب دکتر ساداتی نژاد و مهندس گرانمايه پور و مدیر عامل
انجمن خیرین مسکن ساز کشور  -مهندس سلگی و جمعی

از اعضای هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز کاشان در
دفتر مهندس بوربور و به اتفاق نماینده سازمان بهزیستی کشور
تشکیل گردید.
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همايش يك روزه بنياد مسكن انقالب اسالمي
و انجمن خيرين مسكن ساز استان اصفهان
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان ،همايش يك روزه
بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان و انجمن خيرين مسكن ساز استان اصفهان
در مركز آموزش بنياد مسكن انقالب اسالمي استان برگزار شد.

14
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همايش يك روزه با حضور مهندس خاني  -مدير كل بنياد مسكن
استان اصفهان ،مهندس حاج رسوليها  -عضو شوراي اسالمي
شهر اصفهان و عضو هيات مديره انجمن خيرين مسكنساز
ايران ،مستولي زاده  -مدير عامل انجمن خيرين مسكنساز
استان ،معاونين بنياد مسكن انقالب اسالمي استان ،دكتر
شفيقي  -سرپرست دفتر حساب  100امام (ره) استان ،مديران
شعب شهرستاني و مديران عامل انجمن خيرين مسكنساز
شهرستانهاي اصفهان ،كاشان ،نجف آباد ،مباركه ،شاهين شهر،
خوانسار،گلپايگان ،خميني شهر ،لنجان ،شهرضا ،اردستان و تيران
در مركز آموزش بنياد مسكن انقالب اسالمي استان برگزار گرديد.
در اين همايش كه با هدف بررسي عملكرد انجمنها ،بيان
مشكالت موجود و ارايه راهكار ،چگونگي و نحوه تعامل و ايجاد
راهكارهاي مشاركتي در جذب خير ،تعامل و ارتباط بيشتر
مديران بنياد با انجمنها و ارايه تجربيات و راهكارها براي كمك
به تسريع فعاليت انجمنها برگزار شد ،حاضرين در دو نوبت صبح
و بعدازظهر در محيطي كارگاهي به بحث و تبادل نظر در اين
خصوص پرداختند.
مهندس خاني  -مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان
با اشاره به عملكرد خيرين مسكن ساز در سطح استان گفت:
تاكنون  12انجمن ثبت شده است و بايستي خير محوري و
مردمي بودن انجمن حفظ شود و با تعاملي كه مسئولين هر
شهرستان با يكديگر و با خيرين برقرار مينمايند ،حمايت همه
جانبه از فعاليت خيرين مسكن ساز صورت پذيرد.

ايشان همچنين با اشاره به مبحث مهم نظارت در مباحث
ساختماني و مالي و توجه ويژه به آن توسط انجمنها اظهار
داشت :به استناد تفاهم نامه و شيوه نامههاي موجود از پتانسيل
فعال در بنياد مسكن انقالب اسالمي ،سازمان نظام مهندسي و
جامعه خيريه مهندسين استان در اين زمينه استفاده نمايند.
مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان تصريح
كرد :با توجه به اينكه در هر شهرستان الگوي متفاوتي براي
جذب منابع و مشاركتهاي مردمي وجود دارد استفاده از تجربه
شهرستانها را موثر خواند.
در ادامه مستولي زاده  -مدير عامل انجمن خيرين مسكن ساز
استان به چگونگي نحوه تعامل و ايجاد راهكارهاي مشاركتي
انجمنها با خيرين و مديران شعب بنياد مسكن و ساير مسئولين
شهرستان پرداخت و به عملكرد خوب شهرستانها در تعامل
با شهرداري و شوراهاي اسالمي شهر و ادارات نظام مهندسي،
آب و برق و گاز و ارتباط تنگاتنگ با خيرين فعال شهرستان
اشاره و براي نمونه به عملكرد خوب انجمن خيرين مسكن ساز
شهرستانهاي كاشان و مباركه كه در اين خصوص انجمن كاشان
بيش از  550واحد مسكوني مناسب و ارزان قيمت به متقاضيان
واگذار نموده است اشاره نمود.
در پايان مقرر شد به صورت فصلي نشستي در همين خصوص
برگزار گردد و دو نماينده از شهرستانها در جلسه هيات مديره
استان به صورت ادواري حضور يابد و پيشنهادات مطرح شده در
اين جلسه به دفتر انجمن خيرين مسكن ساز ايران ارسال گردد.

معرفی سرپرست جدید
دفتر حساب  100امام (ره)
در استان اصفهان
بــه گــزارش روابــط عمومــي بنيــاد مســكن انقــاب اســامي اســتان اصفهــان،
كيومــرث ســلگي  -مديــر كل دفتــر مشــاركتهاي مردمــي حســاب  100امــام(ره)
كشـــور بـــه منظـــور معرفـــي ســـرپرست جديـــد دفتـــر حســاب  100امــام(ره)
استان اصفهان و بازديد از پروژه ها در استان اصفهان حضور يافت.

جلسه اي در سالن جلسات مركز آموزش بنياد مسكن انقالب
اسالمي با حضور كيومرث سلگي  -مدير كل دفتر مشاركتهاي
مردمي حساب  100امام(ره) كشور ،مهندس خاني  -مدير كل
بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان ،مهندس مستولي زاده
 مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز استان اصفهان به منظورتقدير از زحمات حميد تيكني مدير سابق دفتر حساب100

امام(ره) استان اصفهان و معرفي دكتر علي اكبر شفيقي به عنوان
سرپرست جديد دفتر حساب  100امام (ره) استان اصفهان
تشكيل گرديد .پس از تقدير و تكريم و معارفه و بحث و تبادل
نظر در خصوص پروژههاي در دست اجراي دفتر انجمن خيرين
مسكنساز استان ،به صورت منتخب از پروژه مسكوني كوثر واقع
در محلهي زينبيه اصفهان بازديد به عمل آمد.

برگزاري جلسه مجمع عمومي
انجمن خيرين مسكنساز
شهرستـان گلپايـگان
بـه گـزارش روابـط عمومي بنياد مسـكن انقالب اسلامي اسـتان اصفهان ،جلسـه مجمع
عمومـي انجمـن خيريـن مسـكن سـاز شهرسـتان گلپايـگان بـا حضـور كليـه ي اعضا و
خيريـن شهرسـتان در محـل سـالن اجتماعـات فرمانـداري گلپايگان برگزار شـد.

اين جلسه پيرو جلسه هيات موسس انجمن خيرين مسكن
ساز و با حضور امام جمعه گلپايگان ،معاون فرماندار ،بخشدار،
خيرين و معتمدين شهرستان ،مدير دفتر حساب  100امام (ره)
استان ،كارشناس دفتـر حسـاب  100امـام (ره) استان ،روسـاي
شـوراي اسالمي شهرها ،شهرداران ،ادارات بنياد مسكن انقالب
اسالمي ،كميته امداد امام خميني (ره) ،بهزيستي ،راه و شهرسازي
و نظام مهندسي در محل سالن اجتماعات فرمانداري گلپايگان
برگزار شد .در ابتداي جلسه امام جمعه شهرستان با تشكر از
فعاليت بنياد مسكن انقالب اسالمي در زمينه محروميت زدايي
و از جمله كمك به راه اندازي و حمايت از انجمنهاي خيرين
مسكن ساز با بيان حمايت كامل از فعاليت خيرين در اين زمينه
آمادگي خـود و خيريـن و مسـئولين شهرستان را براي كمك
به ساخت مسكن مناسب و ارزان قيمت براي اقشار آسيب پذير

اعالم نمود .در ادامه خوشنويسان به نمايندگي از هيات مديره
گزارشي از فعاليتها و روند كار انجمن بيان نمود و سپس دكتر
شفيقي سرپرست دفتر مشاركتهاي مردمي استان با اشاره به
عملكرد استان در زمينه ساخت مسكن مناسب و ارزان قيمت
تحت قالب انجمن خيرين مسكن ساز اظهار داشت :هم اكنون در
 12شهرستان انجمن خيرين مسكن ساز به ثبت رسيده و فعال
ميباشد و انجمن خيرين مسكن ساز  2262واحد در دست اقدام
داشته كه از اين تعداد  1247واحد تكميل و به بهرهبرداري
رسيده است و مابقي دردست اجرا ميباشد .براي نمونه ميتوان
به ساخت بيش از  700واحد و واگذاري  550واحد از اين تعداد
در شهرستان كاشان و فراهم كردن كلنگزني بيش از 1100
واحد در سال جاري در اين شهرستان به عنوان تنها يكي از
شهرستانهاي استان اشاره نمود.
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بازدید فرماندار مبارکه
ازپروژههای انجمن
خیرین مسکن ساز
این شهرستان
دکتر ذاکری فرماندار شهرستان مبارکه به همراه دکتر سلطانی
معاون فرمانداری و مهندس شرفا شهردار مبارکه و همچنین
تنی چند از اعضای شورای شهر مبارکه و حسن آباد تنگ
بیدکان از مجتمعهای احداث شده و یا در حال احداث انجمن
خیرین مسکن ساز شهرستان مبارکه در محله قهنویه مبارکه
و همچنین روستای حسن آباد تنگ بیدکان بازدید کردند.
در این بازدید ،فرماندار و همراهان ضمن ابراز خرسندی از
پیشرفت فیزیکی و کیفیت بسیار عالی واحدهای مسکونی
بر لزوم مشارکت و مساعدت خیرین به ویژه شرکت فوالد
مبارکه به انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان مبارکه برای
برخورداری اقشار بسیار ضعیف و کم درآمد از واحدهای احداث
شده تأکید نمودند.

حسن آباد

قهنویه

تشكيل اولين جلسه
انجمن خيرين مسكن ساز
شهرستان لنجان
16
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به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان ،در اين جلسـه كه در سـالن اجتماعات
با حضور مسئولين شهرستان لنجان و استان اصفهان اولين جلسهي بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان
لنجـان بـرگـزار شد ،حجـت االسـالم
انجمن خيرين مسكنساز شهرستان لنجان ،تشكيل گرديد.
بـاقـريـان  -امـام جمعـه زريـنشهر

بـا بيـان اهميـت امور خيـر و رسـيدگي به محرومين در اسلام
اظهار داشـت :تشـكيل انجمـن خيرين مسكنسـاز اقدامي مهم
در راسـتاي خدمـت رسـاني به اقشـار كـم درآمـد و محرومين
جامعه ميباشـد.
مهنـدس سـجاد  -فرمانـدار شهرسـتان لنجـان بـا توجـه بـه
دسـتور كار قـرار گرفتـن كار انجمن از شناسـايي افـراد خير در
شهرسـتان و لـزوم اسـتفاده از آنهـا خبـر داد.
در خاتمـه مسـتولي زاده مديـر عامـل انجمـن خيريـن مسـكن

سـاز اسـتان اصفهـان ،به بيـان عملكـرد و فعاليتهـاي خيرين
مسـکن سـاز اسـتان و توانايـي و اسـتعداد بـاالي شهرسـتان به
منظـور فعاليـت در زمينـه تاميـن مسـكن افـراد نيازمنـد تحت
قالـب انجمـن خيرين مسـكن سـاز اشـاره كرد.
مهنـدس اسـماعيلي  -مديـر بنيـاد مسـكن انقلاب اسلامي
شهرسـتان لنجـان در ابتـداي ايـن جلسـه ،ضمن خيـر مقدم با
برشـمردن اهداف و وظايف انجمن خيرين مسـكن سـاز ،اهداف
تاسـيس انجمـن را تشـريح كرد.

امام جمعه ایالم:
ساخت مسکن برای محرومان
جامعه امری الزم و ضروری است
به گزارش خبرگزاری فارس از ایالم ،آیتاهلل محمدنقی لطفی در
دیدار با هیات امنای حساب  100امام (ره) اظهار داشت :تامین
مسکن برای محرومان جامعه امری الزم و ضروری است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم گفت :افرادی که
دستاندرکار این امر واجب و الهی هستند یعنی شبانهروز برای
احداث مسکن محرومان تالش میکنند قطعاً کار و تالش آنان
در نزد خداوند بدون اجر و مزد نخواهد بود.
وی ادامه داد :یکی از کارهای مهم و ارزشمند انقالب اسالمی
بحث تامیـن مسکـن خـانوادههـای محـروم جامعـه اسـت که
خوشبختانه در این راستا توفیقاتی حاصل شـده که شایسته
تحسین است.

ایــالم

لطفی از اعضای هیات امنای حساب  100امام (ره) خواست
با تالش جهادگونه در جهت ساخت مسکن برای این قشر گام
بردارند و در این راه از هیچ کوشش و دریغی فروگذار نباشند.
فریادرس شهبازی مدیرکل بنیاد مسکن استان ایالم نیز در ابتدای
این دیدار گزارشی درباره تشکیل این انجمن و دیگر فعالیتهای
بنیاد مسکن استان ایالم جهت استحضار حاضران در جلسه ارائه
کرد .به گزارش خبرگزاری فارس از ایالم ،این دیدار به منظور
تشکیل انجمن خیرین مسکن ساز استان برگزار شد ،انجمنی
که به منظور ساخت مسکن برای محرومین و افراد بیسرپرست،
اقشار کم درآمد و خانوادههای تحت حمایت نهادهای حمایتی
تشکیل شده است.

 727واحد
مسکن خیرساز
در استان بوشهر
افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،در آیین
افتتاح  114واحد مسکونی در شهر عالیشهر شهرستان بوشهر
با حضور حجت االسالم رضایی  -قائم مقام نماینده ولی فقیه
در بنیاد مسکن کشور ،مهندس درفشی  -معاون پشتیبانی و
امور هماهنگی استانهای بنیاد مسکن ،مدیر کل روابط عمومی،
مدیر کل انجمن خیرین مسکن ساز کشور ،سرپرست بنیاد

مسکن استان ،مدیر عامل انجمن خیرین و دیگر مسئولین بهطور
همزمان از  727واحد مسکونی در سطح استان بهرهبرداری شد.
شهبازی  -مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر
در آیین افتتاح پروژه مسکن  114واحدی خیرساز عالیشهر
افزود :احداث واحدهای مسکونی انجمن خیرین مسکن ساز
استان بوشهر در قالب  11پروژه در شهرهای کنگان ،خورموج،

بـوشهـر
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اهرم ،برازجان ،دیلم ،بندر ریگ ،گناوه ،عالی شهر و روستای
احمدی به بهرهبرداری میرسد .وی افزود :برای احداث این 727
واحد در مجموع  285میلیارد و  420میلیون ریال هزینه شده
که از این میزان  161میلیارد و  900میلیون ریال تسهیالت
بانکی و مابقی از محل کمک خیرین و آورده متقاضیان تامین
شده است.
شهبازی بیان کرد :زیر بنای واحدهای مسکونی خیرساز استان
بوشهر بین  70تا  127متر مربع است .و پروژه  114واحدی
غدیر عالیشهر با زیربنای  10هزار و  700متر مربع در زمینی به
مساحت  6630متر مربع در چهار طبقه ساخته شده و متوسط

زیربنای هر واحد  93متر مربع است.
مدیر عامل انجمن خیرین یادآورشد :این انجمن  830واحد
مسکونی را در دست ساخت داشته است که اکنون  727واحد
آن به بهرهبرداری رسیده و مابقی نیز تا پایان خرداد سال آینده
تکمیل خواهد شد.
شهبازی اضافه کرد :عالوه براین ساخت  1700واحد مسکن
خیرساز دیگر برای محرومان استان بوشهر نیز در دستور
کار است .همچنین ساخت  113واحد مسکن دیگر نیز برای
خانوادههای دارای دو معلول و بیشتر در استان بوشهر آغاز
شده است.

 800خانواده دارای دو معلول به باال امسال
درکشور صاحب خانه میشوند
مهندس درفشی گفت :تا پایان امسال  800خانواده دارای دو معلول به باال
در کشور صاحب خانه می شوند.
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،مهندس
درفشی  -معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها درحاشیه
آیین افتتاح  114واحد مسکونی خیرساز عالیشهر بوشهر بیان
کرد :بر اساس تفاهمنامه بین بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
سازمان بهزیستی ،انجمن خیرین مسکن ساز و بنیاد مستضعفان
کشور قرار است برای  11هزار و  300خانوار دارای دو معلول
به باال شامل حدود هشت هزار خانوار شهری و سه هزار واحد
روستایی در مدت سه سال مسکن ساخته شود .همچنین از 30
هزار واحد مسکونی خیرساز طراحی شده در کشور تاکنون 16
تا  17هزار واحد به بهره برداری رسیده است.

مهندس درفشی اظهارکرد :بهرهبرداری از پنج هزار واحد
مسکونی خیرساز پیش بینی شده است که دو هزار واحد آن در
دهه فجر مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و تامین منابع ،آورده
به ویژه زمین در شهرهای بزرگ مهمترین چالش پیشروی
انجمن خیرین مسکن ساز کشور است که تالش میشود با
حمایتهای وزارت راه و شهرسازی و استفاده از وامهای با
سود کمتر افراد بیشتری زیر پوشش مسکن خیرساز قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز کشور ادامه داد:
این انجمن در بخش استیجاری ،تعمیر و ودیعه گروههای هدف
را زیر پوشش قرار میدهد و این انجمن برنامهای تنظیم کرده

است که همه افراد واجد شرایط را صاحب مسکن کند و بخشی
از افراد را نیز با توجه به منابع مالی زیر پوشش خود قرار دهد.
مهندس درفشی با اشاره به اینکه انجمن خیرین مسکن ساز،
سال  86در کشور افتتاح شد ،گفت :انجمن خیرین مسکن ساز
ایران در زمان حاضر در  31استان و  150شهرستان فعال است
و یک هزار و پانصد نفر هیات مدیره آنها را تشکیل میدهند.
در ادامه سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر
گفت :عملیات اجرایی  655پروژه با  600میلیارد ریال اعتبار در

استان آغاز شده است که بخشی از این پروژهها در دهه فجر و
مابقی تا هفته دولت سال آینده مورد بهره برداری قرار میگیرند.
حیدری افزود :این پروژهها شامل عمران و آبادی روستاها440 ،
واحد بوستان روستایی 78 ،زمین چمن مصنوعی و  12هزار و
 765پروژه مسکن مهر در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت
است .وی اضافه کرد :برای حل مشکل مسکن محرومان بنیاد
مسکن در کنار انجمن خیرین مسکن ساز در این مسیر گام
بر میدارد.

برگزاری مجمع عمومی
هیات امنای انجمن خیرین
مسکن ساز استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،با دعوت
از اعضای هیات امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان جهت
مصوبـات جلسـه قبلـی ،گـزارش پـروژهها ،گـزارش صورتهای
مـالی و گـزارش پیگیـری مفـاد تفاهـمنامـه احداث خـانههای
دو معلول جلسهای با حضور حیدری سرپرست بنیاد ،شهبازی
مدیـر عامـل انجمـن خیـریـن استـان و دیگـر اعضای هیات امناء
برگزار گردید.

در این نشست شهبازی ،با قدردانی از حضور اعضا در جلسات
انجمن ،گزارشی از عملکرد پروژهها و اقدامات انجام گرفته،
اجرای پیگیری مصوبات جلسه قبل ،ارائه موضوع رسیدگی به
تراز مالی سال  94را مطرح نمود .سپس تابنده بازرس انجمن
نتایج رسیدگی به تراز مالی و نقطه نظرات الزم را بیان کرد
و پس از بررسی و جمع بندی پیشنهادات ،ترازنامه سال 94
انجمن استان به تصویب رسید.

 205واحد مسکونی خیر ساز در
استان بوشهر در دست احداث است
گناوه  -ایرنا  -مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر گفت 205 :واحد
مسکونی در نقاط مختلف این استان ازسوی این انجمن در دست ساخت است.
به گزارش ایرنا ،حسین شهبازی در آیین واگذاری پنج واحد
مسکونی به خانوادههای دارای  2معلول شهرستان دیلم افزود:
این پنج واحد از مجموع  56واحد در دست ساخت انجمن
خیرین مسکن ساز استان در شهرستان دیلم است که با
همکاری بهزیستی و بنیاد مسکن به میمنت هفته دولت تحویل
این قشر شده است.
وی گفت :پروژه مسکونی انجمن خیرین مسکن ساز در دیلم با
 41میلیارد و  300میلیون ریال اعتبار و در زمینی به مساحت
پنج هزار و  96مترمربع طراحی و احداث خواهد شد.

در ادامه این مراسم فرماندار دیلم گفت :مردم مؤمن و متدین
این شهرستان همیشه در کارهای خداپسندانه در استان و
کشور زبانزد عام و خاص هستند.
حسن اسماعیلی افزود :مجموعه دولت ودستگاههای اجرایی در
این شهرستان برای سرعت بخشی پروژههای خیرساز از هیچ
کوششی دریغ نمیکنند.
وی اظهارکرد :زمین ،زیرسازی و تسهیالت بانکی مسکن خیرساز
را دولت تامین کرده است .شهرستان دیلم در منتهیالیه شمالی
استان بوشهر قرار دارد.
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برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن خیرین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر ،نشست
هیات مدیره انجمن خیرین با حضور مهندس سلگی  -مدیر عامل
انجمن خیرین مسکن ساز کشور ،حیدری سرپرست بنیاد مسکن
استان ،شهبازی  -مدیر عامل انجمن خیرین استان و دیگر اعضای
هیات مدیره در خصوص پیگیری مطالبات انجمن برگزار گردید.
در این نشست شهبازی ،مسائل و مشکالت ساخت واحدهای
مسکونی را برای اعضا جهت تصمیمگیری مطرح نمود.

تهـران
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سپس وکیل حقوقی انجمن در خصوص مطالبات و موارد پیگیری
شده از طریق مجاری حقوقی و قضایی استان نتایج بدست آمده
را بیان نمودند.
در ادامه مقرر گردید چهار نفر منتخب از اعضای هیات مدیره،
کمیتهای برای پیگیریهای الزم با هماهنگی وکیل انجمن تشکیل
و نتایج بدست آمده را به همراه پیشنهادات ،جهت تصمیمگیری
نهایی به هیات مدیره انجمن خیرین ارسال گردد.

برگزاری جلسه کمیته راهبری تفاهمنامه
تامین مسکن معلولین استان تهران
جلسه کمیته راهبری تفاهمنامه تامین مسکن خانوارهای دارای
حداقل دو عضو معلول استان تهران در سال  1395در دفتر
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با حضور واحدی مدیرکل
راه و شهرسازی تهران ،حسنوند سرپرست انجمن خیرین
مسکن ساز استان تهران ،دلبری مدیر کل بهزیستی استان

و معتمدی معاون بنیاد مسکن معاونین و کارشناسان مسئول
دستگاههای مسئول تفاهمنامه تشکیل شد .در این جلسه در
خصوص رفع مشکالت پیش رو بحث و تبادل نظر و اتخاذ
تصمیم گردید .ضمناً در جلسه مذکور مقرر شد جلسه آتی در
دفتر مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند برگزار گردد.

جلسه مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز مرکز
با معاون امداد و مستضعفین آستان قدس رضوی
جلسهای با حضور خاکسار معاون امداد و مستضعفین ،مهندس
سلگی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز و مهندس روحانی
بازرس انجمن و هیات همراه در محل دفتر مشارکتهای آستان
قدس برگزار گردید.
در ابتدا مهندس سلگی ضمن تقدیر و تشکر از آقای خاکسار ،با
اشاره به فعالیتهای انجمن در زمینههای کمک به محرومین و
تفاهمنامه چند جانبه کمک به تامین مسکن خانوادههای دارای
 2عضو معلول ،پیشنهاد نمود فعالیتی به صورت مشارکت در

خراسان رضوی

قالب کمک به محرومین انجام گردد ،سپس معاون امداد و
مستضعفین آستان قدس ضمن قدردانی اظهار داشت :اگر اتفاق
مبارکی میافتد از پی همین جلسات و دور همنشینیهاست و
آستان قدس کامال آمادگی دارد و بیشتر از آن عالقهمند است
در کنار مردم و با حمایت مردم کار برای مردم انجام دهد،
همچنین ایشان به برنامههای آقای رئیسی اشاره کرد که یک
موضوع به عنوان اصل حاکم بر کلیه فعالیتهای آستان قدس
است که آن هم خدمت به مردم میباشد.

بازدید رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل انجمن خیرین
مسکنساز ایران از پروژه
بینالود خراسان رضوی
بازدید رئیس هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز کشور و
مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور به اتفاق اعضاء
هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان از پروژه 216
واحدی شهر جدید بینالود در مورخه  95/4/2انجام گردید.
سپس جلسه بررسی موانع و مشکالت پروژههای انجمن خیرین
مسکن ساز استان خراسان رضوی با حضور مهندس درفشی
ریاست هیات مدیره و مهندس سلگی مدیر عامل انجمن خیرین
مسکن ساز و اعضای هیات مدیره انجمن استان در محل
زائرسرای بنیاد برگزار شد .در ابتدا در خصوص طوالنی شدن
روند قیمت گذاری پروژه رضویه مطالبی توسط مهندس ظریف

عنوان گردید .سپس مهندس سلگی ضمن ارائه پاسخ اعالم نمود
در صورت ارسال جدول قیمت گذاری و کلیه مصوبات قانونی در
خصوص پروژه به انجمن مرکز ظرف مدت یک هفته مبلغ مورد
تصویب مرکز به استان اعالم خواهد گردید .همچنین در رابطه
با ادامه پروژه  216واحدی بینالود مهندس سلگی اظهار داشت:
نگرانی در مرکز مسئله فروش واحدها میباشد و میبایست در
این زمینه انجمن پیگیریهای الزم را داشته باشد .در ادامه
مهندس درفشی ضمن تقدیر و تشکر اظهار داشت :پروژه بینالود
علی رغم مشکالت موجود باید مدیریت شود و به اتمام برسد و
در عین حال پیگیری جذب متقاضی نیز همزمان انجام گردد.
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11هزار مسکن برای
خانوادههای دارای
چند معلول در حال
احداث است
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رئیـس بنیاد مسـکن انقالب اسلامی کشـور گفت :هـم اکنون
 11هـزار واحد مسـکونی بـرای خانوادههـای دارای دو معلول و
بیشـتر در سـطح کشـور در حال احداث است.
علیرضـا تابـش در مراسـم بهرهبـرداری از  30واحـد مسـکونی
بـرای خانوادههـای دارای چنـد معلـول در منطقـه پنجتـن
مشـهد افزود :بخشـی از این واحدهای مسـکونی در روسـتاها و
بخشـی در شـهرهای کشـور قـرار دارند.
وی تعـداد واحدهـای مسـکونی بـرای خانوادههای بیـش از دو
معلـول در روسـتاهای کشـور را بیـش از  900واحـد عنـوان و
اظهـار کـرد 250 :واحـد از ایـن واحدهای مسـکونی طی چند
روز گذشـته بـه بهرهبرداری رسـید.
وی بیـان کـرد :واحدهـای مسـکونی بـرای خانوادههـای دارای
چنـد معلـول در سـطح کشـور در قالـب تفاهمنامـهای بیـن
سـازمان بهزیسـتی ،بنیاد مسـتضعفان ،خیرین و بنیاد مسـکن
در حـال انجام اسـت.
بـه گفته وی ،بخشـی از هزینههـای واحدهای مسـکونی مزبور
توسـط صاحبـان ایـن واحدهـا و از طریـق اعطـای تسـهیالت
بانکـی بـا کارمـزد اندک پرداخت میشـود و امید مـیرود هیچ
خانـواده دارای چنـد معلـول بدون خانـه ظرف دو سـال آینده
در کشـور نداشـته باشیم.
اسـتاندار خراسـان رضـوی نیـز در این مراسـم گفت :نداشـتن
مسـکن و دغدغههـای پرداخـت اجـاره و نقل و انتقـال یکی از
مشـکالت خانوادههـای دارای چنـد معلول اسـت.
علیرضـا رشـیدیان افزود :گسـترش مراکز نگهـداری از معلوالن
یکـی از راهکارهـای پیشـنهادی در ایـن زمینـه بود کـه ایجاد
خلاء عاطفـی و دوری خانوادههـا از فرزندانشـان ،مهمتریـن
مشـکل از ایـن بابـت مطـرح شـد کـه بـه همیـن دلیـل دولت
تصمیـم گرفـت از طریق فراهم کـردن خانه بـرای خانوادههای
دارای چنـد معلـول ،امـکان نگهـداری فرزنـدان معلـول در
خانوادههـا را فراهـم کنـد.
بـه گفتـه وی ،از ایـن پـس سـازمان بهزیسـتی میتوانـد
کمکهایـش بـه خانوادههـای معلـول را بـا شـرایط بهتـری
سـاماندهی کنـد .اسـتاندار خراسـان رضـوی اظهـار امیدواری
کـرد کـه ظـرف دو سـال آینـده هیـچ خانـواده دارای چنـد
معلـول بـی خانـه در اسـتان خراسـان رضـوی وجـود نداشـته

با شد .
مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان خراسـان رضـوی نیـز گفـت:
عملیـات احداث  740واحد مسـکونی بـرای خانوادههای دارای
دو معلول و بیشـتر در این اسـتان از اواخر سـال گذشـته آغاز
شـده است.
سـید رضـا موسـوی نیـا افـزود :تاکنـون عملیـات اجرایـی
 82واحـد از ایـن واحدهـای مسـکونی اتمـام یافتـه و اکنـون
شـاهد بهرهبـرداری از  30واحـد مسـکونی در منطقـه پنجتـن
مشـهد هسـتیم .بـه گفتـه وی ،در ایـن چارچـوب  38واحـد
مسـکونی اتمـام یافتـه بـرای خانوادههـای دارای چنـد معلول
در روسـتاهای خراسـان رضـوی و  14واحـد دیگـر در یکـی
دیگـر از مناطـق شـهر مشـهد اسـتقرار دارنـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :مسـاحت واحدهـای مسـکونی مزبـور
 80متـر مربع اسـت کـه با همـکاری خیرین ،بهزیسـتی ،بنیاد
مسـتضعفان و بنیـاد مسـکن در اسـتان خراسـان رضـوی برای
خانوادههـای دارای چنـد معلـول درحـال احداث اسـت.
موسـوی نیـا بیـان کـرد :بـرای ایـن واحدهـای مسـکونی در
روسـتاها  180میلیـون ریـال وام بالعـوض و در شـهرها 300
میلیـون ریـال وام بالعوض بـه خانوادههـای دارای چند معلول
اعطا شـده اسـت و بخش کمتـری از هزینهها را نیـز خانوادهها
از طریـق ارائـه تسـهیالت بانکـی با کارمـزد کـم میپردازند.
رئیس بنیاد مسـکن انقالب اسلامی خراسـان رضوی در پایان
گفـت :امـروز همچنین شـاهد بهرهبرداری از مرحلـه اول پروژه
 216واحـدی فجـر  4واقع در غرب مشـهد با حضور مسـئوالن
کشـوری بودهایم.
بـه گفتـه وی ،ایـن واحدهـای مسـکونی بـه مسـاحت  85متر
مربـع در مجمـوع بـا هزینـه  350میلیـارد ریـال توسـط بنیاد
مسـکن انقالب اسلامی خراسان رضوی احداث شـده و اکنون
آمـاده تحویل بـه متقاضیان اسـت.
امـروز طرحهـای هادی پنج روسـتای شهرسـتان قوچان216 ،
واحد مسـکونی در شـهرک غرب مشـهد و  30پروژه مسـکونی
ویـژه خانوادههـای دارای دو معلـول در منطقـه پنجتن مشـهد
در مراسـمی بـا حضـور نماینـده ولـی فقیـه در بنیاد مسـکن،
رئیـس بنیـاد مسـکن و اسـتاندار خراسـان رضـوی مـورد
بهرهبـرداری قـرار گرفـت.

بهرهبرداری از تعداد 82
واحد مسکن خانوادههای
دارای  2عضو معلول به باال
در مشهد مقدس
پیرو تفاهمنامه چند جانبه تامین مسکن خانوادههای دارای
 2عضو معلول به باال ،در مراسمی بهرهبرداری از  82واحد
مسکن مربوط به خانوادههای دارای دو عضو معلول به باال با حضور
آیت ا ...رسولی محالتی نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب

اسالمی ،مهندس تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
رشیدیان استاندار استان خراسان رضوی و هیات همراه به
مناسبت آغاز دهه کرامت در مشهد مقدس برگزار و تعداد 82
واحد مسکونی به این خانوادهها واگذار گردید.

خالصه گزارش مربوط به برگزاری
همایش منطقهای تامین مسکن
خانوادههای دارای دو عضو معلول
در استان خراسان رضوی
در راستای تفاهمنامه تامین مسکن خانوارهای دارای دو عضو
معلول به باال و طی آن برگزاری همایش کمیته راهبری منطقهای
استانهای مازندران ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان
جنوبی ،سیستان و بلوچستان در مشهد مقدس در خصوص
تبادل نظر و رفع تنگناهای اجرائی و تحقق تفاهمنامه مذکور،
مراتب اقدامات و مصوبات به شرح زیر میباشد:
1ـ همایش برگزار شده با محوریت کمیته راهبری مرکز و
دبیری مهندس سلگی و با تالوت کالم ا ...مجید آغاز و سپس
با بیانات حجت االسالم والمسلمین رضوی حیدری مسئول
دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
خراسان رضوی شروع به کار نمود و در ادامه مهندس سلگی
مدیریت این جلسه را بر عهده گرفتند و برنامهها و اهداف
برگزاری این همایش را اعالم و نمایندگان بهزیستی مهندس
ربوبی دبیر ستاد تامین مسکن بهزیستی ،رشیدی نماینده بنیاد
مستضعفان ،مهندس جراح معاون مدیر کل مسکن روستایی
بنیاد مسکن ،مطالبی را در خصوص اجرای طرح حمایت از
دو معلول بیان داشتند .سپس به ترتیب استـانهای خـراسان
شمالـی ،خراسـان جنوبـی ،مـازندران ،سیستـان و بلوچستـان
و خراسان رضوی گزارش عملکرد و مشکالت خود را مطرح و
مصوبات الزم هر استان جداگانه تنظیم و کلیت مصوبات طی
صورتجلسهای توسط مهندس بیات از مدیریت حساب 100
امام (ره) دفتر مرکزی بنیاد مسکن تنظیم گردید.

در پایان ،انجمن خیرین استان خراسان شمالی به جهت
باالترین جذب خیر و معرفی سهمیه تخصیصی خانوارهای دو
معلول به عنوان استان برتر اعالم گردید که این چگونگی امتیاز
بندی موضوع در امر تخصیص سهمیه با توجه به پهناوری
استان خراسان رضوی و عدم تطابق اوزان سهمیه با عملکرد
استانی مورد سوال انجمن خراسان رضوی واقع گردید.
جلسه دوم مخصوص دیدار مدیران انجمن استانها در سالن
همایش برگزار و مهندس سلگی تاکید داشت پیگیری و تحقق
طرح حمایت از خانوادههای دارای دو عضو معلول هر چند مهم
است لیکن مدیران عامل وظایف اصلی خود را در تامین مسکن
مناسب برای افراد محروم و جوامع هدف با شناسائی و کمک
خیرین فراموش نکنند.
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خراسان شمالی

واگذاری یک واحد مسکونی به
خانواده دارای سه معلول در خراسان شمالی
با حضور رئیس بنیاد مسکن و نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن
طی مراسمی با حضور آیت ا ...رسولی محالتی نماینده ولی فقیه
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،مهندس تابش رئیس بنیاد مسکن،
مهندس درفشی رئیس هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز
کشور ،حجت االسالم و المسلمین رضایی قائم مقام نماینده ولی
فقیه در بنیاد مسکن و هیات همراه در استان خراسان شمالی ،اولین
واحد روستایی ساخته شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان بجنورد را در روستای ا ...وردی خان بجنورد به مساحت
 65متر مربع به خانواده نیازمند دارای سه معلول واگذار کردند.
در این مراسم که امام جمعه بجنورد ،معاون هماهنگی امور استانی،
مدیران کل بنیاد مسکن ،راه و شهرسازی و بهزیستی استان نیز
حضور داشتند عنوان شد که سهمیه تخصیصی به این استان 127
واحد شهری و  105واحد روستایی میباشد که واحدهای تخصیصی
به روستاها که تاکنون تشکیل پرونده دادهاند در حال اجرا بوده و با
باالی  80درصد پیشرفت فیزیکی در حال اتمام میباشد.

خـوزستـان
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آغاز اجرای پروژه  18واحدی مسکن خانوارهای
دارای حداقل دو معلول بهزیستی هفتگل
طی جلسهای با حضور مهندس حسینی معاون فرماندار ،حجت
االسالم والمسلمین خلیلی امام جمعه ،کریمیان معاون امور
مشارکتهای بهزیستی استان ،جهان بین مدیر عامل انجمن
خیرین مسکن ساز استان و مسئولین ادارات ،شهرداری ،آبفا،
برق ،راه و شهرسازی ،گاز و بنیاد مسکن شروع پروژه 18
واحدی مسکن خانوارهای دارای حداقل دو معلول بهزیستی
هفتگل در محل فرمانداری شهرستان مورد بحث و بررسی

قرار گرفت.
ورناصری رئیس بهزیستی شهرستان هفتگل در این جلسه
توضیحاتی پیرامون پروژه  18واحدی ارائه نمود و عنوان داشت:
زیربنای هر واحد  60متر مربع که مجموعاً  1080متر مربع
میباشد .معاون فرماندار و امام جمعه نیز ضمن قدردانی از زحمات
و فعالیتهای صورت گرفته آمادگی خود را در جهت همکاری الزم
در خصوص تجهیز کارگاه و اجرای پروژه اعالم داشتند.

اختصاص  22واحد مسکونی برای خانوارهای
دارای حداقل دو معلول بهزیستی آبادان
جلسه هماهنگی و برنامهریزی جهت اجرای پروژه  22واحدی ویژه
خانوارهای دارای حداقل دو معلول آبادان با حضور کریمیان معاون
امور مشارکتهای بهزیستی استان ،جهان بین مدیر عامل انجمن
خیرین مسکن ساز خوزستان و مدیر بهزیستی ّآبادان در محل
بهزیستی شهرستان تشکیل گردید.
طی این جلسه در مورد مسکنهای نیمه تمام مهر بحث و بررسی
به عمل آمد و مقرر شد متقاضیان واجد شرایط دوازدهگانه سازمان

بهزیستی جهت  22واحد مسکونی مشخص و پس از تأیید کمیته
راهبری استان و کشور نسبت به تأمین تسهیالت بالعوض اقدام
گردد.
همچنین تعاونی مجری پروژه متعهد گردید پس از تأمین
تسهیالت بالعوض طی مدت سه ماه نسبت به تکمیل و تحویل
واحدهای مسکونی به متقاضیان اقدام نماید .در پایان اعضای جلسه
از واحدهای مورد نظر بازدید به عمل آوردند.

بررسی پروژه  16واحدی
مسکن خانوارهای حداقل
دو معلول بهزیستی دزفول
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه  16واحدی
در محل بهزیستی شهرستان با حضور دکتر ساسانی مدیر
امور مشارکتهای حساب  100امام خمینی (ره) بنیاد مسکن
خوزستان ،کریمیان معاون امور مشارکتهای بهزیستی استان،
جهان بین مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان ،و
مدیران بهزیستی ،بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکن ساز
شهرستان تشکیل گردید.

طی این جلسه مهندس طالبیان مدیر عامل انجمن خیرین
مسکن ساز شهرستان عنوان کرد :با توجه به عدم تأمین تسهیالت
بانکی ،انجمن شهرستان کلیه هزینههای ساخت پروژه ،عالوه بر
تسهیالت بالعوض ( 250میلیون ریال) برای هر واحد را تقبل
می نماید .شایان ذکر است طبق مصوبه کمیته راهبری کشور
سهم کمک بالعوض انجمن خیرین مسکن ساز برای هر واحد
( 50میلیون ریال) می باشد.

برگزاری نشست هیات مدیره
انجمن خیرین مسکن ساز
استان زنجان
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
زنجان ،طی نشستی با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره و
بازرسین در محل دفتر انجمن استان برگزار گردید .در آغاز
مهندس وهابی وطن مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز
استان زنجان با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجمن،
اظهار نمودند در حال حاضر در مجموع تعداد  422واحد
مسکونی در قالب  4پروژه در شهرهای زنجان  -ابهر  -کرسف

 صایین قلعه با پیشرفت فیزیکی 30تا  85درصد در حالاحداث میباشد و با برنامهریزیهای انجام گرفته تعداد 404
واحد مسکونی در هفته دولت به متقاضیان واجد الشرایط
واگذار میگردد .همچنین در جلسه هیات مدیره مصوب گردید
با توجه به اتمام و تهیه و تصویب نقشه مشخصات پروژه 450
واحدی گلشهر توسط مهندسین مشاور نهاویس نسبت به اخذ
مجوز ساخت از شهرداری اقدام گردد.

زنجـان
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نشست کمیته راهبری
تامین مسکن خانوارهای دو
عضو معلول در استان زنجان
بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
زنجان کمیته راهبری تامین مسکن دو عضو معلول استان زنجان
با حضور همه اعضا در محل دفتر انجمن خیرین مسکن ساز
استان زنجان تشکیل و پس از ارائه گزارش از آخرین اقدامات
انجام گرفته توسط مهندس وهابی وطن مدیر عامل انجمن و با
پیشنهادهای سایر اعضای کمیته راهبری استان مقررگردید نسبت
به پیگیری مبلغ بالعوض برای تامین مسکن خانوادههای فوق به

تعداد  20واحد از پروژه انتظار انجمن زنجان و تعداد  10واحد از
پروژه بصیرت انجمن ابهر در شهرهای باالی  25هزار نفر جمعیت و
یک واحد از پروژه صایین قلعه انجمن و همچنین یک واحد از پروژه
کرسف انجمن در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت با تسهیالت
بهسازی مسکن روستایی اقدام و در شهرهای سجاس به تعداد 3
واحد و در شهر ماهنشان به تعداد  5واحد از پروژههای در حال
احداث بنیاد مسکن استان تامین گردد.

دیدار با حجت االسالم والمسلمین
خاتمی نماینده ولی فقیه
و امام جمعه زنجان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
زنجان حجت االسالم والمسلمین مصطفوی نماینده ولی فقیه
در بنیاد مسکن زنجان به همراه مدیر کل و معاونان و مدیران
شهرستان و همچنین اعضای هیات مدیره انجمن خیرین
مسکن ساز با امام جمعه استان دیدار نمودند .در ابتدا مهندس
حاجی زاده مدیر کل بنیاد مسکن و عضو هیات مدیره انجمن از

فعالیتهای بنیاد مسکن و از عملکرد انجمن خیرین استان در
رابطه با مدیریت  1200واحد مسکونی در استان و کسب رتبه
دوم کشوری بیاناتی ارایه کردند .در پایان نماینده ولی فقیه
و امام جمعه استان ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن و
انجمن خیرین مسکن ساز دعای توفیق خدمتگذاری برای
رضای خدا را خواستار گردیدند.

دیدار با مهندس انصاری
استاندار زنجان
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به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
زنجان حجت االسالم والمسلمین مصطفوی نماینده ولی فقیه
در بنیاد مسکن به همراه مدیر کل و معاونان و جمعی از هیات
مدیره انجمن خیرین مسکن ساز با استاندار دیدار کردند.
در ابتدا مهندس حاجی زاده مدیر کل بنیاد مسکن و عضو هیات
مدیره انجمن گزارشی از فعالیتهای بنیاد مسکن و انجمن
خیرین مسکن ساز ارائه نمودند.

در پایان استاندار در رابطه با اجرای طرحهای هادی روستایی
و بهسازی مسکن روستایی و همچنین مسکن شهری مطالبی
ایراد نمود و در نهایت توفیق خدمت به مردم را از خداوند متعال
خواستار شد.

نشست مشترک کمیته امداد
امام خمینی(ره) و موسسه
خیریه حضرت مهدی (عج)
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
زنجان  -جلسه مشترک با کمیته امداد امام خمینی (ره) و
موسسه خیریه حضرت مهدی (عج) در محل دفتر انجمن
خیرین استان در خصوص تامین مسکن مددجویان واجدالشرایط
تشکیل و پس از ارائه گزارش از آخرین وضعیت پروژههای
انجمن توسط مهندس وهابی وطن مدیر عامل و در جهت تسریع

واگذاری واحدها به مددجویان به تعداد  100واحد مقرر گردید با
مساعدت و تامین مانده اعتبار توسط کمیته امداد و موسسه قبل
از بازگشایی مدارس واحدها واگذار گردد.
در آخـر عبـداللهی مدیـر کمیتـه امـداد شهرستان و عباسی از
موسسه خیریه حضرت مهدی (عج) از عملکرد انجمن خیرین
قدردانی به عمل آوردند.

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان سمنان
از پروژه الغدیر انجمن
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان،
مهندس غالمحسن بناء زاده  -مدیر کل بنیاد استان  -مجید ملکی
 معاون مسکن روستایی بنیاد استان  -سید حسن مرتضوی  -مدیربنیاد مسکن شهرستان دامغان  -بیاتی  -ذی حساب بنیاد استان
از پروژه  144واحدی الغدیر انجمن در شهر دامغان بازدید کردند.
در ایـن بازدیـد حسیـن هـوشنگ  -مدیـر عامـل انجمـن خیرین
مسکنساز استان گزارشی از وضعیت پروژه و روند اجرایی آن بیان

سمنـان

نمود .وی گفت این پروژه در قالب  9بلوک  16واحدی و با پیشرفت
فیزیکی حدود  85درصد در حال انجام بوده و انشاءاهلل تا پایان سه
ماهه سوم سال جاری به بهره برداری میرسد.
مدیر کل بنیاد مسکن استان با ابراز خوشحالی از وضیت پروژه و روند
اجرایی آن ،فعالیت های انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان
را خوب و ارزشمند توصیف و از مدیر عامل و کلیه دستاندرکاران
انجمن در استان و شهرستان دامغان تشکر و قدردانی نمود.

تشکیل مجمع
عمومی انجمن
خیرین مسکن ساز
شهرستان مهدیشهر
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان
سمنان ،اولین جلسه مجمع عمومی هیات امنای انجمن خیرین
شهرستان مهدیشهر با حضور حجت االسالم و المسلمین
محمد بارانی امام جمعه ،حسن ارگی فرماندار ،شیردل عرب
شهردار ،شهرام عرب خابوری مدیر بنیاد مسکن و علی نجار
رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان مهدیشهر ،حسین هوشنگ

مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان ،علیاکبر
مالئیان مدیر عامل انجمن خیرین شهرستان مهدیشهر و اعضای
هیات امنای شهرستان مهدیشهر و تعدادی از خیرین شهرستان
برگزار گردید.
شایان ذکر است در اولین جلسه اساسنامه انجمن خیرین مسکن
شهرستان مهدیشهر تصویب و روزنامه ایران به عنوان روزنامه
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رسمی انتخاب گردید.
حجت االسالم و المسلمین بارانی در این جلسه ضمن تبریک
به انجمن شهرستان مهدیشهر به خاطر مجوز ثبت این انجمن
از انجمن مرکز گفت :انجام کار خیر از توفیقاتی است که
خداوند به اعضای انجمنهای خیرین عنایت کرده و انجمن
شهرستان مهدیشهر نیز بایستی در این راستا در جهت خانه دار
کردن اقشار محروم شهرستان همچون گذشته همت گمارد.
حسن ارگی فرماندار شهرستان مهدیشهر نیز در این جلسه
به ساخت مسکن توسط انجمن خیرین شهرستان مهدیشهر

در کلیه شهرهای شهرستان (مهدیشهر ،شهمیرزاد و درجزین)
تأکید نمود.
در ابتدای جلسه علی اکبر مالئیان  -مدیر عامل انجمن شهرستان
مهدیشهر  -گزارشی از فعالیتهای انجمن شهرستان را از زمان
شروع فعالیت خود تاکنون بیان نمود.
انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان مهدیشهر که تاکنون به
عنوان شعبهای از انجمن استان سمنان فعالیت داشته تعداد
 194واحد مسکونی را ساخته و تحویل داده و در حال حاضر
 55واحد مسکونی در دست احداث دارد.

نشست هیات مدیره
انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان گرمسار
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان
سمنان ،نشست هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز
شهرستان گرمسار با حضور حسین هوشنگ ،مدیر عامل انجمن
استـان و سیـد محمـد سیـد علیـان ،مدیـر دفتر مشارکتهای
مردمی حساب  100حضرت امام (ره) استان برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش از وضعیت پروژه توسط مدیر
عامل انجمن استان ،در خصوص چگونگی ثبت نام متقاضیان
برای پروژه  48واحدی الغدیر گرمسار تبادل نظر گردید و در
ادامه مدیر عامل انجمن استان جهت فعالتر شدن هیات مدیره
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شهرستان و حضور آنان در اجرای پروژهها و جذب خیرین
توضیحاتی را ارائه و از اعضای هیات مدیره شهرستان خواست
تا نسبت به معرفی خیرینی که بتوانند فرصت بیشتری برای
انجام امور انجمن داشته باشند اقدام تا اعضای جدید هیات مدیره
شهرستان مشخص و با توان هرچه بیشتر در جهت اهداف انجمن
ادامه مسیر دهند.
گفتنی است در پایان این جلسه بازدیدی از پروژههای 52واحدی
توحید و  48واحدی الغدیر انجام و اعضاء در جریان روند پروژهها
قرار گرفتند.

جلسه هیات مدیره
انجمن خیرین مسکن ساز
شهرستان دامغان
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان،
نشست هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان دامغان
با حضور حسین هوشنگ  -مدیر عامل انجمن استان ،سید محمد

حسین سید علیان  -مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب
 100استان ،عزیز اهلل پویا  -عضو هیات مدیره انجمن استان در
محل بنیاد مسکن شهرستان دامغان برگزار گردید.

در این نشست ابتدا مدیر عامل انجمن استان گزارشی از
وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه  144واحدی الغدیر دامغان
ارائه و در خصوص زمان تحویل و اجرای مراحل باقیمانده
تبادل نظر گردید.
در ادامه موضوع فعال کردن اعضای هیات مدیره انجمن
شهرستان دامغان مطرح گردید .حسین هوشنگ  -مدیر عامل
انجمن استان سمنان در این خصوص گفت :با توجه به اینکه
نظر انجمن مرکز و استان از گذشته این بوده که انجمنهای
شهرستانی فعالتر شده و انجام امور پروژهها در شهرستانها
را به عهده بگیرند ،پیشنهاد نمود در صورتی که احیاناً تعدادی
از اعضای قبلی هیات مدیره به هر دلیلی فرصت همکاری با

انجمن را ندارند نسبت به جایگزینی و انتخاب افراد جدید که
بتوانند برای پیشبرد اهداف انجمن وقت بگذارند اقدام شود.
هر یک از اعضای حاضر در جلسه به ارائه نظرات خود پرداخته و
مقرر گردید که حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به شناسایی
چند نفر از معتمدین شهرستانی جهت عضویت در هیات مدیره
شهرستان دامغان اقدام و هیات مدیره جدید مشخص گردد.
شایان ذکر است در ادامه جلسه بازدیدی از پروژه  144واحدی
الغدیر دامغان انجام شد.
پروژه  144واحدی الغدیر در قالب  9بلوک  16واحدی در شهر
دامغـان بـا پیشـرفت فیـزیکی حـدود  85درصد در حال اجراء
میباشد.

بازدید فرماندار دامغان از
پروژه انجمن خیرین مسکنساز
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان،
علی اصغر مجد ،فرماندار شهرستان دامغان ،سید حسن مرتضوی
 مدیر بنیاد مسکن شهرستان دامغان ،صابر فکری ،رئیس ادارهمسکن و شهرسازی دامغان به همراه حسین هوشنگ ،مدیر عامل
و اعضای هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان از پروژه
 144واحدی الغدیر دامغان بازدید کردند.
در این بازدید حسین هوشنگ  -مدیر عامل انجمن خیرین
مسکن ساز استان ،ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجمن

خصوصاً در شهرستان دامغان ،از فرماندار خواست تا در جهت
فعال شدن هیات مدیره شهرستان دامغان جهت پیشبرد بهتر
اهداف انجمن در آینده ،به انجمن کمک نمایند .مجد فرماندار
دامغان نیز ضمن اظهار رضایت از روند ساخت پروژه انجمن در
شهر دامغان ،فعالیت در تأمین مسکن اقشار کم درآمد را ستود
و از کلیه اعضای انجمن در استان و شهرستان تشکر و قدردانی
و آمادگی خود را جهت کمک به انجمن خیرین مسکن ساز
اعالم نمود.

برگزاری جلسه هیات امنای
انجمن خیرین مسکن ساز
استان سمنان
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان،
نشست هیات امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان
با حجت االسالم والمسلمین بارانی ،نماینده ولی فقیه در بنیاد
مسکن و امام جمعه مهدیشهر ،حجت االسالم والمسلمین تیموری،
نماینده آیت اهلل شاهچراغی (نماینده ولی فقیه دراستان و امام
جمعه سمنان) ،کیومرث سلگـی ،مدیـر عامـل انجمـن خیریـن

مسکن ساز و مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی حساب 100
حضرت امام (ره) کشور ،قدرت اهلل ابک ،مدیر کل دفتر فنی
استانداری سمنان و اعضاء هیات امنای و هیات مدیره برگزار
گردید.
در این نشست ابتدا حسین هوشنگ ،مدیر عامل انجمن خیرین
مسکن ساز استان سمنان گزارشی از فعالیتهای انجمن استان
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ارائه نمود.
وی گفت :انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان تاکنون در
سطح استان بالغ بر 550واحد مسکونی را ساخته و با قیمت
تمام شده تحویل متقاضیان جامعه هدف خود نموده است و در
حال حاضر حدود 560واحد در دست احداث دارد که انشاءاهلل
تا یکی دو ماه آینده از این تعداد ،تعداد حدود 300واحد آن به
بهرهبرداری میرسد.
حجت االسالم والمسلمین بارانی به انجام امور خیـر و بـرکت
معنوی اینگونه کارها از جمله تأمین مسکن محرومان اشاره
و از فعالیتهای انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان و
شهرستانهای تابعه تشکر و قدردانی کرد.
کیومرث سلگی ،مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز و مدیر کل

دفتر مشارکتهای مردمی حساب  100حضرت امام (ره) کشور
نیز در این نشست گفت :انجمن استان باید با توجه به شرایط
فعلی به ساخت و ساز در بافت فرسوده شهرها که غالباً اقشار
محروم نیز در این مناطق ساکن هستند اقدام نماید.
ایشان همچنین به فعال نمودن انجمنهای شهرستانی تأکید
نموده و یکی از رمزهای پیشرفت برای انجمن استان را حضور
فعال انجمن خیرین شهرستانهای شاهرود ،دامغان ،سمنان
و گرمسار دانستند تا این شهرستانها نیز همانند شهرستان
مهدیشهر فعال گردند .حضور و جذب خیرین ،ساخت و ساز
در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت و روستاها با استفاده از
کمکهای خیرین ،متقاضیان و تسهیالت روستایی بنیاد مسکن
از دیگر موارد مطرح شده توسط وی بود.

بازدید رئیس اداره بهزیستی
شهرستان گرمسار از پروژه
توحید انجمن خیرین
مسکن ساز استان سمنان
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان،
در راستای تفاهمنامه تأمین مسکن خانوادههای دو معلول و با توجه
به معرفی یک خانواده در شهر گرمسار ،محمد نسیمی  -رئیس
اداره بهزیستی گرمسار و ابراهیم ثامنی کارشناس مشارکتهای
مردمی آن اداره از پروژه  52واحدی توحید انجمن در شهر گرمسار
بازدید کردند.
در این بازدید حسین هوشنگ  -مدیر عامل انجمن خیرین مسکن

استان توضیحاتی در خصوص مشخصات پروژه ارائه و در نهایت
مقرر گردید با حضور کارشناسی توان بخشی آن اداره با توجه به
شرایط معلولیت خانواده مذکور ،یک واحد مناسب به وی اختصاص
داده شود .گفتنی است پروژه  52واحدی توحید گرمسار در قالب
یک بلوک  4طبقه ( 16واحدی) و سه بلوک سه طبقه (هر کدام
 12واحد) در شهر گرمسار در حال اجراء بوده و در حال حاضر
پیشرفت فیزیکی آن  30درصد میباشد.

انتخاب واحد پروژه
کوهپایه شهمیرزاد
30
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به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان
سمنان با حضورسید محمد انصارالحسینی  -شهردار شهمیرزاد،
سید محمد سید علیان  -مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب
 100حضرت امام (ره) استان ،علی اکبر مالئیان  -مدیر عامل
و اعضای هیات مدیره انجمن خیرین شهرستان مهدیشهر و
متقاضیان بلوکهای  1و  2پروژه کوهپایه شهمیرزاد انتخاب
واحد متقاضیان انجام شد .در ابتدای مراسم ،علی اکبر مالئیان

گزارشی از وضعیت پروژه ارائه نمود ،وی گفت :پروژه در 4
بلوک  16واحدی انجام شده که دو بلوک آن قب ً
ال انتخاب واحد
شده است .سیستم سرمایش پروژه کولر و گرمایش آن پکیج
بوده و پس از انجام مراحل فروش اقساطی تسهیالت و قرارداد
اجاره عرصه واحدهای مذکور تحویل متقاضیان خواهد شد.
در پایان مدیر دفتر مشارکتهای مردمی حساب  100حضرت
امام (ره) از پروژه بازدید کردند.

جلسه مشترک مدیر عامل انجمن
با رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان،
نشست مشترکی با حضور علی اکبر شهابی نیا ،رئیس سازمان
بسیج مهندسین عمران و صنعت  -امیر محسن نیکزاد ،رئیس
سازمان نظام مهندسی ساختمان و حسین هوشنگ مدیر عامل
انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان برگزار گردید.
در این نشست در خصوص عقد تفاهمنامه سه جانبه بین انجمن

خیرین مسکن ساز  -بسیج مهندسین ساختمان و سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان سمنان جهت استفاده از ظرفیت
مهندسین عضو بسیج جهت نظارت پروژههای انجمن خیرین
مسکن ساز بدون در نظر گرفتن سهمیه آنان و به صورت رایگان
بحث و تبادل نظر گردید .در این جلسه مقرر گردید پیشنویس
تفاهمنامه آماده و به امضاء طرفین برسد.

دیدار مدیر عامل انجمن با
معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری سمنان
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان
سمنان ،حسین هوشنگ ،مدیر عامل انجمن خیرین مسکن
ساز استان سمنان ،با مهندس مهدی زندیه وکیلی ،معاون
هماهنگی امورعمرانی استانداری سمنان دیدار کرد.
در این دیدار حسین هوشنگ ،ضمن تبریک به آقای مهندس
زندیه وکیلی بابت پذیرش مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری سمنان و خیر مقدم به وی ،گزارش کاملی از واحدهای
ساخته شده و تحویل شده و در دست اجرای انجمن استان را ارائه
و از معاون امور عمرانی استانداری سمنان تقاضا نمود در پیشبرد
اهداف انجمن استان ،این انجمن را کمک نمایند .وی گفت :انجمن

خیرین مسکن ساز استان سمنان تاکنون بالغ بر  500واحد
مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان خود داده و در حال حاضر
نیز بالغ بر 550واحد در دست احداث دارد .مهدی زندیه وکیلی،
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان ،نیز با اظهار
رضایت از وضعیت انجمن استان اعالم نمود که آماده هرگونه
همکاری جهت پیشبرد اهداف انجمن خیرین مسکن ساز
استان سمنان میباشد .در پایان این دیدار مدیر عامل انجمن
خیرین مسکن ساز استان ،از معاون امور عمرانی استانداری
سمنان دعوت نمود تا در مجمع عمومی ساالنه انجمن خیرین
مسکن ساز استان سمنان شرکت نمایند.
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بازدید مدیر حساب 100
حضرت امام (ره) استان سمنان
از پروژه الغدیر دامغان
بـه گـزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسـکن سـاز اسـتان
سـمنان ،سـید محمـد حسـین سـید علیـان  -مدیـر دفتـر
مشـارکتهای مردمـی حسـاب  100حضرت امام (ره) اسـتان
سـمنان  -از پـروژه  144واحدی الغدیر دامغـان انجمن بازدید
کردند.
در ایـن بازدید حسـین هوشـنگ  -مدیر عامل انجمن اسـتان،

گزارشـی از وضعیـت رونـد پـروژه از شـروع تاکنـون ارائـه و
اعالم نمودند انشـاءاهلل در سـه ماه سـوم سـال  95ایـن پروژه
تکمیـل و تحویـل متقاضیـان خواهد شـد.
مدیـر دفتـر مشـارکتهای مردمی حسـاب  100حضـرت امام
(ره) اسـتان سـمنان نیز ضمن تشـکر از کلیه دسـت اندرکاران
سـاخت پـروژه از روند پـروژه اظهار رضایـت نمودند.

برگزاری نوزدهمین جلسه کمیته راهبری موضوع تفاهمنامه
تأمین مسکن خانوادههای دارای دو معلول استان سمنان
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان سمنان
نوزدهمین جلسه کمیته راهبری استان موضوع تفاهمنامه تأمین
مسکن برای خانوادههای دارای حداقل دو معلول با حضور احمد
پیوندی معاون امور مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی -
سید محمد حسین سید علیان  -مدیر حساب  100استان و
نماینده بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -مهدی اخباری نماینده
اداره کل مسکن و شهرسازی  -امیرعباس حامدی نماینده بنیاد
مستضعفان و حسین هوشنگ مدیر عامل انجمن خیرین مسکن
ساز استان سمنان و دبیر کمیته راهبری استان تشکیل گردید.

سیستان و بلوچستان
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تأمین و خرید زمین در شهر مجن ،توسط مسکن و شهرسازی و
بررسی واحدهای شناسایی شده توسط انجمن و بهزیستی جهت
خانوادههای شهرهای سمنان و شاهرود از نظر ساخت ،تسهیالت
و شرایط متقاضیان و تصمیمگیری نهایی از جمله موارد مطرح
شده در این جلسه بود .همچنین با توجه به عقد قرارداد تسهیالت
واحد دیباج ،فرم مربوط به کمکهای طرفهای تفاهمنامه به
تأیید اعضای کمیته استان رسید .در پایان اعضای کمیته ضروری
دانستند جهت تسریع در روند کار و اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه
جلسه کمیته راهبری یکشنبه هر هفته برگزار گردد.

حضور مهندس سلگی مدیر
عامل انجمن خیرین مسکنساز
کشور در انجمن خیرین مسکن
ساز استان سیستان و بلوچستان
مهندس سلگی با حضور در زاهدان از طرحهای در دست اجرای انجمن استان بازدید
و ضمن راهنمائی الزم از پیشرفت و کیفیت کارهای در دست اجرای  60واحدی یاسین
زاهدان اعالم رضایت نمود

با حضور مهندس سلگی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز
کشور ساختمان جدید انجمن واقع در محل سابق بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان زاهدان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار
گرفت این ساختمان با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان ساخته و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
همچنین در این افتتاحیه حجت االسالم و المسلمین سید روح
اهلل حسینی نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان ،مهندس ساالری مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان ،مرعشی معاون ولی فقیه در امور اهل سنت استان و عضو
هیات مدیره ،مهندس نواب زاده مدیر حساب  100امام(ره) در
استان و محمد نبیشه بخش مدیر عامل انجمن خیرین مسکن
ساز استان و کاظمی معاون انجمن استان حضور داشتند.
مهندس سلگی پس از افتتاح این دفتر و بازدید از قسمتهای
مختلف آن این محل را در شأن انجمن و محلی مناسب برای کار
دانستند و از مهندس ساالری مدیر کل محترم بنیاد مسکن و سایر

همکارانشان که در ساخت این محل کمک موثری نمودهاند تشکر
نمود.
با حضور مهندس سلگی جلسه هیات مدیره انجمن خیرین
استان سیستان و بلوچستان تشکیل ،ابتدا گزارشی از روند کارهای
در دست اجرا و برنامههای آینده توسط مدیر عامل انجمن استان
ارائه و پس از آن مدیر عامل انجمن مرکز در خصوص برنامه و
اهداف انجمن مطالبی ایراد نمود و سپس مصوباتی به تصویب
رسید.
کمیته راهبری استان با حضور مدیر عامل انجمن خیرین مسکن
ساز ،نماینده سازمان بهزیستی ،مدیر کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان ،نماینده راه و شهرسازی ،مدیر حساب  100حضرت
امام (ره) ،مدیر عامل انجمن و سایر همکاران تشکیل شد.
آقای مهندس سلگی ضمن ارائه مطالبی جهت بهبود و پیشرفت
امور راهنمائیهای الزم ارائه و تشکیل جلسات هفتگی و پیگیری
امور را تأکید نمود.

دیدار اعضای هیات مدیره
انجمن خیرین مسکن ساز کشور
با آیت اهلل شهرستانی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم،
مهندس درفشی معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانهای
بنیاد مسکن و رئیس هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز،
مهندس سلگی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور،
مهندس صالحی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
قم ،اعضای هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز کشور با آیت
اهلل شهرستانی دیدار کردند.
در ابتدای جلسه مهندس درفشی ضمن تشکر از آیت اهلل شهرستانی
جهت اختصاص وقت مالقات گفت :جمعی که خدمت شما هستیم
اعضای هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز کشور هستند.
مهندس درفشی بیان نمود انجمن خیرین مسکن ساز کشور
وابسته به حساب  100حضرت امام خمینی (ره) و به عنوان زیر
مجموعه بنیاد مسکن انقالب اسالمی فعالیت میکند.
رئیس هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز در ادامه گفت:
در تمامی استانها خیرین مسکن ساز 160شعبه دارند .تاکنون
بیش از 30هزار واحد مسکونی در سراسر کشور ساخته و
به جامعه هدف بنیاد مسکن که اقشار کم درآمد میباشد،
تحویل داده است .وی اظهار داشت :با توجه به همکاری بنیاد
مسکن انقالب اسالمی با بهزیستی و بنیاد مستضعفان و ستاد
اجرایی امام (ره) در نظر داریم بیش از  8300واحد مسکونی
بـرای خـانوادههای دارای دو معلول و بیشتر بسازیم و تحویل

قــم

نماییم .معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانها گفت :انجمن
خیرین مسکن ساز استان قم تاکنون  1310واحد مسکونی
تحویل متقاضیان داده است و در حال ساخت دو مجتمع
مسکونی دیگر میباشد .در ادامه جلسه آیت اهلل شهرستانی
ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی و
انجمن خیرین مسکن ساز بیان نمود :شما کارهایتان را برای
رضای خدا و با نیت خالص برای خداوند انجام دهید تا آثار فوق
العاده آن را در کارهایتان مشاهده کنید .آیت اهلل شهرستانی
بیان نمود :خداوند سر شما منت گذاشته و به جایگاه باالیی
رسیدهاید که مردم برای رفع مشکالتشان به شما مراجعه
میکنند و در انجام کارهایتان خسته نشوید و با مشکالت پیش
رو مبارزه کنید .در پایان این دیدار آقای صالحی مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان قم با ارائه گزارش کامل از عملکرد
بنیاد بیان نمود :بنیاد مسکن انقالب اسالمی از ابتدا تاکنون
فعالیتها و خدمات زیادی در سطح استان قم انجام داده است
که از این فعالیتها میتوان به طرح توسعه حرم حضرت معصومه
(ص) ،احداث بلوار مرجعیت ،ساخت مسکن شهری در پردیسان،
مقاوم سازی منازل روستایی ،اجرای طرح هادی در روستاهای
استان ،تملک و واگذاری زمین روستایی ،سند دار نمودن اماکن
روستایی و  ...از جمله این موارد بوده است .در پایان این دیدار کلیه
افراد شرکت کننده از موزه امام علی (ع) بازدید نمودند.
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کـرمـان

برگزاری جلسه کمیته راهبری با حضور
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران
ششمین جلسه کمیته راهبری طرح تامین مسکن خانوادههای با
دو عضو معلول در استان کرمان در محل دفتر مدیر کل بهزیستی
استان با حضور مهندس سلگی مدیر عامل انجمن مرکز ،مهندس

کرمانشاه

واحدهای اختصاص یافته جهت خانوادههای
دارای دو عضو معلول در استان کرمانشاه
پروژههای در دسـت اقـدام و در حـال احـداث بنیـاد مسکـن
کرمانشاه که جهت خانوادههای دارای دو معلول و در سطح
شهر کرمانشاه و شهرستانهای تابعه استان در نظر گرفته شده
است شامل:
 4واحد از پروژه  300واحدی قصر شیرین 6 ،واحد از پروژه
 54واحدی جوانرود 7 ،واحد از پروژه  96واحدی هرسین31 ،
واحد از پروژه  120واحدی فدک و  33واحد از مجتمع 1633
واحدی مهر رازی شهر کرمانشاه میباشد.
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عطایی مدیر عامل انجمن استان کرمان و مدیر کل و مسئولین
اداره کل بهزیستی استان تشکیل و نقطه نظرات و مشکالت در
خصوص تامین مسکن معلوالن مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.

بانوی بی سرپرست
کنگاوری بعد از  20سال
صاحب خانه شد
به گزارش ایرنا ،رئیس اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان کنگاور در آیین اهدای این واحد مسکونی اظهار
داشت :یکی از دغدغههای هر خانوادهای داشتن سرپناه و
مسکن است تا بتواند در آنجا ساکن شود.
علی محمدی افزود :امیدواریم با همدلی و وفاقی که در
شهرستان وجود دارد بتوانیم زمینه حضور بیشتر خیرین را
در این زمینهها فراهم کنیم .وی بیان کرد :اهدای این ملک
کار خوب و ماندگاری است و میتواند الگوی خوبی برای دیگر
خیرین باشد که در این زمینه مشارکت کنند.
رئیس اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان کنگاور ادامه
داد :این ملک  80متر مربع زیربنا دارد و در محله خرمنجا شهر
کنگاور قرار دارد .محمدی با بیان اینکه برای این کار نمیتوان

قیمتی گذاشت و این عمل پاداش اخروی دارد ،اضافه کرد:
اعتبار خرید این واحد مسکونی بیش از  400میلیون ریال بوده
که از سوی کمیته امداد شهرستان و انجمن خیرین مسکن ساز
تامین شده است.
اگر چه  70بهار از عمر خانم رسولی بانوی بیسرپرست کنگاوری
میگذرد و مشکالت زندگی قامتش را خمیده کرده است اما
به قول خودش هنوز پیر نشده و به زندگی در سالهای آینده
بسیار امیدوار است .خانم رسولی که حاال از داشتن سرپناه
بسیار شادمان است ،میگوید :کار خاصی از دستم ساخته
نیست و فقط تنها کاری که میتوانم انجام دهم این است که
برای خیرین دعای خیر و سالمتی کنم.
شهرستان کنگاور در  94کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد.

جلسه کمیته راهبری
موضوع تفاهمنامه تامین
مسکن خانوادههای دارای
حداقل دو معلول
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسـکن انقالب اسلامی اسـتان
کهگیلویـه و بویـر احمـد جلسـهای در تاریـخ 1395/05/05
در راسـتای تفاهمنامـه پنـج جانبـه (بنیـاد مسـکن ،سـازمان
بهزیسـتی ،بنیاد مسـتضعفان مسـکن و شـهر سـازی و انجمن
خیریـن مسـکن سـاز) در خصــوص خـانوارهــای دارای دو
معلـول و باالتـر تحـت پوشـش سـازمان بهزیسـتی اسـتان بـا
حضـور مهنـدس سـهرابی مدیـر کل مسـکن روسـتایی بنیـاد
مسـکن کشـور ،مهندس ربوبی دبیر سـتاد مسـکن مددجویان
بهزیسـتی کشـور ،آقـای دکتـر فرزانه مدیـر کل بنیاد مسـکن
اسـتان ،مهنـدس موسـوی امجد مدیر کل سـازمان بهزیسـتی
اسـتان ،معـاون بازسـازی بنیـاد مسـکن اسـتان ،مدیـر عامـل
انجمن خیرین مسـکن سـاز اسـتان و همچنین مدیران شـعب
تابعـه بنیاد مسـکن و سـازمان بهزیسـتی در سـالن اجتماعات
سـازمان بهزیسـتی اسـتان برگـزار گردید.
در این جلسـه ابتدا مدیر کل سـازمان بهزیسـتی اسـتان ضمن

عـرض خیـر مقـدم بـه میهمانـان در جلسـه از مدیـر کل بنیاد
مسـکن و مجموعه همـکاران در خصوص همـکاری های انجام
گرفتـه جهـت پیگیـری پرداخـت تسـهیالت بـه خانوادههـای
دو معلـول تحـت پوشـش سـازمان بهزیسـتی تشـکر نمودند و
تلاش بیشـتر در جهـت خدمترسـانی بـه جامعـه معلولیـن
اسـتان را خواسـتار شدند.
سـپس دکتـر فرزانـه ضمـن عـرض خیـر مقـدم از مهنـدس
سـهرابی مدیـر کل مسـکن روسـتایی بنیـاد مسـکن کشـور و
همـکاران در دفتـر مرکـزی به خاطر همکاری و مسـاعدتهای
الزم بـه ایـن اسـتان تقدیـر وتشـکر کردند.
در ادامـه مهنـدس سـهرابی افـزود طبـق تفاهـم پنـج جانبـه
نهادهـای مربوطـه در خصـوص خدماتدهی بـه خانوادهای دو
معلـول و باالتـر بخشـی از ایـن خدمـات از تسـهیالت مسـکن
روسـتایی بـا نـرخ  5درصـد در روسـتاها و شـهرهای زیـر 25
هـزار نفـر بـه مبلـغ  150میلیـون ریـال تسـهیالت کـم بهـره

کهگیلویـه
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بلنـد مـدت پرداخـت میگـردد .ایشـان افزودنـد علاوه بـر
تسـهیالت بانکـی بـه هـر خانـوار روسـتایی مبلـغ  18میلیون
ریـال و بـرای خانوارهـای شـهری مبلـغ  320میلیـون ریال از
طرف سـازمان بهزیسـتی ،بنیاد مسـتضعفان و خیرین مسـکن
سـاز اسـتان تامیـن و پرداخت میگـردد .مهنـدس ربوبی دبیر
سـتاد مسـکن مددجویـان بهزیسـتی کشـور نیـز از همـکاری
و مسـاعدت بنیـاد مسـکن کشـورخصوصاً پیگیریهـای جناب
آقـای مهنـدس سـهرابی در خصـوص پرداخـت تسـهیالت بـه
خانوادههـای تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی تشـکر نمودند
و بـه همـکاران خـود در اسـتان کهگیلویه و بویـر احمد توصیه
نمودنـد بـا توجه بـه سـوابق قابل تقدیر ریاسـت بنیاد مسـکن
کشـور و مجموعـه همکارانشـان در بنیـاد مسـکن در بحـث
مقاومسـازی خانههـای روسـتایی ،نهایـت همـکاری و اقـدام
الزم را جهـت شناسـایی و معرفـی افـراد واجـد شـرایط جهت
جـذب اعتبـارات اختصـاص داده بـه اسـتان در اسـرع وقت به
عمـل آورنـد .در ادامـه مقـرر گردید کـه خانوادههـای معلولین
واجـد شـرایط کـه نیـاز بـه تسـهیالت دارنـد توسـط سـازمان

گلستـان
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بهزیسـتی شناسـایی و پـس از تاییـد نسـبت بـه تحویـل آن
بـه بنیـاد مسـکن اقـدام نماینـد .همچنیـن بنیـاد نیـز جهـت
پرداخـت تسـهیالت آنهـا را بـدون فـوت وقـت بـه بانکهـای
عامـل معرفـی نمایند.
در ادامـه نیـز مقـرر گردیـد در خصـوص خریـد واحدهـای
مسـکونی (بـدون پرداخـت تسـهیالت) پس از جلسـه در مرکز
نتیجـه جهـت اقدام به اسـتان اعالم گـردد .در ادامه جلسـهای
بـا حضـور مهنـدس سـهرابی ،مدیـر کل بنیاد مسـکن اسـتان،
معاون بازسـازی و مدیران شـعب بنیاد مسـکن در محل سـالن
جلسـات بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی برگـزار گردیـد و بـه
بررسـی مشـکالت خانوارهـای دو معلـول پرداختند.
در ادامه نیز در خصوص جذب تسـهیالت مسـکن روسـتایی و
تکمیـل واحدهـای اقشـار کم درآمد بحـث و بررسـی گردید و
مقرر شـد حوزه معاونت بازسـازی اسـتان و مدیران شهرسـتان
نهایـت تلاش در جـذب تسـهیالت مسـکن روسـتایی و حـل
مشـکالت مـردم را بـه عمـل آورنـد و در نهایـت جلسـه با ذکر
صلـوات بـر محمـد و آل محمـد (ص) پایـان پذیرفت.

افتتاح پروژه  ۷۲واحدی
انجمن خیرین مسکن ساز
استـان گلستـان در
شهرستان مینودشت
بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
گلستان ،پروژه مسکونی  ۷۲واحدی انجمن خیرین مسکنساز
استان گلستان در شهرستان مینودشت با حضور آقای مهندس
درفشی ،رئیس هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ایران و
مهندس سلگی ،مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران،
جمعی از خیرین و مسئوالن استانی و شهرستانی افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .در ابتدای این مراسم مهندس مصطفی
لو ،معاون فرماندار شهرستان به مدعوین خیر مقدم گفتند و از
خیرین مسکن ساز ،مسئوالن انجمن خیرین مسکن ساز استان
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تقدیر و تشکر نمودند.
امام جمعه موقت شهرستان مینودشت نیز در این مراسم ضمن
گرامیداشت نام و یاد حضرت امام خمینی (ره) ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی و انجمن خیرین مسکن ساز را از مهمترین
یادگارهای امام راحل برشمردند و با قرائت آیات و روایات در
خصوص کمک به نیازمندان به ویژه کمک در ساخت سرپناه،
از خیرین استان و شهرستان مینودشت و همچنین از مهندس
میر ،مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان تقدیر

و تشکر نمودند .مهندس زمانی نژاد ،مدیرکل بنیاد مسکن استان
گلستان نیز در این مراسم داشتن سرپناه را از اولین نیازهای
بشر دانستند که باید با کمک و همراهی مسئوالن و خیرین
محترم این مهم شکل گیرد .عضو هیات مدیره انجمن خیرین
مسکن ساز استان گلستان همچنین از راه اندازی انجمن در کلیه
شهرستانهای استان خبر دادند .مهندس زمانی نژاد همچنین از
اهداء  ۴۸۶۰۵متر مربع زمین شهری و روستایی توسط خیرین
استان به انجمن خیرین مسکن ساز خبر دادند و ابراز داشتند:
انجمن خیرین مسکن ساز استان تاکنون پروژههای  ۳۲واحدی
سرخنکالته گرگان ۳۶ ،واحدی ویالشهر گرگان و هم اکنون
پروژه  ۷۲واحدی مینودشت را احداث و تحویل متقاضیان نموده
است .مهندس زمانی نژاد همچنین از  ۳۶۲واحد مسکونی در
دست ساخت توسط انجمن خیرین مسکن ساز استان خبر دادند.
مهندس درفشی ،معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و
رئیس هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ایران نیز در این
مراسم از برنامههای انجمن خیرین مسکن ساز کشور از جمله
تامین زمین رایگان برای خیرین جهت احداث مسکن ،معافیت

مالیاتی برای پروژههای انجمن خیرین و  ...خبر دادند.
مهندس درفشی همچنن بر ایجاد دفاتر انجمن خیرین مسکنساز
در سطح شهرستانها و استفاده بیش از پیش از پتانسیل خیرین
تاکید نمودند .اهداء لوح تقدیر به تعدادی از خیرین استان و

شهرستان مینودشت از دیگر برنامههای این مراسم بود .در ادامه
این مراسم باشکوه از المان این پروژه پردهبرداری گردید و کلید
یک واحد از این پروژه به صورت نمادین به مالک آن اهداء
گردید.

جلسه مشترک بنیاد مسکن
و انجمن خیرین مسکن ساز
استان گلستان با اداره کل
راه و شهرسازی استان
بنا به گزارش روابط عمومی انجمن ،جلسهای مشترک با حضور
مهندس زمانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن ،مهندس میـر و
ابراهیم کریمی ،مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انجمن خیرین
مسـکن سـاز استـان و هیـات همـراه ،با مهنـدس مبـارک قـدم
مدیر کل راه و شهرسازی استان برگزار گردید.
مهندس زمانی نژاد در ابتدای این دیدار با اشاره به همکاریهای
فی ما بین بنیاد مسکن ،انجمن خیرین و اداره راه و شهرسازی
استان ،ضمن تشکر از تعامالت موجود ،برنامههای بنیاد مسکن
استان در راستای اخذ و واگذاری زمین به انجمن خیرین مسکن
ساز استان در راستای تفاهمنامه تامین مسکن خانوادههای
دارای دو معلول در استان را تشریح نمود و ابراز داشت:
در صورت واگذاری زمین به بنیاد و انجمن خیرین ،قابلیت
احداث واحدهای مسکونی در  18شهر استان که جمعیت کمتر
از  25هزار نفر را دارد با استفاده از تسهیالت مسکن روستایی
به مبلغ  200میلیون ریال با کارمزد  5درصد فراهم شده است.
مهندس میر ،مدیر عامل انجمن خیرین نیز در این جلسه
اقدامات صورت گرفته در راستای تفاهمنامه مذکور را تشریح

کرد و گفت :از  94خانواده مورد تائید کمیته راهبری استان،
برای  57خانواده مسکن مهر و برای  37خانواده برنامه خرید
زمین توسط راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در مرحله اقدام
میباشد که امیدواریم با جدیت طرفهای مقابل تفاهمنامه از
لحاظ تکمیل و واریز سهم مورد تعهد خود 30 ،واحد مسکونی
در هفته دولت افتتاح و واگذار گردد .در ادامه کریمی رئیس
هیات مدیره انجمن با بیان اینکه فعالیت انجمن دارای  3محور
اصلی میباشد خاطر نشان کرد :محور اول زمین است که باید
در حد امکان به جهت کاهش نهایی قیمت پروژهها به صورت
رایگان واگذار گردد .محور دوم نیز تسهیالت یارانهای است
که توسط دولت و بانکها اختصاص پیدا میکند و محور سوم
کمکهای مالی خیرین است .ایشان تاکید کرد کلیه خیرین که
به انجمن کمک میکنند میتوانند افرادی که نیازمند هستند
را طبق شرایط انجمن جهت دریافت کمک معرفی نمایند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان که نیز به همراه معاونین در این
جلسه حضور داشتند ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون موارد
مطروحه ،دستور بررسی کلیه موارد ارائه شده را صادر نمود.

برگزاری جلسه کارشناسی در راستای اجرایی شدن تفاهمنامه
تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو معلول -
اداره بهزیستی شهرستان آزادشهر
بنا به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان
گلستـان ،در راستـای اجرایـی شدن تفاهمنامه تامیـن مسکـن
خانوارهای دارای حداقل دو معلول جلسهای با حضور مهندس
شایستـه رئیس اداره بهزیستی ،خانـم نـوری کارشنـاس مسکـن
اداره بهزیستی شهرستان آزادشهر و مهندس زهتابیان کارشناس

ارشد انجمن خیرین مسکن ساز استان در دفتر اداره بهزیستی
شهرستان آزادشهر و با حضور متقاضیان معرفی شده برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه مهندس شایسته ضمن تقدیر و تشکر از
انجمن بابت پیگیریهای به عمل آمده بابت موضوع تفاهمنامه،
حمایت همـه جانبـه بهزیستی آزادشهـر را در تمـامی مقاطع
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اداری و اجرایی اعالم نمود.
سپس مهندس زهتابیان با بیان این موضوع که تفاهمنامه
تامین مسکن خانوادههای دارای دو معلول از سال  93در کشور
اجرایی شده است خواستار تالش بیشتر جهت جبران تاخیرات
بـه وجـود آمـده در اجـرای تفـاهمنـامه مـذکور در شهرستـان
آزادشهر شد.
ایشان ضمن اشاره به روند اخذ دستور نقشه زمین اخذ شده
از راه و شهرسازی استان ،با توجه به عدم اختصاص تسهیالت

در این تفاهمنامه برای شهرهای باالی  25000نفر ،پیشنهادی
در خصوص ورود طراحان و ناظرین خیر جهت تسریع در کلیه
مراحل ساخت داشت تا مبالغ بالعوض موضوع تفاهمنامه بهطور
کامل به ساخت واحد مسکونی اختصاص یابد.
در پایان این جلسه ،با سرپرست خانوارهای معرفی شده نیز
جلسهای در خصوص بررسی مناسب سازی در طراحی پالن
معماری واحدهای مسکونی نیز برگزار گردید.
این جلسه در نهایت با ذکر صلوات به پایان رسید.

برگزاری جلسه کارشناسی در راستای اجرایی شدن
تفاهمنامه تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل
دو معلول  -اداره بهزیستی شهرستان کردکوی
بنـا بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن خیرین مسـکن سـاز
اسـتان گلسـتان ،در راسـتای اجرایی شـدن تفاهمنامـه تامین
مسـکن خانوارهای دارای حداقل دو معلول جلسـهای با حضور
مهنـدس کیانـی رئیـس اداره بهزیسـتی ،مازندرانی کارشـناس
مسـکن اداره بهزیستــی شهرستــان کردکـوی و مهنـدس
زهتابیان کارشـناس ارشـد انجمن خیرین مسـکن سـاز استان
در دفتـر اداره بهزیسـتی شهرسـتان کردکـوی برگـزار گردیـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه مهندس کیانی ضمــن تقدیر و تشـکر
از انجمـن بابـت پیگیریهـای بـه عمـل آمـده بابـت موضـوع
تفاهمنامـه ،حمایـت همـه جانبـه بهزیسـتی کردکـوی را در

تمامـی مقاطـع اداری و اجرایـی اعلام نمودنـد.
سـپس مهنـدس زهتابیـان بـا بیـان ایـن موضـوع کـه زمیـن
مـورد تعهـد اداره راه و شهرسـازی اسـتان در شهرسـتان
کردکـوی ،خریـداری و تحویـل انجمـن گردیـده اسـت ،ضمن
تشـریح موضـوع و نـکات حائـز اهمیـت طراحـی در چهـار
چـوب قوانیـن تفاهمنامـه و همچنیـن رعایت موضوع مناسـب
سـازی واحدهای مسـکونی بـرای متقاضیان معلول جسـمی -
حرکتـی ،گزارشـی از مراحل پیگیری اخذ پروانه در شـهرداری
شهرسـتان ارائـه نمودنـد .این جلسـه در نهایت بـا ذکر صلوات
بـه پایان رسـید.

معرفـی خیـریـن
مسکـن سـاز
در استـان گیـالن
گیــالن
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بنـا بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیاد مسـکن انقالب اسلامی
اسـتان گیلان ،جلسـه هماهنگـی و معرفـی خیریـن مسـکن
سـاز در شهرسـتان بندرانزلـی در دفتـر مدیریت بنیاد مسـکن
بـا حضـور حـاج محمـد رونقـی فـرد آبکنـار ،حـاج رحیمـی و
حـاج کارگـر کـه هـر  3عزیـز واسـطه خیریـن در شهرسـتان
هسـتند برگـزار گردیـد .خیرینـی کـه حـدود  5سـال پیش 6
واحـد در روسـتای بشـمن بـا اسـتفاده از تسـهیالت بهسـازی
احـداث و در اختیـار  6یتیـم دار قـرار دادنـد و اقسـاط بانکـی
ایـن واحدهـا را نیـز خودشـان پرداخـت کردنـد.

در ایـن جلسـه مـروری شـد بـر کارهـای ناتمامـی کـه خیریـن
مسکنسـاز در گذشـته انجام دادند .این عزیزان از بنیاد مسـکن
انتظـار برداشـتن گامهای عملی بیشـتری در راسـتای کمک به
خیریـن داشـتند کـه مدیریت بنیـاد مسـکن قـول داد از ردیف
حسـاب 100حضرت امـام(ره) حداکثر مبلـغ  100مییلون ریال
کمـک بالعـوض پرداخـت نمایـد و اگـر چنانچـه بنیاد مسـکن
زمینـی جهـت ایـن امـر داشـته باشـد واگـذار نمایـد .در نهایت
مقـرر شـد با سـایر اعضـای خیرین مسـکن سـاز هماهنگیهای
الزم انجـام و جلسـه معارفـه و اقدامـات عملی شـروع گردد.

آغاز اجرای تفاهم نامه سـاخت مسکـن بـرای
خانوادههای دارای دو معلول استان مازندران در شهر ساری
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان
مازندران ساخت مسکن برای خانوادههای دارای دو معلول و
بیشتر با افتتاح و کلنگ زنی در شهرستان ساری با حضور شیرزاد
نماینده آیت اهلل طبرسی نماینده ولی فقیه در استان مازندران،
عالءالدینی معاون مشارکتها و قلندری معاون توابخشی اداره
کل بهزیستی استان مازندران ،افتخاری و لطفی از کارشناسان
انجمن خیرین مسکن ساز استان مازندران ،فالح مشاور استاندار
در سازمانهای مردم نهاد استان و جمعی از خیرین در شهرستان
ساری آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان مازندران
با توجه به وجود تفاهمنامه برای ساخت مسکن جهت خانوادههای
دارای دو معلول و بیشتر ،با اعالم آمادگی یکی از خیرین شهرستان
ساری و همکاری مسئولین و کارشناسان انجمن خیرین مسکنساز
استان و همچنین شهرداری به خصوص شهردار منطقه سه ساری،
بـه منظـور ساخت یک واحـد طبـق الگوی سـاخت مسکن برای
معلولین ،به طور رسمی کلنگی زنی آن آغاز گردید.
***
پوریا ،محمد و افشین سه کودک معلول روستای اروت با مادر
و خواهر بزرگتر که به دلیل نگهداری سه برادر ترک تحصیل
کرده ،در کلبه کوچک روستایی زندگی میکنند ،پوریا و افشین
معلول جسمی و حرکتی و محمد معلول ذهنی است که این
بیماری نیز چند سال بعد از تولد آنها به سراغشان آمد.
مادر خانواده نیز برای تامین هزینه زندگی فرزندانش در دل
کوهستان مجبور به کار در زمینهای کشاورزی بود و پدر خانواده
تاب مشکالت را نداشت و از روستا به شهر رفت و زندگی خودش

را از خانواده جدا کرد .با توجه به مشکالت شدید و نبود امکانات
الزم فرهنگی اجتماعی و معیشتی در روستا برای این عزیزان و
شرایط بد رفت آمدی به آن روستای دور افتاده ،به شهر ساری
انتقال داده شدند.
معاون توانبخشی بهزیستی مازندران درباره اقدامات انجام شده
برای سه معلول توانخواه ساری اظهار کرد :پرداخت مبلغ یک
میلیون تومان ودیعه مسکن و پرداخت  ۲میلیون تومان بابت
اجاره  ۱۰ماهه در برنامه کاری قرار گرفت و طرح ساخت منزل
مسکونی این خانواده با توجه به وجود تفاهمنامه ساخت مسکن
در دستور کار قرار گرفت.
ایشان با بیان اینکه پس از  ۱۰ماه نیاز است که واحد مسکونی
برای این خانواده نیز هر چه سریعتر احداث شود ،افزود :پیگیری
برای دریافت پروانه ساخت مسکن و ارائه خدمات مربوط به این
حوزه با همکاری انجمن خیرین و یکی از خیرین شهرستان
ساری شروع شده است.
وی اضافه کرد :با شروع پروژه یک نیکوکار قول مساعد برای
تامین بخشی از هزینه ساخت را داشت و طبق قول انجام شده
مقرر شد که  ۱۰میلیون تومان برای ساخت مسکن این خانواده
تامین شود.
در همیـن ارتبـاط معصومـه علیـزاده مسئـول موسسـه خیمهگاه
اهل بیت چهاردانگه نیز که در کنار بهزیستی کمک کار این خانواده
هست ،افزود :با پیگیری انجام شده زمینه برای حضور این سه
کودک معلول در مدرسه نیز فراهم شد و برای رفت و آمد آنها
سرویس ایاب و ذهاب تعیین شد که هزینه آن نیز توسط خیران
تامین میشود.
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برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن خیرین استان مرکزی
با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل انجمن
خیرین مرکز در محل استانداری
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسـکن اسـتان مرکزی جلسـهای
بـا حضور مهندس درفشـی معـاون پشـتیبانی و هماهنگی امور
اسـتانهای بنیاد مسـکن کشـور و رئیـس هیات مدیـره انجمن
خیریـن مسـکن سـاز ،مهنـدس سـلگی مدیـر عامـل انجمـن
خیریـن مسـکن سـاز کشـور ،رضایی مدیـر کل روابـط عمومی
بنیـاد مسـکن کشـور ،حجـت االسلام والمسـلمین حسـینی
پـور قائـم مقـام نماینـده ولـی فقیـه در بنیـاد مسـکن اسـتان
مرکـزی ،مهنـدس زندیه وکیلـی معاون هماهنگی امـور عمرانی
اسـتانداری مرکزی ،سـروش رئیس هیات مدیره انجمن خیرین
مسـکن سـاز اسـتان مرکزی ،قربانی مدیر عامـل انجمن خیرین
مسـکن سـاز اسـتان مرکزی ،مهنـدس رضا فرح مدیـرکل بنیاد
مسـکن اسـتان مرکزی و سـایر اعضـای انجمن خیرین مسـکن
سـاز اسـتان مرکـزی بـه منظـور بررسـی مشـکالت و همچنین
ارائـه راهـکار بـه جهـت تسـریع در پروژههـای انجمـن خیریـن
مسـکن سـاز در محـل اسـتانداری مرکزی برگزار شـد.
در ابتـدای جلسـه ،رئیس هیـات مدیره انجمن خیرین مسـکن
سـاز اسـتان مرکـزی ضمـن تشـکر از حمایتهای همـه جانبه
مهنـدس رضـا فـرح مدیـر کل بنیاد مسـکن اسـتان مرکزی از
انجمـن خیریـن مسـکن سـاز اسـتان گزارشـی از رونـد اجرای
پروژههـای انجمـن ارائـه نمود.
مهنـدس درفشـی نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه رسـالت
انجمـن خیریـن مسـکن سـاز اظهـار داشـت :انجمـن خیریـن
مسـکن سـاز کشـور بـه صـورت خودجـوش و از سـال 87
فعالیـت خـود را آغـاز نمـوده اسـت.

رئیـس هیـات مدیـره انجمـن خیریـن مسـکن سـاز بـا بیـان
اینکـه اعتبـارات مـورد نیـاز سـاخت پروژههـای مسـکونی
از محـل خیریـن ،منابـع مردمـی ،حسـاب  100امـام (ره) و
تسـهیالت بانکـی تامیـن میشـود ،گفـت :سـاخت پروژههـای
خیرسـاز در مناطـق شـهری و روسـتایی و بـا حمایـت خیرین
انجام میشـود و انجمن ضمن سـاخت واحدهای مسـکونی در
تعمیـرات نیـز نقشـی فعـال دارد.
مهندس درفشـی از تأمین زمین برای سـاخت پنـج هزار واحد
مسـکونی در اسـتانهای سراسـر کشـور خبر داد و اظهار کرد:
بـر اسـاس برنامهریزیهـای صورت گرفته امسـال سـاخت پنج
هزار واحد مسـکونی خیرسـاز در کشـور محقق خواهد شـد.
رئیـس هیـات مدیـره انجمـن خیریـن مسـکن سـاز بـا اشـاره
بـه اینکـه تاکنـون عملیـات سـاخت  10هـزار واحـد مسـکونی
بـه اتمـام رسـیده  3500واحـد دیگـر در حـال آمـاده اسـت،
خاطرنشـان سـاخت :اجـرای طـرح مسـکن مهـر بخـش قابـل
توجهـی از معضـل مسـکن افـراد نیازمنـد و محـروم را بر طرف
کـرد ،امـا همچنـان بخـش قابـل توجهـی از افـراد زیر پوشـش
کمیتـه امـداد ،بهزیسـتی و زوجهـای جـوان از مشـکل مسـکن
رنـج میبرنـد.
مهنـدس رضـا فـرح مدیرکل بنیاد مسـکن اسـتان مرکـزی نیز
گزارشـی از اقدامـات سـازنده بنیـاد مسـکن در جهـت اهـداف
انجمـن خیرین مسـکن سـاز اسـتان ارائه نمـود و اذعان داشـت:
ایـن نهـاد آمادگی کامل جهـت کمک به انجمن خیرین مسـکن
سـاز اسـتان را دارد.

جلسه هم اندیشی بنیاد مسکن و انجمن خیرین و
سازمان بهزیستی استان در خصوص ساخت مسکن
محرومین و معلولین
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
همدان ،جلسهای با حضور مدیران کل و معاونین و مدیران
شعب شهرستانهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و
مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و سازمان بهزیستی
استان در محل بنیاد مسکن تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه مهندس ظفری مدیر کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان همدان بیان داشت :جامعه هدف بنیاد
مسکن و بهزیستی در زمینه ساخت مسکن محرومین و
معلولین کسانی هستند که بعضی از آنها از نظر فکری و مالی
توانمند نیستند و به استناد قانون حمایت از آنها وظیفه ماست
و باید توجه داشته باشیم از پرسشهای زیاد و مراجعات مکرر
ارباب رجوع نباید مکدر شویم بلکه از نظر روحی و روانی و
فکری باید پشتیبان و پشتوانه آنها باشیم چرا که اگر جامعه
هدف ما در بهزیستی که معلولین هستند اگر میتوانستند قطعاً
خودشان مشکالتشان را حل می کردند .وی افزود :معتقدم که
مهمترین مقولهای که میتواند امنیت روانی و روحی خانواده را
تأمین کند بحث مسکن است و اکنون با توجه به تفاهمنامهای
که در مرکز با سازمان بهزیستی منعقد شده باید از این فرصت
فراهم شده جهت خدمتگذاری نهایت بهره را ببریم و از
این منظر به قضیه نگاه کنیم که کمک رسان و یاریرسان
بی بضاعتان باشیم ،حال در هر زمینهای که باشد مانند فکری،
فرهنگی ،مادی و ...
مهندس ظفری خطاب به حاضرین در جلسه گفت :با تصویب
مفاد این تفاهمنامه به غیر از تسهیالت  15میلیون تومانی

بنیاد مسکن مبلغ  32میلیون تومان هم به صورت بالعوض
در اختیار خانوادههای مددجویان دارای دو معلول و بیشتر
در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت قرار میگیرد که بسیار
قابل مالحظه است و چنین فرصت گرانبهایی را که خداوند
هم توفیق خدمترسانی را به بنیاد مسکن و بهزیستی و هم
استفاده از این نعمت را به جامعه هدف ما بدهد را باید ارج
نهاد و چنانچه از این فرصتی که خداوند فراهم ساخته استفاده
نکنیم در برابر تک تک مددجویان بهزیستی و بی سرپناهان
مسئولیم و نمیتوانیم خودمان را ببخشیم.
بهرامی معاون مشارکتهای بهزیستی استان نیز ضمن تقدیر
و تشکر از زحمات و همکاری تنگاتنگ انجمن خیرین و بنیاد
مسکن بیان داشت :اهمیت موضوع ما را بر آن داشت که این
جلسه را در بنیاد مسکن تشکیل دهیم و دولت فرصت خوبی
را در اختیار گذاشته است که بر اساس تفاهمنامه مربوطه باید
انجام وظیفه کنیم و اگر کوتاهی در این زمینه به وجود آید
قابل بخشش نیست.
وی خطاب به مدیران شعب شهرستانهای سازمان بهزیستی
گفت :جبهه اول این قضیه که همان بحث ساخت مسکن است
درگیر بهزیستی است چرا که ما باید مددجویان را هر چه
سریعتر معرفی کنیم و مشخصات آنان را ثبت سیستم نماییم.
ایشان همچنین تصریح کرد اگر مددجویی بتواند مسکنی
را تهیه کند و محل استراحتی را مهیا سازد و سقفی جهت
آرامش روی سر داشته باشد قطعاً در مباحث خوراک و پوشاک
نهادهای حمایتی کمک و یاری خود را به این قشر محروم و
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معلول میرسانند.
مهندس سوری مدیر کل بهزیستی استان نیز ضمن اشاره به
اینکه تعهدات بهزیستی بیشتر شناسایی و معرفی مددجویان
است بیان داشت :تعهدات اخالقی پشت این فرایند بسیار
مهم است و واجد ارزش و واقعاً به عنوان مددکاری دلسوز،
مددجویان را تحریک کنیم و از آنها بخواهیم که در این رابطه

یـــزد
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اقدام کنند و از نظر فکری ،روانی و فرهنگی و روحی آنان را
پشتیبانی کنیم و مهم آن است که در فردای قیامت به جهت
کم کاری و کم توجهی ما  ،مددجویی بی بهره از امکانات نماند
که جوابگوی تغییر سرنوشت آنها باشیم.
در پایان جلسه پرسش و پاسخهایی از سوی مدیران شعب
سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن مطرح شد.

افتتاح پـروژه  480واحدی شهـرک جوانان یـزد با
حضـور وزیـر کشـور
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان یزد 480 ،واحد از
مجتمع مسکونی شهرک جوانان بنیاد صدوق بزرگ با حضور
وزیر کشور و با دستور رئیس جمهور افتتاح شد.
این مراسم با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور ،حجت االسالم
محمد صدوقی یادگار سومین شهید محراب و امام جمعه فقید
یزد ،معزالدینی امام جمعه موقت یزد ،حجت االسالم موسوی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان ،سید
حسینی معاون امور عمرانی استاندار و عظیمی زاده شهردار یزد،
قربانیان مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان برگزار شد.
در این مراسم ابتدا مهندس عظیمی زاده شهردار یزد با اشاره
به اینکه اولویت امور شهرداری در بخش جوانان میباشد عنوان
داشت :شهرداری یزد با همراهی شورای شهر یزد تمام طرحهایی
که به نوعی به امور جوانان مرتبط است را اجرایی کرده و در
این راه ازهیچ کوششی فروگذار نبوده است و آمادگی الزم
جهت اجرایی کردن طرحهایی که در این زمینه ارائه شود را
دارد .شهردار یزد سرمایه گذاری در بخش جوانان را بهترین و
سودمندترین سرمایه گذاری یک شهر دانست و افزود :هر ریالی

که برای بحث جوانان هزینه شود به عنوان پس انداز شهر است
که در تمام زمینههای فرهنگی واجتماعی شهر میتوان از آن
استفاده کرد .مهندس عظیمی زاده در ادامه خاطر نشان کرد :در
پروژه مسکن جوانان ،شهرداری یزد از تمام پتانسلهای قانونی
خود استفاده کرده است تا بتوانند جوانان با هزینهای مناسب
صاحب خانه شوند و این آمادگی برای پروژههای مشابه وجود
دارد و امیدواریم سرمایهگذاران بخش خصوصی در این زمینه
فعال شده تا ان شاهلل جوانان ما با مشکل مسکن روبرو نشوند.
در ادامه حجت االسالم محمد صدوقی با اشاره به روند ساخت
این پروژه و همچنین با اشاره به این نکته که یکی از آرزوهای
مرحوم حجت االسالم محمد علی صدوقی انجام این پروژه
بوده که موفق به عملی کردن آن نشدند اظهار داشت :پس
از ارتحال ایشان که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و با
نظر لطف ایشان که مدیریت امور بنیاد صدوق را به اینجانب
سپردند وظیفه خود دانستم تا در تحقق ایده مرحوم صدوقی
گام بردارم که باید در اینجا از همراهی تمامی دستگاههای
دولتی و خصوصی ،خصوصا مرحوم رسولیان تشکر کنم که

قطعا بدون همراهی آنها این امر به سرانجام نمیرسید .صدوقی
در ادامه افزود :این پروژه تنها به ساخت مسکن منتهی نشده
و با مشورت مهندسین مشاور قرار است یک شهرک الگو برای
جوانان ایجاد شود که تمام امکانات الزم با یک الگوی ایرانی
اسالمی نمونه برای جوانان فراهم گردد.
وزیر کشور نیز با تشکر از خانواده صدوقی ،حضور خود در این
مراسم را وظیفه دانست و افزود :خانواده صدوقی یکی از معدود

خانوادههایی است که منشاء خیر و برکت زیادی برای نظام
بوده و هستند و این پروژه یکی از پروژههای نمونه کشوری
است که با الگو قرار دادن آن سعی خواهد شد در سراسر
کشور اجرایی شود و با توجه به اعتقاد رئیس محترم جمهور به
انجام امور مشارکتی و همچنین دخیل کردن خیرین در بخش
جوانان امیدواریم در آیندهای نزدیک شاهد اجرایی شدن طرح
های خاص جوانان در کشور باشیم.

احداث واحدهای مسکونی توسط
خیرین با باالترین استانداردهای فنی
همکاری خیرین مسکن ساز
در پروژه مسکن اجتماعی

انجمن خیرین مسکن ساز از چه زمانی کار خود را آغاز کرده و
هدف از تأسیس این انجمن چه بوده است؟
تأسیس انجمن خیرین مسکن ساز ،در حدود  6سال پیش ،به
عنوان یکی از شاخههای حساب  100در راستای تأکیدی بود
که امام خمینی (ره) در پیام خود مبنی بر مشارکت همه مردم
در محرومیت زدایی داشتند.
این انجمن در مقطع فعلی نیز یک تشکیالت کامال مردمی و
مورد حمایت بنیاد مسکن و حساب  100امام بوده و در سطح
کشور گسترده شده است.
در همه مراکز استانها انجمن خیرین مسکن ساز هیات امنا،
مدیر عامل و ساختار دارد که فعال هستند .غیر از مراکز
استانها در حدود  100شهرستان انجمن خیرین مسکن ساز
هیات امنا و مدیر عامل دارد .آنها با خیرین در حوزه مسکن در
ارتباط هستند.
اقدامات اعضای این انجمن منجر به عملیاتی شدن حدود  30هزار
واحد مسکونی در سطح کشور شد که تقریبا نزدیک به  17هزار
واحد از آنها به اتمام رسیده و مابقی در دست ساخت است که

گـــــفت و گــو

مدیر کل حساب  100امام خمینی (ره) و مدیر عامل انجمن
خیرین مسکن ساز کشور معتقد است که دلیل تأکید امام
خمینی (ره) بر مشارکت همه مردم در فقرزدایی تأثیر بسزایی
است که این مشارکت دارد و کیومرث سلگی بر این امر تأکید
دارد که گرچه قدمهای بسیار خوبی در راستای محرومیتزدایی
برداشته شده است ،اگر میخواهیم به اهداف طراحی شده
دست یابیم باید به سمت مردمی کردن امور پیش برویم.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح گفت و گوی کیومرث سلگی با
خبرنگار پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران است:

ان شاء اهلل ظرف یکی دو سال آینده به اتمام خواهد رسید.
ساخت  11هزار و  500واحد مسکونی خیرساز برای معلوالن
همچنین به دلیل اعتمادی که به این مجموعه بود در ساخت
حدود  11هزار و  500واحد مسکن معلوالن محوریت کار را
به انجمن خیرین مسکن ساز دادند .این کار با مشارکتها و
حمایتهایی که از ناحیه بنیاد مستضعفان ،بنیاد مسکن،
سازمان بهزیستی و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی
از فعالیتهای انجمن در چهار چوب اهداف و سیاستهای تدوین
شده در حال انجام است.
تأثیر معافیتهای مالیاتی خیرین بر پایین آمدن قیمت مسکن
حمایتهای بنیاد مسکن و رئیس آن از انجمن خیرین مسکن
ساز خیلی مؤثر بوده است .حمایتهای وزارت راه و شهرسازی
نیز در این حوزه مورد تشکر است.
اما یک سری معضالت وجود دارد که امیدواریم حل شود.
یکی از این موضوعات بحث معافیتهای مالیاتی و معافیت از
هزینههای آب و برق و گاز و امثال آن است که اگر مجلس
شورای اسالمی و دولت کمک کنند که خیرین معافیت پیدا
کنند میتواند به پایین آوردن قیمت مسکن کمک کند.
ما به دنبال این هستیم که توسط خیرین به خانه دار شدن
مردم کمک کنیم و خانهها را با قیمت پایینتری به دست
گروههای کم درآمدی که توان اولیه را هم ندارند برسانیم و
به آنها کمک کنیم که صاحب مسکن شوند .بزرگترین رسالت
انجمن این است.
خوشبختانه از نظر کیفیت نیز با توجه به نظارتهای وزارت
راه و شهرسازی و همکاران ما در استانها ،کیفیت واحدهای
ساخته شده توسط خیرین مورد توجه و تأکید است و سعی
شده واحدهایی که احداث میکنیم با باالترین استانداردهای
فنی باشد.

گـفت و گـو
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سوق دادن بنیاد مسکن به روستاها کار مجلس بود

به نظر شما دلیل کاهش افرادی که به این حوزه وارد می شوند
و راه افزایش این مشارکت چیست؟
اصوال وجود بنیاد مسکن و کل فعالیتهای این بنیاد برای
حساب  100بود .اما مأموریتی که مجلس شورای اسالمی در
سال  66بر عهده این بنیاد گذاشت که بنیاد مسکن انقالب
اسالمی را متحول کرده و عمدتا به حوزههای عمران روستایی
سوق پیدا کرد .بعد از آن حساب  100کمرنگ نشد؛ بلکه
روشهای آن تغییر کرد.
برای مشارکت های خرد برنامه داریم

چقدر به اهدافتان رسیدید و چه کار کنیم که مشارکت عمومی
مردم در این زمینه بیشتر شود؟
این کار جزو سیاستهای انجمن و بنیاد هست که حتی برای
درآمدها و مشارکتهای خرد برنامهریزی کنیم.
این برنامهریزی به این منظور است که هرکس به دفاتر استانی
ما مراجعه کند بتواند به هر میزان که مایل باشد یعنی از 100
هزار تومان تا یک میلیارد تومان و مبالغ بیشتر و کمتر بتواند
در این بحث مشارکت داشته باشد .ما اآلن خیری داریم که  2و
نیم میلیارد تومان در بروجن برای ساخت مسکن زوجهای جوان
کمک بالعوض کرده است.
خیری هم داریم که مسئولیت ساخت  500واحد مسکونی را
بر عهده گرفته که با قیمت مناسب حداقل متری  300تا 400
هزار تومان ارزانتر از مورد مشابه آنها را ساخته و به دست مردم
برساند.
هرکس با هر برنامهای وارد انجمن شود ما برای او پکیج داریم.
یعنی حتی یک پاکت سیمان و یا پرداخت قسط دفترچه وام در
برنامههای ما وجود دارد.

برای عمومی شدن بیشتر فعالیتها چه کاری انجام دادهاید؟
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این شبکه را خود مردم به وجود آوردند .ما فقط آنها را راهنمایی
کردیم و هدایت میکنیم .در هیات امنای ما مدیر کل بنیاد
مسکن یک عضو است و  6عضو دیگر از خیرین انتخاب میشود.
مردم خودشان میفهمند چه کار باید کنند.
آنها خودشان هم تصمیمگیری و تصمیمسازی میکنند و در
هر حوزه و در هر شهرستان با توجه به فرهنگ محلی منطقه
برنامههای خود را اجرا میکنند .دلیل این ساختار این است که
ما نمیتوانیم یک نسخه برای همه مناطق بپیچیم.
مناطق کشور ما متعدد هستند؛ که انجمنها به نسبت نیاز این
مناطق تشکیل شده و این نیازها را تأمین میکنند .بخشی از
مسئولیت مسکن اجتماعی بر عهده خیرین مسکن ساز است.

چقدر با طرحهای دولتهای مختلف مثل مسکن مهر و مسکن
اجتماعی همکاری و هماهنگی داشته و دارید؟
یکی از فرصتهای خیلی خوبی که پیش آمد استفاده از مسکن
مهر بود .اکثریت واحدهایی که ما احداث کردیم از تسهیالت
مسکن مهر استفاده کردند.
وامهای مسکن مهر یعنی تسهیالتی که با سود  4درصد برای
شهرهای کوچک و  7درصد برای شهرهای بزرگ به این موضوع
اختصاص یافت به ما کمک کرد که این واحدها را با قیمت
کمتری بسازیم .این امر باعث شد که دقیقا همه واحدهایی که
ما احداث کردیم از مسکن مهر استفاده کنند.
مسکن اجتماعی نیز طرح جدیدی است .در برنامه ششم
پیشبینی شده که بخشی از مسئولیتهای مسکن اجتماعی
را به خیرین به عنوان یکی از شاخههای بنیاد مسکن و شاخه
مردمی بنیاد مسکن واگذار کنند.
ما برای آن هم برنامه داریم .در کارگروهی که برای این کار
تشکیل شده حضور فعال داشتیم و جاهایی را هم پیشبینی
کردند که مسکن اجتماعی را به خیرین محول کنند .مخصوصا
برای دهکهای پایینی که عمدتا تحت پوشش سازمانهای
حمایتی هستند با مشارکت همین سازمانهای حمایتی و
توسط خیرین این کارها اتفاق میافتد.
باید به سمت مردمی کردن کارها برویم

با توجه به منابع چه زمانی میتوانیم امیدوار به تحقق هدف
مورد نظر امام باشیم؟
از روز تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی و حساب  100در
راستای فرمان امام قدم بر میداریم .اما به دلیل اینکه مسکن
یک کاالی خصوصی گران قیمت است و باالی  70درصد از
سبد هزینههای خانوار را تشکیل میدهد حمایتهای دولت و
مجلس شورای اسالمی از این بخش بسیار مهم است.
مردم در همه مراحل پس از پیروزی انقالب اسالمی حضور
داشته و دارند .اما این حضور نیازمند فراهم شدن بستر و زمینه
است .مسئولیت فراهم کردن بستر و زمینه بر عهده دولت است.
سیاستهای دولت فعلی نیز حمایت از محرومان است.
این در حالی است که باید به سمت مردمی کردن کارها برویم.
البته باید ما یک بستر کامال قوی فراهم کنیم تا اقداماتی که در
حال انجام است چندین برابر شود.
نسبت به کارهایی که باید انجام دهیم عقب هستیم
در کشورهای پیشرفته دنیا بخش مهمی از نیازهای اجتماعی در
زمینه های مختلف توسط مؤسسات خیریه انجام می شود.
اما ما که در دین و سخنان امام ،مقام معظم رهبری و مراجع بر
این امر تأکید شده است هنوز نسبت به کارهایی که باید انجام
دهیم خیلی عقب هستیم .اما ان شاءاهلل خیلی امیدوار کننده
است.

احداث این پروژه با مشارکت
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،بنیاد برین (صالح)،
بسیج سازندگی استان تهران ،انجمن خیرین مسکن ساز،
کمیته امداد امام خمینی (ره) ،بخشداری و شهرداری
منطقه  4صورت میگیرد ...
قلعه سیمون مکانی است قدیمی که از دور شبیه خرابهای است
که فکر نمیکنید کسی داخلش زندگی کند .خانهها از آجر و
خشتاند ،اما بیشتر شبیه کپر میباشد ،اینجا در گذشتههای
دورتر به قلعه هزار اردک هم معروف بوده است.
شهرک کامیونداران اسالمشهر را که رد کنی ،انتهای جادهای
خاکی ،آلونکهایی را میبینی که این روزها محل سکونت
چندین خانوار محروم و بی بضاعت شده است .میگویند اینجا
روزی قلعهای تاریخی بوده اما حاال به قول جامعهشناسها
تبدیل به یک سکونتگاه غیر رسمی شده است.
حال به بهانه تصمیم مسئولین در بنیاد مسکن استان تهران،
بسیج سازندگی استان تهران و همکاری و مشارکت انجمن
خیریـن مسکـن سـاز کشـور ،کمیتـه امـداد ،شهرداری و بنیاد
شهیـد در خصـوص تخـریب قلعه و ساخت واحدهای مسکونی
برای این خانوادهها ،در زمان بازدید و برگزاری جلسه برادران
بسیج سازندگی با مهندس سلگی مدیر عامل انجمن خیرین
مسکن ساز کشور ،به گفت و گو با سرهنگ اصغری مسئول
بسیج سازندگی استان تهران نشستیم...

جناب سرهنگ اصغری لطفاً بفرمایید چگونه با این منطقه آشنا
شدید و چه شد که به فکر ساخت سرپناه برای این خانوادههای
محروم شدید؟

از آنجا که اولین گام در فعالیتهای جهادی در بسیج سازندگی
شناخت عرصه فعالیت در مناطق محروم و کم برخوردار میباشد،
در سال گذشته کاربرگ اطالعات جامع مناطق محروم را در
استان تهران تدوین کردیم که در این کاربرگ  120شاخص
شامل :زیر ساختهای یک روستا  -اماکن آموزشی  -فرهنگی
 عمرانی  -کشاورزی  -زبان  -گویشها و  ...میباشد که ازروستاهای استان تهران جمعآوری و پس از احصاء اطالعات
نرم افزاری هوشمند برای تسهیل در تجزیه و تحلیل اطالعات
روستاها تدوین و در آذرماه 1394در ایام هفته مبارک بسیج با
حضور استاندار محترم تهران ،مهندس هاشمی در محل سپاه
حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران افتتاح نمودیم.
بعد از تجزیه و تحلیل اطالعات  17نقطه محروم و کم برخوردار
با ضریب محرومیت باال شناسایی و از بین این  17نقطه 2
منطقه در اولویت اقدامات محرومیتزدایی بسیج سازندگی

سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران قرار گرفت .قلعه
سیمون اسالمشهر و آبرسانی به روستای محمدآباد قمشلو در
بخش اخترآباد مالرد.
قلعه سیمون اسالمشهر یا قلعه هزار اردک که  51خانواده با
جمعیتی  200نفره که از یکی از استانهای شمالی کشور را
در خود جای داده است .این عزیزان بعد از حادثه سیل جهت
کار به این منطقه عزیمت میکنند و در حال حاضر برای امر
معاش زندگی به صورت نصفه کار زن و مرد به کار کشاورزی
مشغول هستند .علیرغم کار شبانه روزی مبلغ ناچیزی عاید
این عزیزان (ولی نعمتان انقالب اسالمی) میشود .با توجه به
این که امکان خرید و یا اجاره مسکن در روستاهای اطراف
برایشان میسر نبوده به این قلعه قدیمی پناه میبرند که در این
قلعه حتی یک چشمه حمام به چشم نمیخورد.
با بررسی شبانه روزی توسط بسیج سازندگی و همکاری بنیاد
نیکوکاری برین (صالح) ،بنیاد مسکن ،بخشداری و کمیته
امداد حضرت امام (ره) شهرستان اسالمشهر ،فرماندهی و
بسیج سازندگی سپاه اسالمشهر و شهردار منطقه  4راه حل
مشکل عزیزان ساکن در قلعـه سیمـون را ساخـت سـرپناهی
برای این عزیزان به عنوان اولویت اول دیدیم .پس از بررسی
الزم و اعالم آمادگی همکاری نهادها و مراکز ذکر شده و بنیاد
شهید انقالب اسالمی (امالک کوثر) از جمله برادر فرج اللهی
و فرماندار محترم شهرستان با بسیج سازندگی استان تهران،
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تصمیم به ساخت قلعه سیمون گرفته شد و در کنار این اقدام
جهادی کمیتههایی در خصوص ایجاد اشتغال و توانمندسازی
این عزیزان ،مباحث فرهنگی و بهداشت و درمان و سالمت
تشکیل گردید.

لطفاً از روند تخریب و ساخت واحدها توضیح دهید.

پس از تصمیم و عزم جدی برای حل مشکل ساکنین محترم
قلعه سیمون سهم و ظرفیتهای الزم جهت این اقدام جهادی
با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،بنیاد برین (صالح)،
بسیج سازندگی استان تهران ،کمیته امداد حضرت امام (ره)
 بخشدار مرکزی و شهردار منطقه ( 4ارائه خدمات و استفادهاز ظرفیتهای شهرستان و ادارات خدماترسان) مشخص شد
و در ادامه مکانی جهت اسکان موقت و فراهم کردن تسهیالت
الزم اتخاذ و با همکاری ادارات و نهادهای ذکر شده  2روز بعد
از مراسم کلنگزنی در کمترین زمان ممکن با به کارگیری
ظرفیتهای خودرویی سپاه شهرستان و بسیجیان عزیز نسبت
به انتقال ساکنین قلعه اقدام الزم صورت گرفت .با برنامهریزی
انجام شده در صورتی که مشکل خاصی در خصوص تأخیر
در واگذاری اعتبارات پیشبینی شده پیش نیاید تا  15آذرماه
انشاءاهلل کار پروژه به اتمام خواهد رسید و به ولی نعمتان
انقالب هدیه میگردد.

چگونه با انجمن خیرین مسکن ساز ایران آشنا شدید و در
خصوص مشارکت و همکاری با این انجمن چه برنامههایی
دارید؟

از توفیقات الهی برای بسیج سازندگی استان تهران این بود
که در بدو احداث پروژه با برادر ارجمند و چهره ارزشی نظام
مقدس جمهوری اسالمی مهندس سلگی و مهندس معتمدی
از مجموعه خیرین مسکن ساز ایران آشنا شدیم که جا دارد از
برادر عزیزم مهندس نخعی رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان ری و اسالمشهر به جهت فراهم کردن زمینه دیدار
تقدیر و تشکر داشته باشم.
در اولین جلسه دیدار مهندس سلگی با دیدن تصاویر و گزارش
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مصور متأثر شدند و علیرغم مشغله کاری هر هفته اداره کردن
جلسه ساماندهـی و هماهنگـی سـاخت پـروژه محرومیتزدایی
را به دست گرفتنـد و حضـور ایشـان در جلسات مؤثر و به این
حرکت جهادی سرعت بخشید .بسیج سازندگی استان تهران
آمادگی دارد در عرصههای سازندگی و محرومیتزدایی با تمامی
ظرفیتهای نیروی انسانـی و مهندسین متخصص بسیجی به
کمک خیرین مسکن ساز بیاید .پروژه قلعه سیمون شرایطی
را فراهم کرد که اگر نهادهایی هم چون :کمیته امداد ،بنیاد
مسکن ،مـؤسسات خیریـه و بسیـج سـازندگـی ظـرفیتهای
موجود خود را به کمک محرومین بیاورند انقالبی در کشور در
زمینه حل مشکل محرومین در عرصههای عمرانی ،فرهنگی،
اشتغالزایی و خدمات مردم داری و مردم یاری و بهداشت و
سالمت در کشور رخ خواهد داد .انشاءاهلل

مشکالت و موانع موجود در ساخت این پروژه چیست؟

مشکل عمده که وقت زیادی صرف آن شد واگذاری زمین از
طرف بنیاد شهید انقالب اسالمی (امالک کوثر) بود که قرار
بود  7700متر به این امر اختصاص یابد که متأسفانه نیمی از
مساحت در نظر گرفته شده اعیان آن در اختیار متصرفین بود
که به ناچار باید در فضایی کمتر از  5000متر با معابر در نظر
گرفته شده کار احداث منزل محرومین قلعه صورت میگرفت
که اگرچه بنیاد شهید همکاری بسیار خوبی را با ما داشت ولی
تقریباً حدود  3ماه از وقت بسیج سازندگی و بنیاد مسکن به
این امر اختصاص یافت.

فکر میکنید تا چه زمان ساخت و تحویل واحدها به ساکنین
به طول بیانجامد؟

با زمانبندی علمی صورت گرفته و همکاری خوب نهادهای
همکار در صورتی که مشکلی در تأمین منابع پیش نیاید با
کار جهادی و مدیریت جهادی بنیاد مسکن و بسیج سازندگی
استان تهران و هدیه ارزشمند مدیر محترم خیرین مسکن ساز
کشور تا  15آذر ماه پروژه تحویل محرومین عزیز خواهد شد.

چگونگی تامین پرداخت هزینههای ساخت به چه صورت
میباشد؟
با برنامهریزی انجام شده هزینه اجرای پروژه از طریق کمک
نقدی بنیاد برین (صالح) ،کمک بالعوض کمیته امداد حضرت
امام (ره) ،به کارگیری گروههای جهادی تخصصی و غیرتخصصی
بسیج سازندگی ،کمکهای وام بالعوض و پرداخت تسهیالت
وام قرض الحسنه بنیاد مسکن ،کمک هزینه خرید سازه
توسط انجمن خیرین مسکن ساز ایران و بهرهگیری از توان و
ظرفیتهای بخشداری ،شهرداری منطقه  4اسالمشهر و ادارات
خدماترسان شهرستان صورت میگیرد که انشاءاهلل پس از
تحقق و اجرای مصوبات میزان کمکهای نقدی و غیرنقدی
اطالعرسانی میشود.

از مسئولین دست اندکار برای کمک و همیاری در این خصوص
چه توقعی دارید؟

شروع عملیات اجرایی این پروژه در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام
و عمل و در ایام پر برکت دهه کرامت بود و برای اولین بار در
کشور کلنگ زنی شد و احداث این پروژه جهادی زیر بیرق ثامن
الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به صورت مشارکتی
و با به کارگیری ظرفیتهای خیرین و نهادهای انقالبی صورت
میگیرد .به نظر میرسد اگر مسئولین استانی و شهرستانی
همانند مسئولین شهرستان اسالمشهر شرایط الزم را از جهت
کمکهای مادی و معنوی برای ادارات ذکر شده فراهم نمایند

در آینده نزدیک شاهد پیشرفت و آبادنی مناطق محروم و کم
برخوردار خواهیم بود .در پایان از همت بلند انجمن خیرین
مسکن ساز ایران ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تهران
برادر ارجمند مهندس دهقان ،برادر ارزشی و چهره محبوب
مهندس سلگی و معتمدی عزیز ،مهندس نخعی ریاست محترم
بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان ری و اسالمشهر ،ریاست
محترم کمیته امداد استان تهران و مدیر محترم کمیته امداد
شهرستان اسالمشهر ،فـرمانـدار ،بخشـدار مـرکـزی و شهـردار
منطقه  4و خیرین عزیز به ویژه بنیاد برین (صالح) در اجرای
پروژه مسکن محرومین کمال تقدیر و تشکر را دارم.

کاری بسیار بزرگ و خداپسندانه
گفت و گو با آقای رضا عزیزی اصل سرپرست خانواده دارای دو عضو معلول و
دریافت کننده واحد مسکونی از انجمن خیرین مسکن ساز ،در حاشیه افتتاح هم زمان
 516واحد ازپروژههای اختصاص یافته به خانوادههای دارای حداقل  2معلول

لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید که چند معلول در
خانواده دارید و چگونگی معلولیت آنهارا شرح دهید؟

رضـا عزیـزی اصـل هسـتم .خـودم و دو تـا از فرزندانـم دچـار
نوعـی بیمـاری بـه نـام آلبینیسـم یـا همان زالـی می باشـیم.

چگونگی ثبت نام ،پرداخت و تحویل منزل مسکونی خود را
بیان کنید:
از طریق اداره بهزیسـتی شهرسـتان بهارسـتان .گویا طرحی را
اجـرا نمودهانـد که بـه افراد بـاالی  2نفر معلول بـدون دریافت
هیـچ گونـه مبلغـی خانـه مـی دهنـد و این امـر خدا پسـندانه
شـامل حال خانـواده من هم شـد.

قب ً
ال کجا و در چه شرایطی زندگی می کردید؟ آیا درآمد شما
کفاف خرید و یا اجاره مسکن را میداد؟

قبلا در شهرسـتان بهارسـتان بـه صـورت اسـتیجاری زندگی
میکـردم و خیلـی مشـکالت نیـز بـه دلیـل مسـائل درمانی و
مشـکالت مالـی کـه متوجه رهن و اجاره خانه میشـد داشـتم
و هیـچ گاه فکـر نمیکـردم کـه روزی صاحـب خانـه شـوم و
سـرپناهی مطمئـن بـرای خانـواده عزیزم فراهم شـود.

امروز که کلید واحد مسکونی خود را از مسئولین دریافت
نمودید چه حسی داشتید؟

مـن همیشـه شـکرگزار خداونـد بـودهام و خیلـی بـه مـن و
خانـوادهام لطـف داشـته اسـت و یکـی از دعاهـای دائـم مـن
صاحـب خانـه شـدن بـود کـه ناگهـان مثـل معجـزهای به من
خبـر دادنـد که بـه دلیل داشـتن دو معلـول که خـودم معلول
بـودم بـه مـن بـه صـورت رایـگان صاحـب خانـه میشـوم که
البتـه مجهـز هـم به وسـایل گرمایشـی جدید شـده بـود ،حاال
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شـما بگوییـد من چه حســی داشتــهام.

با مسئولین انجمن خیرین مسکن ساز و دیگر سازمانهایی که
در این امر خیر مشارکت داشتند چه صحبتی دارید؟
همان طور که از اسم سازمان شما مشخص است و از کلمه خیرین
استفاده شده است کاری بسیار بزرگ و خداپسندانه در شرف انجام

گـــــــز ا ر ش

گـزارش
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است و خداوند متعال نیز به این مجموعه و دست اندرکاران کمک
می کند .به نظرم الزم است نام این سازمان بیشتر فراگیر شود تا
هم خیرین محترم و هم افراد نیازمند واقعی که مثل من بسیار
سخت با مشکالت مسکن درگیر هستند بتواند از این امکانات
بهرهمند شوند و یا قسمتی از این امر خیر باشند .ان شاهلل خداوند
به ایشان و مجموعه آنها خیر ،برکت و رونق ببخشد.

فعالیت انجمن خیرین
مسکن ساز در  ۳۰استان
ساخت  ۱۵هزار واحد
در سال جاری
خبرگــزاری شبســتان  -گــروه سیاســی :بي ســرپناهي منشــاء
رنــج هــر خانــواده و بســياري از آفــات زيــان بــار جامعــه
بشــري اســت .اقــدام همــه جانبــه دولــت و افــراد خيــر و
نيكــوكار درجهــت رفــع مشــكل مســكن نيازمنــدان بــه طــور
مســلم چهــره فرهنگــي ،سياســي و اقتصــادي جامعــه را
تغييــر خواهــد داد.
بــا افتتــاح حســاب  100حضــرت امــام خمينــي (ره) در
جمهــوری اســامي ايــران ســنگ زيربنــای رفــع معضــل
مســكن در كشــور نهــاده شــد .در ادامــه و اســتمرار ايــن اقدام
تاريخــي بــه منظــور جلــب مشــاركت مــردم و تســريع بــراي
تحقــق هــدف مقــدس حســاب  100حضــرت امــام خمينــي
(ره) انجمــن خيريــن مســكن ســاز ايــران در ســال 1383
تأســيس و ذيــل شــماره  16684بــه ثبــت رســيده اســت.
بنابرایــن گــزارش ،ايــن انجمــن هــم اكنــون بــا مســاعدت
بنيــاد مســكن در مركــز  30اســتان كشــور و  92شهرســتان
بهصــورت انجمــن ،شــعبه و دفتــر نمايندگــي بــا همــت
خيريــن مســكن ســاز در حــال فعاليــت ميباشــد .افتتــاح
پــروژه الرســتان ،افتتــاح پــروژه زنجــان 173 ،واحــد مســکونی
ســمنان ،پــروژه  96واحــدی شهرســتان ميانــه 310 ،واحــدی
بیرجنــد و خوســف 455 ،واحــدی شــهر جدیــد گلبهــار،
 592واحــدی فــارس ،پــروژه ابوطالــب یــزد 111 ،واحــدی
فیروزکــوه 100 ،واحــدی مراغــه ،پروژههــای بعثــت -یاقــوت
 کوهســار اســتان ســمنان ،پــروژه  432واحــدی اشــتهارد،پــروژه  48واحــدی خوانســار ،افتتــاح پــروژه  400واحــدی
انجمــن اســتان قــم ،افتتــاح پــروژه  64واحــدی نمیــن
اردبیــل ،افتتــاح پــروژه  150واحــدی انجمن اســتان ســمنان،
پــروژه  207واحــدی انجمــن اســتان یــزد و افتتــاح پــروژه 42
واحــدی ملــکان آذربایجــان شــرقی بخشــی از اقدامــات انجــام

شــده از ســوی ایــن انجمــن اســت؛ در حــال حاضــر نیــز
ســاخت  15هــزار واحــد مســکن در ســال جــاری بــه اتمــام
رســیده اســت و بیــش از  ۴هــزار واحــد در دو ماهــه نخســت
ســال جــاری افتتــاح شــده اســت.
ایــن گــزارش میافزایــد :مهــر در ایــن رابطــه بــه نقــل از
کیومــرث ســلگی ،مدیــر عامــل انجمــن خیریــن مســکن
ن ســاز ،ســاخت
ســاز نوشــته اســت" :انجمــن خیریــن مســک 
حــدود  ۱۵هــزار واحــد مســکن از واحدهــای باقیمانــده را از
ســالهای گذشــته در برنامــه دارد کــه در بیشــتر اســتانهای
کشــور پراکنــده هســتند از ایــن تعــداد حــدود  ۴هــزار و ۳۸۷
ـامل  ۳۴۵واحد
واحــد آمــاده افتتــاح شــد و بخشــی از آنهــا شـ ِ
مســکونی در نظرآبــاد ۱۸۰ ،واحــد در تبریــز و  ۷۲واحــد در
مینودشــت اســتان گلســتان اســت کــه بــا حضــور خیریــن،
بهرهبــرداران و مــردم بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
پــروژه  ۷۲واحــدی مینودشــت توســط خیریــن و بهرهبــرداران
در اســتان گلســتان افتتــاح شــد .انجمــن خیریــن مســکن
ســاز برنامــه ســاالنهای دارد کــه در ابتــدای هرســال ابــاغ
میشــود و معمــوال در اختیــار هیــات امنــای انجمــن اســت و
در چارچــوب اهــداف و برنامههایــی اســت کــه انجمــن مرکــز
سیاســتگذاری میکنــد .میانگیــن اجــرای پروژههایــی
کــه تعریــف و بــر اســاس آنهــا نیــز اعتبــار تامیــن میشــوند
دو ســال اســت کــه بــر مبنــای همــان نیــز اجــرا بــه طــول
میانجامــد .امــا نکتــه حائــز اهمیــت نقــش مــردم در ســاخت
و اتمــام واحدهاســت کــه کمــک کننــده و تعییــن کننــده
انجمــن خیریــن مسکنســاز اســت .از آنجایــی کــه مســکن،
کاالی خــاص اســت قطعــا مشــارکت مــردم تاثیرگــذار اســت و
برنامههــای زمانبنــدی را در صــورت مشــارکت مــردم بهتــر
بــه ســرانجام میرســانیم".

