
نماینده ولی فقیه در کردستان: فرهنگی بودن کردستان در مصوبات مقام معظم رهبری قابل مشاهده است
سنندج - نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: رهبر معظم انقالب در 
سفر تاریخی خود به کردستان این استان را فرهنگی قلمداد کردند 
و فرهنگی بودن استان در مصوبات ایشان قابل مشاهده است.به 
در  شاهرودی  حسینی  محمد  سید  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش 
آیین افتتاح کتابخانه عمومی حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
در سنندج با اشاره به مجموع مصوبات سفر رهبر معظم انقالب 
به استان افزود: در این سفر تاریخی830 میلیارد تومان پروژه در 
استان مصوب شد که دو هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار برای 
این پروژه ها هزینه شده است.وی کتابخانه عمومی امام خامنه 
ای )مدظله العالی( در استان را از مصوبات سفر رهبری ذکر کرد 

و گفت: این کتابخانه یکی از مجهزترین کتابخانه های منطقه و از برکات سفر رهبری به این استان است نماینده ولی فقیه 
در کردستان با بیان اینکه در این مکان فرهنگی، کتابخانه تخصصی استادان، پژوهشگران و روحانیون دایر است، اظهار 
کرد: کتابخانه دیجیتال در این ساختمان راه اندازی می شود. حجت االسالم حسینی شاهرودی افزود: در سطح استان در 
زمینه نمایشگاه دائمی کتاب، نرم افزار و سخت افزار کمبود داشتیم که با راه اندازی این کتابخانه، این مشکل استان مرتفع 
شده است. او همچنین به مصوبات سفر رهبری در زمینه احداث مدارس علوم دینی اشاره کرد و گفت: از محل مصوبات 
سفر مدرسه حضرت خدیجه در شش طبقه به صورت مجهز دارای خوابگاه در سنندج افتتاح شده و اکنون 180 طلبه 
خواهر اهل سنت در آن مشغول به تحصیل هستند. نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: مدرسه امام شافعی)رض( 
نیز یکی از مدارس مجهز در استان است که مرحله تکمیل قرار دارد و به بنیاد مسکن واگذار شده است و سال گذشته 
30 میلیارد ریال برای اتمام آن اختصاص داده شد. به گفته وی از محل این مصوبات به استان کردستان، در هر شهر 
یک مدرسه علوم دینی احداث می شود و دانشکده علوم دینی نیز از محل این سفر احداث خواهد شد. حسینی شاهرودی 
بیان کرد: مصوبات سفر رهبر معظم انقالب موجب توسعه فرهنگی و اقتصادی استان شده است. کتابخانه فوق الذکر  
در زمینی با مساحت 670 مترمربع و سه هزار و 725 متر مربع زیربنای  در شش طبقه شامل قرائت نامه خواهران و 
برادران، نمایشگاه و سالن اجتماعات احداث شده است.عملیات اجرایی این کتابخانه از سال90 شروع و 60 میلیارد ریال 
برای احداث آن هزینه شده است. پروژه 36 واحدی انجمن خیران مسکن ساز استان کردستان، پروژه 200 واحدی آبیدر 
در شهرک بهاران سنندج و پروژه 100 واحدی مسکن محرومان روستایی در روستای دوشان از دیگر پروژه هایی بود 
که در سفر علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی به استان افتتاح و کلنگ زنی شد. امضای تفاهم نامه مشترک 

مطالعات منظومه های روستایی با استاندار کردستان از دیگر برنامه های این سفر یک روزه بود.
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پـروژه فرهنگی در کشـور توسط بنیـاد مسکن اجرایی شد
سنندج- رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور از اجرای بیش از 1000 پروژه 
فرهنگی توسط این بنیاد در کشور خبرداد. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا 
گفت:  سنندج  در  ای  خامنه  امام  عمومی  کتابخانه  افتتاحیه  مراسم  در  تابش 
کردستانی ها به رغم توسعه نیافتگی ها و محرومیت های استان خود همواره 
با بزرگواری از کنار مشکالت گذشتند و هیچگاه اظهار ناتوانی نکردند وی با 
اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب شناخت دقیق و کاملی از مردم کردستان 
دارند، عنوان کرد: سفر معظم له در سال 88 به کردستان منجر به تثبیت امنیت 
مردم سراسر  برای  منطقه  این  واقعیت شرایط  و آشکارشدن  استان  این  در 

کشور شد.وی با بیان اینکه در بخش مسکن شهری و عمران روستایی در کردستان فعالیت های مطلوبی انجام شده 
است، اظهار داشت: در این استان نیاز است زمین و تسهیالت بیشتری در اختیار خیرین مسکن ساز قرار داده شود.رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور اظهار داشت: از سوی حساب 100 امام)ره( تسهیالت بالعوض به خیرین مسکن ساز 
اختصاص پیدا می کند.تابش عنوان کرد: بنیادمسکن عالوه بر رسالت و ماموریت ذاتی خود که شامل عمران روستایی، 
احداث مسکن در شهرهای زیر 25 هزار خانوار، تکمیل مسکن خیرین مسکن ساز و غیره اقدامات و کارهای ویژه دیگری 
را هم انجام می دهد.وی ادامه داد: اجرای پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان ها و تعدادی از پروژه 
های استانی از سوی مدیران استان ها به بنیاد مسکن انقالب اسالمی واگذار شده است.رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور بیان کرد: بیش از 1000 پروژه در بخش فرهنگی در سراسر کشور برای اجرا به بنیاد مسکن واگذار شده که 
خوشبختانه تاکنون این تعداد پروژه اجرایی شده است.تابش در پایان سخنان خود در این مراسم افزود: در بخش های 

آموزشی هم اجرای تعداد زیادی پروژه با اعتبارات استانی و ملی به بنیاد واگذار شده است.

با حضور رییس بنیاد مسکن کشور پروژه 36 واحدی انجمن خیرین مسکن ساز کردستان خرداد94 افتتاح شد
سنندج -  پروژه 36 واحدی انجمن خیرین مسکن ساز استان کردستان 
با حضور مهندس تابش رییس بنیاد مسکن کشور در شهرک بهاران 
کردستان،  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  افتتاح  سنندج 
مدیرکل بنیاد مسکن استان کردستان در آیین افتتاح این مجتمع گفت: 
این پروژه در سال 92 در زمینی به مساحت هزار و  عملیات اجرایی 
بلوک 9 واحدی و سه  بهاران سنندج در چهار  هشت متر در شهرک 
طبقه و پیلوت آغاز شد. رضا قادری افزود: 24 واحد از این 36 واحد 
45 متری و 12 واحد نیز 50 متری است. به گفته وی 19 میلیون تومان 
از تسهیالت هر واحد از تسهیالت مسکن مهر و مابقی آورده اعضا بوده است. همچنین در سفر یک روزه مهندس تابش 
به استان کردستان پروژه 200 واحدی آبیدر در شهرک بهاران سنندج و پروژه 100 واحدی مسکن محرومین روستایی 
در روستای دوشان کلنگ زنی شد. مدیرکل بنیاد مسکن کردستان گفت: پروژه 200 واحدی آبیدر در زمینی به مساحت 
دو هکتار و زیر بنای 37 هزار و 850 متر مربع و در 10 بلوک 20 واحدی احداث می شود و قرار است در صورت تامین 
اعتبار تا دو سال دیگر به بهره برداری برسد. قادری افزود: همچنین پروژه 100 واحدی محرومین روستای دوشان نیز 
به 18 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد  به گفته وی این پروژه 15 میلیون تومان تسهیالت بانکی و چهار میلیون تومان نیز 
اعتبارات بالعوض دارد  افتتاح کتابخانه حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( در سنندج و امضای تفاهم نامه مشترک 
مطالعات منظومه های روستایی با استانداری کردستان از دیگر برنامه های سفر یک روزه مهندس تابش رییس بنیاد 

مسکن کشور به استان است.
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هزار پروژه فرهنگی در کشور در دست احداث است
سنندج - رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: بیش 

از هزار پروژه در بخش فرهنگی توسط بنیاد مسکن 

به  است.  احداث  در دست  در کشور  اسالمی  انقالب 

افتتاح کتابخانه  گزارش ایرنا علیرضا تابش در آیین 

مورخ  سنندج  در  ای  خامنه  امام  حضرت  عمومی 

94/3/1 افزود: در سطوح مختلف آموزشی و بهداشتی 

نیز طرح ها و پروژه های زیادی در دست احداث قرار 

متولی  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  گفت:  وی  دارد. 

عمران روستایی، مسکن روستایی، مسکن محرومین 

و مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر است و کارهای ویژه ای مربوط به سفرهای رهبر معظم انقالب و همچنین سایر 

مسووالن دولتی همچون افتتاح ساختمان های عمومی، کتابخانه ها، مساجد، خانه های عالم، حرم های مطهر، درمانگاه 

و مدارس انجام می دهد رونق مسکن محرومان در کردستان  رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه در بخش 

مسکن و عمران روستایی و شهری در کردستان کارهای خوبی انجام شده است از نماینده ولی فقیه در استان خواست 

از خیرین مسکن ساز بیشتر حمایت کنند تا بتوانند برای محرومان مسکن بسازند. وی بیان کرد: در این راستا راه و 

شهرسازی زمین در اختیار مجمع خیرین مسکن ساز قرار می دهد و بنیاد مسکن نیز در قالب حساب 100 امام)ره( به 

آنان کمک های بالعوض خواهد کرد. به گفته تابش مسکن محرومان در کردستان را باید رونق دهیم و این کار از طریق 

انجمن خیران مسکن ساز امکانپذیر است. وی اظهار کرد: سفر رهبر معظم انقالب به استان کردستان در دوران ریاست 

جمهوری ایشان و همچنین در جایگاه رهبری، مایه خیر و برکت فراوانی برای این استان بوده است. رییس بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی گفت: مردم استان کردستان مردمی عالقه مند به میهن و نظام جمهوری اسالمی هستند اما در سطح 

کشور خصایص مردم این استان را زیاد نمی شناسند و نیاز است خصایص و ویژگی های این مردم بیشتر در سطح 

کشور معرفی شود. کتابخانه عمومی امام خامنه ای از مصوبات سفر رهبر معظم انقالب به استان کردستان است که در 

زمینی با مساحت 670 متر مربع و زیربنای سه هزار و 725 متر در شش طبقه شامل قرائت نامه خواهران و برادران، 

نمایشگاه و سالن اجتماعات احداث شده است.

در این سفر کلنگ 200 واحدی آبیدر سنندج و 100 واحد مسکن محرومین به زمین زده شد 

همزمان 6 طرح هادی روستایی در شهرستانهای استان ، سی و چهار هزارمین واحد مقاوم سازی شده استان افتتاح 

گردید و همچنین تحویل شصت و هفت هزارمین جلد سند مالکیت روستایی به صورت نمادین به روستاییان و امضاء 

تفاهم نامه مشترک مطالعات منظومه های روستایی بازدید از پروژه های توسعه فرهنگی و مذهبی مرکز بزرگ اسالمی 

غرب کشور اجرای طرح هادی روستایی کیله گالن از دیگر برنامه های سفر ریاست بنیاد مسکن انقالب اسالمی به استان 

کردستان بود.
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مشکل پروژه 272 واحدی مسکن مهر دیواندره
 « کار  دستور  با  دیواندره  شهرستان  مسکن  شورای  جلسه 
 1394/03/24 مورخ   « مهر  مسکن  واحدی   272 پروژه  مشکل 
در محل فرمانداری دیواندره با حضور مهندس قادری مدیرکل 
، کار و  اداره کل تعاون  ، فروتن معاون  بنیادمسکن کردستان 
رفاه اجتماعی استان ، شهردار دیواندره ، ریاست بانک مسکن ، 
ریاست ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، راه و شهرسازی 
، دستگاه های خدمان رسان آبفا ، برق و گاز ، هیات مدیره و 
مدیران عامل تعاونی 1تا4 مسکن مهر شهرستان برگزار گردید  
در این جلسه ابتدا  مدیر بنیاد مسکن شهرستان دیواندره ضمن 
به  واحد  تحویل  که  کرد  اعالم  زرینه(  و  )دیواندره  نفر  هزار  زیر 25  در شهرهای  مهر  عملکرد مسکن  آمار  به  اشاره 
متقاضیان بدون انجام فروش اقساطی تسهیالت بانک مسکن ، عدم اجرای محوطه سازی ، عدم امتیازبندی و ارائه لیست 
نهایی تعاونیها را از جمله مشکالت پروژه 272 واحدی مسکن مهر دانست و خواستار پیگیری و تالش و همکاری بیشتر 
تعاونیهای مسکن مهر و سایر دستگاه های ذیربط شد . در ادامه حاضرین به بحث و بررسی مشکالت و موانع اجرایی 

پروژه پرداخته و مواردی نیز مصوب گردید . 

جلسه خیرین:
خانواده  برای  استان  مسکن  تامین  راهبری  کمیته  جلسه 
سازمان  پوشش  تحت  دومعلول  حداقل  دارای  های 
مدیرکل  رضاقادری  مهندس   ، باحضور  بهزیستی 
هیئت   ، راهبری  کمیته  اعضاء   ، کردستان  بنیادمسکن 
  94/4/10 مورخ  استان  انجمن خیرین مسکن ساز  مدیره 
دردفتر مدیرکل بنیادمسکن کردستان برگزارگردیددراین 
کردستان  بنیادمسکن  مدیرکل  قادری  مهندس  جلسه 
داد  ارایه  را  خیرین  مسکن  موجود  از وضعیت  گزارشی 
زمینهای  درراستای  فیمابین  تفاهمنامه  دراجرای  سپس 
واگذارشده مقرر گردید اداره راه وشهرسازی ظرف یک 

هفته نسبت به تهیه قرارداد تحویل زمین به انجمن خیرین اقدام نماید وکمیته راهبری شهرستانها دراسرع وقت باهمکاری 
نماینده انجمن خیرین موارد مربوطه را پیگیری کند وهمچنین سازمان بهزیستی هم متقاضیان دارای دومعلول روستایی 

را به بنیادمسکن معرفی نماید.

جشن گلریزان

باماه مبارک  بنیادمسکن کردستان هرسال همزمان  ، کارکنان  بنیادمسکن کردستان  به گزارش روابط عمومی 
وپرخیروبرکت رمضان درمراسم جشن گل ریزان شرکت نموده وجهت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمدکمک 

می کنند ، امسال هم مبلغ شش میلیون ریال برای این کارنیک )آزادسازی زندانیان ( کمک کرده اند0
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مسکن 102 واحدی والیت سقزافتتاح شد
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
کردستان ،به مناسبت هفته دولت پروژه مسکن 102واحدی 
شهرستان  فرماندار  حضور   با  مراسمی  سقزطی  والیت 
استان  روسای  بنیادمسکن  ، معاون مسکن شهری  سقز 
این  افتتاح گردید. در  نهادهای سطح شهرستان  ادارات و 
و  یاد  گرامیداشت  ضمن  سقز  مسکن  بنیاد  مدیر  مراسم 
خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت گفت 
میلیاردریال  وپنج  اعتباربیست  با  واحدی   102 پروژه 
وی   ، شده  ساخته  5100مترمربع  مساحت   به  درزمینی 
ای  طبقه  سه  بصورت  17بلوک  دارای  پروژه  این   ، گفت 

ومساحت هرواحد55مترمربع می باشد.

آزمون مجازی شعبات وکارشناسان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن کردستان ، درراستای اجرای 
ویادگیری  درارایه  سهولت  باهدف  مجازی  آموزشی  های  دوره 
مباحث آموزشی دوره آموزشی فناوریهای نوین صنعت ساختمان) 
بطورمشخص  مشاغل  بااستانداردآموزش  مطابق   )  LSF-ICF
، مدیران شعب  ، مسکن شهری شهرستانها  بازسازی  برای حوزه 
وکارشناسان بنیادمسکن این استان برنامه ریزی واجراشد و آزمون 
هلل این دوره باحضور31نفر مورخ 94/5/16 درمحل کتابخانه حضرت آیت  ا

خامنه ای سنندج برگزارگردید0 

افتتاح طرح هادی سروآبا د
روستای  هادی  طرح  اجرای  دولت  هفته  روزاز  دراولین 

نسل ازتوابع شهرستان سروآباد طی مراسمی باحضور 

کردستان  بنیادمسکن  مدیرکل   ، سروآباد  فرماندار 

ومسوولین آن شهرستان مورخ 1394/6/2افتتاح گردیددر 

سروآباد،  محمدراستکردارمدیربنیادمسکن   ، مراسم  این 

طرح  پروژه  اجرای  گفت  دولت  هفته  گرامیداشت  ضمن 

هادی درروستای فوق الذکربااعتبارسه میلیاردودویست 

اجرایی  عملیات  گفت  وی   ، گرفته  انجام  ریال  میلیون 

شهرستان  فرماندارآن  درادامه  است.  بوده  دیوارچینی  و1350مترمکعب  سنگفرش  مترمربع   4400 درروستاشامل 

سطح  مانده  باقی  هزینه  کرد  اعالم  تشکرکردوی  بنیادمسکن  آوردوازخدمات  بازدیدبعمل  پروژه  اجرای  ازمسیرهای 

معابرآن روستاازمحل اعتبارات ماده 180 دراختیاربنیادمسکن جهت پوشش اجرای طرح هادی قرارگیرد.
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تحویل سند مالکیت به صورت نمادین در بخش کرفتو شهرستان دیواندره
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن کردستان ، در سومین روز از هفته 
دولت سال 94 ، بصورت همزمان سه هزار و دویستمین واحد مقاوم سازی 
افتتاح و شش هزار و هشتصدمین جلد سند مالکیت  شده مسکن روستایی 
روستایی صادر شده نیز بصورت نمادین تحویل مالک مربوطه گردید. در 
این مراسم که با حضور مهندس قادری مدیرکل بنیاد استان ، جناب فاتحی 
فرماندار شهرستان دیواندره ، بخشدار کرفتو ، روسای ادارات نهادهای سطح 
شهرستان ، دهیاری ، اعضای شورای اسالمی و اهالی روستای کرفتو برگزار 
گردید  مهندس قادری - مدیرکل بنیادمسکن کردستان ضمن گرامیداشت هفته 
دولت درموردفعالیتهای بنیادمسکن مطالبی بیان کرد وازاهالی روستاخواست جهت جلوگیری ازخطرات زلزله نسبت به 
مقاوم سازی خانه هایشان اقدام نمایند ،درادامه فرماندارطی سخنانی ازخدمات بنیادمسکن درروستاهاتشکرکرد ، سپس  
مدیر بنیاد مسکن دیواندره با اشاره به عملکرد طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی شهرستان اعالم کرد 
: از سال 84 و با آغاز طرح مقاوم سازی تا کنون تعداد 4314واحد به بانکهای عامل معرفی و تعداد 3931واحد نیز 
انعقاد قرارداد صورت گرفته و 3200 واحد نیز اتمام و به بهره برداری رسیده است  وی میزان تسهیالت پرداختی در 
قالب این طرح در شهرستان را مبلغ 330 میلیارد ریال اعالم و اظهار امیدواری کرد با فرهنگ سازی الزم و تشویق و 
ترغیب روستاییان و تسهیل روند پرداخت تسهیالت در شعب بانکهای عامل کلیه واحدهای مسکونی غیرمقاوم و فرسوده 
شهرستان تبدیل به واحدهایی مقاوم ، مناسب ، بهداشتی و سرپناهی مطمئن برای روستانشینان در مقابل حوادث و 
بالیای طبیعی گردد ، مهندس گلشه همچنین ضمن اشاره به اهمیت ابعاد مختلف اجتماعي - اقتصادي کالبدي و مدیریتي 
و عملکرد صدور سند در سنوات گذشته که برابر تبصره 71 و مواد 140 و 133 قوانین برنامه های دوم ، سوم و چهارم 
توسعه انجام گرفته است ، اعالم کرد که در ادامه این اقدامات و در قالب قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن در حال حاضر 6800 جلد سند مالکیت روستایی بصورت مشترک توسط بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی و اداره ثبت اسناد صادر شده است.

افتتاح طرح هادی دیواندره:
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
کردستان ، در سومین روز از هفته دولت، اجرای طرح 
کرفتو شهرستان  بخش  در  واقع  کرفتو  روستای  هادی 
مهندس  حضور  با   1394/06/04 مورخ  دیواندره 
فرماندار  فاتحی   ، کردستان  بنیادمسکن  مدیرکل  قادری 
ادارات  روسای   ، کرفتو  بخشدار   ، دیواندره  شهرستان 
و نهادهای سطح شهرستان ، دهیاری ، اعضای شورای 
این  در   . گردید  افتتاح  کرفتو  اهالی روستای  و  اسالمی 

مراسم مدیر بنیاد مسکن شهرستان دیواندره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت 
، با اعالم اینکه هفته دولت فرصت مناسبی است براي معرفي و ارائه گزارش عملکرد یکساله دولتمردان و مقایسه آن با 
عملکرد سالهاي گذشته به منظور ارتقاء سطح کیفي و کمي اینگونه فعالیتها ، وی گفت خدمات انجام  شده در این روستا 
شامل تخریب ، آواربرداری و آزادسازی مسیر به طول 850 متر، اجرای شبکه جمع آوری فاضالب به طول 1156 متر ، 
اجرای سنگفرش سواره رو معابر به مساحت 7313 متر مربع ، اجرای یک دهنه پل 3 متری با اعتبار 3500 میلیون ریال 
از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان بوده است . در ادامه فرماندار آن شهرستان از بنیاد مسکن 

بعنوان یادگار بنیانگذار کبیر انقالب یاد کرده و از خدمات این نهاد انقالبی تقدیر و تشکر کردند . 



7

جلسه هیئت امناء مسکن محرومین درشهرستان سروآباد
سروآباد  درشهرستان  محرومین  مسکن  امناء  هیئت  جلسه 
جلسه  دراین   ، برگزارگردید   94/6/22 مورخ  باحضوراعضاء 
مدیرمشارکتهای مردمی حساب 100در بنیاداستان بااشاره به 
ساختار، کارکردها وپتانسیل های هیئت امناء وهمچنین تسهیالت 
، کمک های سالجاری برای محرومان دربخشهای مختلف ازجمله 
مسکن محرومین ومسکن مددجویان بهزیستی راتشریح کرد0 
درادامه ماموستاسجادی -امام جمعه شهرستان سروآباد طی 
سخنانی ازبنیادمسکن بعنوان پایگاه منشاء امیدبرای قشرمحروم 
یادکردوگفت ، هرگونه تالشی برای خانه سازی محرومان دارای اجرمعنوی ازسوی ذات احدیت می باشد ، همچنین 
فرماندارسروآباد گفت حضرت امام)ره( بادرایت ودوراندیشی خاص بنیادمسکن راتاسیس نمودواین نهادتاکنون خدمات 
ارزنده ای راارایه داده است ، وی دوپالک زمین ازمحل اراضی اداره راه وشهرسازی آن شهرستان راجهت احداث مسکن 
محرومین دراختیاربنیادمسکن قراردادند، فرماندارافزود بایداین جلسه هرشش ماه یک باربرگزارگردد ، فرماندار درپایان 

لوح  تقدیرعملکردرا به راست کردارمدیربنیادمسکن سروآباداهداء کرد0   

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهداء
به گزارش روابط عمومي بنیادمسکن کردستان، به مناسبت گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس ،  مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کردستان وکارکنان این بنیاددر آیین معنوي غبارروبي و عطرافشاني 
گلزار شهداء دربهشت محمدی سنندج مورخ 94/7/1  شرکت کردندو 
با حضور بر مزار شهیدان و نثار شاخه هاي گل و قرائت فاتحه نسبت 

به مقام شامخ شهیدان اداي احترام کردند. 

تصویب طرح هادی روستای پیرمقدار از توابع شهرستان کامیاران
،  جلسه کمیته  تصویب طرح هادی وتعیین محدوده  پنجم توسعه  برنامه  قانون  ماده 194  بند» ف«  به منظوراجرای 
روستایی استان کردستان  باحضور مهندس قادری مدیرکل بنیادمسکن کردستان  ، معاون عمران روستایی این بنیاد، 
گردید  تشکیل  بنیاد  این  شهیداحمدحیدری  درسالن   94/7/7 مورخ  وسایراعضاء  کامیاران  شهرستان  مدیربنیادمسکن 

وبعدازبررسی طرح تفکیک اراضی  روستای پیرمقدارازتوابع شهرستان کامیاران تصویب گردید0

افتتاح اجرای طرح هادی روستای حاجی پمق
، به  انقالب اسالمی کردستان  بنیاد مسکن  به گزارش روابط عمومی 
مناسبت 15مهرروزملی روستا طی مراسمی اجرای طرح هادی روستای 
حاجی پمق شهرستان دهگالن  مورخ 1394/07/15 با حضور مهندس 
 ، ، فرماندار شهرستان دهگالن  بنیادمسکن کردستان  قادری مدیرکل 
بخشدار ، روسای ادارات ، دهیاری ، شورای اسالمی و اهالی روستا 
افتتاح گردید ، در این مراسم مدیر بنیاد مسکن شهرستان دهگالن ضمن 
تبریک 15مهرروزروستا وارایه گزارشی گفت طرح هادی این روستاکه 

شامل سنگ فرش ، آسفالت واجرای شبکه دفع فاضالب  بوده بااعتبار4میلیاردو500میلیون ریال اجراشده است ، همچنین 
مدیرکل بنیادمسکن کردستان درطی بازدیدازاجرای طرح داخل روستا بااشاره به هدف ومزایای طرح هادی روستایی 
گفت توسعه وعمران روستاهاگامی درجهت اعتالی شان ومنزلت روستاییان است  ،در ادامه فرماندارشهرستان باتبریک 

روزروستا به روستاییان از خدمات بنیادمسکن جهت توسعه روستاها تقدیر و تشکر کرد0 
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طرح هادی در تمام روستاهای باالی 20خانوار کردستان اجرا می شود
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  -مدیرکل  قادری  مهندس  سنندج- 
کردستان از تهیه و اجرای طرح هادی در تمام روستاهای باالی 
20 خانوار در استان خبر داد و گفت: تا پایان امسال طرح هادی 

همه این روستاها مطالعه و تهیه می شود.
به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن کردستان ، رضا قادری در 
آستانه 15 مهر روز ملی روستا در جمع خبرنگاران با اشاره به 
آمار هزار و 666 روستای دارای سکنه استان کردستان با 507 
هزار نفر جمعیت گفت: از این تعداد هزار و 345 روستا 20 خانوار 

به باال هستند که مطالعه و تهیه طرح هادی این روستاها در دست انجام است. او همچنین به مطالعه طرح هادی 40 
روستای زیر 20 خانوار در استان نیز اشاره کرد و گفت: همچنین طرح هادی 20 روستا هم بازنگری می شودودر485 
روستاطرح هادی اجراشده عملیات اجرایی شامل تخریب وآواربرداری واحدهای مسیرمعبر، جابجایی تاسیسات برقی 
ومکانیکی،جدولگذاری،پیاده روسازی،اجرای فضای سبز،پارک کودک،اجرای فاضالب،روسازی، آسفالت وسنگ فرش 
معابر بوده وی رویکرد جدید بنیاد مسکن در اجرای طرح هادی را روستاهای دارای بافت تاریخی و با ارزش دانست 
و گفت: برخی از روستاهای استان دارای این گونه بافت هستند که در اولویت اجرای طرح هادی است.  مدیرکل بنیاد 
مسکن کردستان افزود: بنیاد مسکن کردستان به شرط تامین اعتبار، پتانسیل اجرای طرح هادی در 300 روستا را هم 
دارد.  قادری صدور اسناد مالکیت در روستاهای کردستان را از دیگر فعالیت های این بنیاد ذکر کرد و افزود: تاکنون 
63هزار سند مالکیت در 921 روستا و چهار هزار سند نیز در 17 
شهر زیر 25 هزار نفر با همکاری ثبت اسناد و امالک صادر شده 
است.  بر اساس طرح جامع مسکن روستایی باید ساالنه پنج هزار 
واحد مسکونی روستایی صاحب سند رسمی شود.  او به واگذاری 
زمین در روستاها نیز به عنوان دیگر فعالیت بنیاد مسکن اشاره 
کرد و افزود: بنیاد مسکن مرجع اصلی واگذاری زمین در روستاها 
است و تاکنون 470 هکتار از اراضی دولتی تملک و در قالب سه 
هزار و 500 قطعه برای احداث مسکن روستایی واگذار شده است.  
وی در ادامه سخنان خود به احداث پنج هزار مسکن روستایی با 
صرف 750 میلیارد ریال اعتبار در استان خبر داد و گفت: در صورت جذب این اعتبارات و شروع ساخت و ساز در 
روستاها، کمک زیادی به مقوله اشتغال در روستاها می شود. قادری با اشاره به 120 هزار واحد مسکونی روستایی 
در استان کردستان افزود: تاکنون از محل طرح های احداث و مقاوم سازی مسکن روستایی 39 هزار و 400 واحد در 
استان احداث شده است. او با اعالم اینکه باید 70 درصد واحدهای مسکونی روستایی تا سال 1405 مقاوم سازی شود 
افزود: هر سال باید پنج هزار واحد مسکونی در روستاهای استان مقاوم سازی گردد. او بیمه کردن واحدهای مسکونی 
روستایی را از دیگر فعالیت های بنیاد مسکن دانست و گفت: تاکنون سه هزار و 440 واحد مسکونی روستایی در استان 
به مدت 10سال بیمه خطر شده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و موارد دیگر، بیمه، 
خسارات این واحدها را پرداخت می کند.  او با بیان اینکه تمام تالش بنیاد مسکن تامین رفاه و آسایش روستاییان است 
و طرح های این بنیاد نیز در این راستا اجرا می شود از روستاییان خواست نسبت به بازپرداخت تسهیالت دریافتی از 

بانک ها اقدام نمایند. 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی کردستان با بیان اینکه 15تا 20 درصد تسهیالت پرداختی به روستاییان، بازپرداخت 
نمی شود تاکید کرد بازپرداخت این تسهیالت می تواند ما را در تامین تسهیالت و اعتبارات بیشتر به روستاها یاری نماید. 
به گفته او تاکنون بیش از سه هزار میلیارد ریال در حوزه بنیاد مسکن در روستاهای استان کردستان هزینه شده است.
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جلسه تودیع ومعارفه مدیر بنیادمسکن انقالب اسالمی شهرستان سنندج
به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن کردستان ، جلسه تودیع 
سنندج  اسالمی شهرستان  انقالب  بنیادمسکن  مدیر  ومعارفه 
)پرویزلطیفه  بنیاداستان  ازدونفربازنشسته  تجلیل  وهمچنین 
واسعداردالن (با حضورمهندس قادری- مدیرکل بنیادمسکن 
مقام  قائم  عاصمی  والمسلمین  االسالم  حجت   ، کردستان 
مسووالن   ، معاونین   ، دربنیاداستان  فقیه  ولی  نمایندگی 
درسالن   94/7/19 مورخ  بنیادسنندج  کارکنان  و  واحدها 
درابتدا   ، برگزارگردید  استان  بنیاداین  شهیداحمدحیدری   
حجت االسالم عاصمی طی سخنانی با اشاره به نگاه اسالم 

راه  دراین  خالصانه  بایدماهم  گفت  کردند  خداتقدیم  خودرادرراه  ومال  جان  انسانهاکه  بهترین  وشایستگی  خدمت  به 
حرکت کنیم وعبادت داشته باشیم و دلسوزانه به مردم خدمات ارایه دهیم تا بعنوان باقیات صالحات درپرونده ماثبت 
گردد  وی درخصوص همکاری وتعامل کارکنان درپیشبرداجرای کارهای بنیاد تاکید کرد، حجت االاسالم والمسلمین 
سرپرست  تشکرکردوبرای  دربنیادمسکن  واسعداردالن  پرویزلطیفه  30سال  صادقانه   وزحمات  ازتالش  عاصمی 
بااحادیث  دررابطه  کردستان  استان  بنیادمسکن  مدیرکل   ، جلسه  دراین  کرد  موفقیت  آرزوی  سنندج  جدیدبنیادمسکن 
مداراکردن   ، ، صداقت  )ع( درخصوص سعه صدردر مسوولیت وریاست  پیامبراسالم)ص( وفرمایشات حضرت علی 
کنیم  خودپیروی  وشرعی  دینی  ازاحکام  درکاروزندگی  بتوانیم  انشااهلل  کردوگفت  رابیان  مطالبی  آنها  واهمیت  بامردم 
وباافتخار دربنیادبازنشسته شویم وی افزود پرویزلطیفه درمدت تصدی مدیریت بنیادسنندج وظیفه وخدمت خودرابه 
نحواحسن به پایان رساندونیروی باتجربه بودونیزاسعداردالن ازنیروهای متعهدوزحمت کش بودوحال که باسرافرازی 
بازنشسته شده اند برای مامایه افتخاراست وی ضمن تقدیرازخدمات وتالش بیدریغ این دونفر درطول مدت خدمتشان 
عنوان  به  را  مهندس سعیدرسولی  کردستان   بنیادمسکن  مدیرکل  کرد،همچنین   وموفقیت  آرزوی سالمتی  آنها  برای 
سرپرست جدیدبنیادمسکن سنندج معرفی کرد، درادامه پرویزلطیفه ازهمکاری مدیرکل وکارکنان بنیادمسکن استان در 
راستای مسوولیت وخدمت خوددراین مدت تشکرنمودودرپایان به رسم یادبودوبه پاس ارج نهادن به زحمات پرویزلطیفه 

واسعد اردالن بااهداء لوح ازاین دوهمکاربازنشسته تقدیربعمل آمد0   

جلسه کمیته  تصویب طرح هادی 
به منظوراجرای بند» ف« ماده 194 قانون برنامه 
پنجم توسعه ،  جلسه کمیته  تصویب طرح هادی 
کردستان   استان  روستایی  محدوده  وتعیین 
بنیادمسکن  مدیرکل  قادری  مهندس  باحضور 
کردستان  ، معاون عمران روستایی این بنیاد، 
وسایراعضاء  ها  شعبه  بنیادمسکن  مدیران 
این  شهیداحمدحیدری  درسالن   94/8/5 مورخ 
بعدازبررسی  جلسه  دراین  گردید  تشکیل  بنیاد 
کردستان  100روستای  محدوده  تعیین  طرح 
20خانوارازتوابع  باالی  روستاهای  ازباقیمانده 
بیجار،سقز،  دیواندره،   ، سنندج  شهرستانهای  
تصویب  استان  این  ومریوان  کامیاران   ، قروه 

گردید0
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 اجرای طرح هادی درتمام روستاهای باالی20 خانوارکردستان
انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر   - قادری  مهندس 
تلویزیونی  مصاحبه  در  کردستان   اسالمی 
هادی  طرح  واجرای  تهیه  از  خبراستان  شبکه 
خبردادوگفت  20خانوار  باالی  روستاهای  درتمام 
روستاهای  درتمام  هادی  طرح  امسال  :تاپایان 
،مهندس  شود  می  وتهیه  باالی20خانوارومطالعه 
قادری گفت ، درحال حاضراز1345 روستای استان 
که  است  نشده  انجام  آن  مطالعه  روستا  تنها150 
تاپایان سال94 آن هم به اتمام خواهدرسید،قادری 
استان  روستاهای  هادی  طرح  اجرای  درمورد 
دارایی  تملک  درصدازاعتبارات   8 ساالنه  افزود، 

استان به اجرای طرحهای هادی اختصاص پیدامی کند اماما150روستاساالنه دردست اجراداریم ، مدیرکل بنیادمسکن 
استان کردستان درادامه به نوسازی منازل روستایی اشاره کردوگفت تاکنون بیش از39500 مسکن روستایی دراستان 
نوسازی شده است وامسال تاکنون 800واحدعقدقراردادشده بابانک های عامل که ما5000 واحدسهمیه داریم انشاءاهلل 
تحت  که  روستایی  واحدمسکن  به7000  پرداختی  تسهیالت  به  همچنین  کنند،قادری  راجذب  سهمیه  تاآخرسال  بانکها 
افرادبه  پوشش کمیته امدادهستنداشاره کردوگفت تسهیالت اعطایی به این خانواده هابالعوض نبوده که برخی ازاین 

خیال اینکه بالعوض است ازبازپرداخت آن خودداری می کنند0   

جلسه شورای مدیران  شعب ومعاونین بنیادمسکن کردستان
بنیادمسکن  سومین جلسه شورای مدیران  شعب ومعاونین 
بنیادمسکن  مدیرکل  قادری  باحضورمهندس  کردستان  
دراین  برگزارگردید،  استان  بنیاداین  درنمازخانه  کردستان 
هفته  ایام  تبریک  ضمن  استان  بنیادمسکن  مدیرکل  جلسه 
دولت گفت دراین چندسال درراستای ارایه خدمات این بنیاد 
توانسته ایم باکمترین امکانات ومشارکت بامردم حداکثر بهره 
بااشاره   ، قادری  باشیم  مهندس  اثربخشی راداشته  وری و 
به تحقق برنامه وبودجه سال94 برکاهش هزینه های جاری 

تاکیدکرد، درادامه درخصوص مسکن مهر، اخذ وجذب تسهیالت ، اسنادمالکیت ، پروژه هابرگزاری جلسه های هیئت 
امناء شهرستانها  ، مبادله موافقتنامه، شروع احداث ساختمانی شهرستان بانه ،بازنگری طرح هادی تعدادی از روستاها 

و همچنین  تغییر کاربری  راهکارایی ارایه و مواردی مطرح ومصوب گردید.
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خانوارهای  جهت  مسکن  تامین  راهبری  کمیته  جلسه 
دارای دومعلول وبیشتر 

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن کردستان ،جلسه کمیته 
دومعلول  دارای  خانوارهای  جهت  مسکن  تامین  راهبری 
وبیشتر باحضور مهندس سلگی - مدیرعامل انجمن خیرین 
امورعمرانی  قادری - معاونت  مسکن سازکشور، مهندس 
مدیرکل   - رضاقادری  مهندس   ، کردستان  استانداری 
مدیرمشارکتهای   - حافظی  خانم   ، کردستان  بنیادمسکن 
-مدیرکل  وجدی  مهندس   ، استان  بهزیستی  مردمی 
  94/8/18 مورخ  وسایراعضاء  استان  وشهرسازی  راه 
برگزارگردید،  استانداری  امورعمرانی  معاونت  دردفتر 
کردستان  استانداری  امورعمرانی  معاونت   ، جلسه  دراین 

باساخت  دررابطه  شده  انجام  تشکرازفعالیتهای  ضمن 
استان  دومعلول  دارای  های  خانواده  برای  مسکن 
درکارهادانستند  پیشرفت  راباعث  سلگی  حضورمهندس 
بیشترگردد  مرکزبااستان  انجمن  ارتباط  که  افزود  وی 
کشور  ساز  مسکن  خیرین  انجمن  مدیرعامل  ،سپس 
گرفته  انجام  اقدامات  اعضاء  ازحضورفعال  تشکر  ضمن 
راستاخواستارهمکاری  دراین  و  کردند  ارزیابی  رامثبت 
بیشتربین اداره هاشد وی طی گزارشی اظهارداشت تعداد 
که  وبیشتردرکشورداریم  دومعلول  دارای  8736خانواده 
درروستاهاهستند  ومابقی  شهرها  به  مربوط  آن   6077
هاجهت  کمک  پرداخت  نحوه  به  باشاره  سلگی  مهندس 
ساخت مسکن برای خانواده های دارای دومعلول وبیشتر 

نداریم وهرنوع کمکی الزم  گفت، دراین خصوص مشکلی 
هرچه  که  داد  خواهیم  انجام  مسکن  ساخت  تاپایان  باشد 
سریعتراین مسکن ها دراختیارمعلولین قرارگیرد، وی جهت 
تخصیص تسهیالت برای پروژه ها خواستارتشکیل جلسه 
مهندس  درادامه   ، شدند  وشهرسازی  راه  وزارت  با  ای 
سعی  باید  گفت  کردستان  بنیادمسکن  مدیرکل   - قادری 
ساخته  معلولین  برای  بیشتری  واحدهای  تعداد  شودکه 

شود وبنیادمسکن دراین خصوص ازهیچ گونه کمکی دریغ 
کردستان  وشهرسازی  راه  مدیرکل  سپس  نخواهدکرد، 
ومدیرمشارکتهای مردمی بهزیستی استان هرکدام درباره 
به خانواده های دومعلول  نحوه ساخت واحدهای مربوط 
رابیان  مطالبی  معلولین  تسهیالت  گرفتن  وبیشتروهمچنین 
مدیرعامل   - قادری  عالءالدین  جلسه  درابتدای  کردند، 
انجمن خیرین مسکن ساز کردستان دررابطه با پروژه های 
روستایی  مسکن  و34واحدی  شهری   مسکن  32واحدی 
زمین  واگذاری  وهمچنین  دراستان  شده  انجام  وکارهای 
داد،بعدازبحث  راارایه  گزارشی  وشهرسازی  راه  توسط 
وتبادل نظرهرکدام ازاعضاء پیشنهادهایی مطرح ومواردی 
مصوب گردید بنابراین گزارش ، به منظورپیگیری وتسریع 

دراتمام پروژه های 36واحدی و280واحدی انجمن خیرین 
باهداء  مسکن ساز کردستان مواردی مطرح شدودرپایان 
لوح ازتالش وزحمات مرادیانی وشکیبامدیران سابق انجمن 

خیرین مسکن سازاستان کردستان قدردانی بعمل آمد.    
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برنامه گفتمان صداوسیمای استان کردستان 
توسعه روستایی درسراسرکشورفرآیندملی است
مهندس قادری - مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کردستان در برنامه گفتمان  صداوسیمای کردستان 
که دکترزارعی فرماندارسنندج وشاه ویسی کارشناس 
شهرسازی حضورداشتندبااشاره به تاثیرطرح هادی 
گسترش  وجهت  میزان  هادی  طرح  درروستاگفت 
دهدوتوسعه  می  نشان  10ساله  روستاراتاافق 
توسعه  هادی  داردوطرح  درروستاهاابعادمختلفی 
باشدوبنیادمسکن  روستاهامی  وکاربری  فیزیکی 
متولی این امر است ، مهندس قادری از تهیه واجرای 
20خانوار  باالی  روستاهای  درتمام  هادی  طرح 
روستادراستان  ازمجموع1703  خبردادوگفت 
هستندو1345روستاباالی  سکنه  1666روستادارای 
طرح  توسعه  پنجم  برنامه  وتاپایان  20خانوارند 
اتمام  به  باالی20خانوار  روستاهای  درتمام  هادی 

خواهدرسید قادری درمورد اجرای طرح هادی روستاهای استان افزوداجرای طرح هادی بعدازمطالعه است و485طرح 
آغازشده و330طرح هادی به اتمام رسیده وی خاطرنشان کرد اجرای طرح هادی درروستاهاشامل : آواربرداری ، جدول 
گذاری ، زیرسازی و روسازی بصورت آسفالت وسنگ فرش می باشد در روستاهای شرق استان که معابرآنهابزرگ 
کردستان  بنیادمسکن  مدیرکل   ، کنیم  اجرامی  فرش  سنگ  است  معابرآنهاکوچک  که  استان  ودرغرب  آسفالت  است 
درادامه گفتمان گفت ، قبال« روستا متولی نداشت امادرسال1390 مرکزتوسعه روستایی ومناطق محروم زیرنظرریاست 
کارمی  مشغول  روستا  متولی  بعنوان  تشکیل شدواخیرا«  جمهوری 
باشدوی افزودوظیفه بنیادمسکن فقط توسعه فیزیکی واجرای طرح 
هادی درروستااست وهمین کارباعث شده تامهاجرت روستاییان به 
در  سیما  و  خبرنگار صدا  به سوال  درپاسخ  یابدوی  شهرهاکاهش 
متولی  مابعنوان  گفت  ؟  است  متولی روستا  ای  اداره  خصوص چه 
محیط  وبهداشت  روستایی  ومسکن  روستایی  هادی  طرح  اجرای 
مسکن روستایی در روستاها کار انجام می دهیم و دستگاههای دیگر 
پراکنده کارکرده اند و بصورت منسجم نبوده مافقط نقش خودمان را 
ایفا کرده ایم و در485 روستا که طرح هادی اجراء میشود سعی شده 
با سایر دستگاههای ذیربط ، دهیاریها ، آب وفاضالب روستایی ودفترفنی روستایی استانداری استان تعامل وهمکاری 
بعمل آید قادری گفت دربعضی ازروستاهای کم جمعیت طرح هادی اجرانشده وبرای اجرای طرح هادی درروستاهای 
باقیمانده نیازبه اعتبارمی باشد همچنین دربخش مسکن روستایی چون مامتولی مسکن روستایی هستیم طی دوبرنامه 
ازسال74 تاکنون 40000 واحد مسکن روستایی ساخته ایم و با تسهیالت مسکن روستایی نوسازی شده است تا اگرحادثه 
ای پیش آید مسکن روستایی تخریب نگردد وی گفت متولی اماکن دامی درروستاها امور دام در جهاد کشاورزی است 
ودراین رابطه تسهیالتی در نظر گرفته شده است در این برنامه که بصورت زنده ازسیمای استان پخش گردید گزارشی 
از اجرای طرح هادی وگفتگو با روستاییان انجام شده بود مردم روستا ازخدمات بنیادمسکن در توسعه روستاها تشکر 

کردند و بیان داشتند این امرباعث توسعه روستاها شده و از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری نموده است        
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مراسم هفته وحدت
عمومی  روابط  گزارش  به 

به  کردستان  بنیادمسکن 

پیامبر  باسعادت  میالد  مناسبت 

آور  پیام  اسالم  رحمت  و  نور 

حضرت  وحدت  رسول  توحید، 

علیه  اهلل  صلی  محمدمصطفی 

وآله وسلم ، والدت حضرت امام 

وحدت   هفته  و  جعفرصادق)ع( 

مهندس  باحضور  مراسمی 

قادری مدیرکل بنیادمسکن انقالب 

، حجت  کردستان  استان  اسالمی 

قائم  عاصمی  والمسلمین  االسالم 

این بنیادبرگزارگردید  ، امام جماعت بنیاد وپرسنل مورخ 94/10/7 درنمازخانه  مقام نمایندگی ولی فقیه دربنیاداستان 

دراین مراسم ماموستا محمودی امام جماعت این بنیاد  طی سخنانی به والدت پرخیروبرکت پیامبراسالم )ص(وحضرت 

خدارادوست  فرمایدهرکه  می  خدادرقرآن  وگفت  پرداخت  وحدت  وهفته  واصحاب  آل  وجایگاه  جعفرصادق)ع(  امام 

تبارک  خداوند  است  حسنه  اسوه  رسول  حضرت  کندچون  تبعیت  وازایشان  باشد  داشته  دوست  داردبایدپیامبرراهم 

وتعالی می فرماید ما نام پیامبر)ص( را بلند مرتبه قراردادیم ودرآیات دیگرقرآن آمده که پیامبرازخودشمابه خودتان 

رئوف و دلسوزتراست وهرکس باپیامبربیعت بکندباخداوندسبحان بیعت کرده است وی گفت آل واصحاب پیامبر)ص(

حضرت محمد)ص( راازجان وفرزندان وخانواده خودشان بیشتردوست داشتند آن وقت ایمانشان کامل گردیدوخالصانه 

ازآن حضرت اطاعت نمودند وبایدماهم حضرت رسول)ص( را از خود وخانواده خودبیشتردوست داشته باشیم ومحبت 

حضرت محمد)ص ( دردلمان باشد تاایمانمان کامل شودو بااخالص ازسنتهای حضرت رسول اکرم )ص( پیروی نماییم 

وی گفت پیامبرمایه ی خیروخوشبختی است برای افرادبا ایمان همچنین وی به  صادق بودن امام جعفرصادق )ع( اشاره 

کرد وگفت انشاء اهلل که ماازپیروان صادق آن حضرت باشیم  امام جماعت بنیادمسکن استان دربخش دیگری ازسخنان 

خودافزود قرآن مجیدکه برای ما قانون است همبستگی رابرای مسلمانان ضروری تلقی کرده است و حضرت محمد 

، درادامه  بزنیم  الهی چنگ  باشیم وبه ریسمان  اتحاد  ووحدت داشته  باهم  پیشوای وحدت است  وباید همه  )ص(هم 

گروه مولودی خوانی درباره جایگاه وفضیلت  پیامبر)ص( همراه با دف مداحی کردند ودرپایان ضمن پخش شیرینی به 

قیدقرعه به هفت نفر از همکارانیکه نام آنها متبرک به نام حضرت محمد)ص( و احمد بود هدایایی اهداء گردید.   
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جلسه ستاد احیاء امربه معروف ونهی ازمنکر  
باحضوراهلل  ازمنکر  ونهی  معروف  امربه  ستاداحیاء  جلسه 
ونهی  معروف  دبیرستادامربه  جانشین   - مرادی 
ازمنکرکردستان ، مهندس قادری - مدیرکل بنیادمسکن انقالب 
قائم  ، حجت االسالم والمسلمین عاصمی  اسالمی کردستان 
مقام نمایندگی ولی فقیه در بنیادمسکن استان ، وسایراعضاء 
مورخ 94/10/12 دردفترمدیرکل بنیاد استان برگزارگردید ، 
بنیادمسکن  –مدیرکل  قادری  مهندس   ، جلسه  این  درابتدای 

کردستان گفت  برنامه های ابالغی ستاد احیاء امربه معروف ونهی ازمنکر استان بامحورهای شناسایی ، برنامه ریزی 
شده وانجام شده وی  گفت ، امربه معروف ونهی ازمنکرجزء برنامه های دینی ما است وظیفه همه می باشدکه افراد رابه 
کارنیک دعوت نماییم و امربه معروف ونهی ازمنکر دربنیاد جایگاه خاصی داشته ودارد، سپس حجت االسالم والمسلمین 
عاصمی طی سخنانی گفت امام حسین )ع(  امربه معروف رااصالح باشرایط خاص بیان کرده وهمچنین امام )ره( درباره 
امربه معروف گفته علم شرط واجب امربه معروف است وکسی که علم نداردتکلیف ندارد وی اظهارداشت امربه معروف 
ونهی ازمنکرکار کسانی میباشد که علم وشناخت کافی ازمعروف ومنکر داشته باشندوخودرعایت کنند تا بتوانند این 
وظیفه رابه خوبی انجام دهندوبرای حرکت دراین مسیر بایددرساختارهادقت گردد، اهلل مرادی جانشین دبیرستادامربه 
ونهی  معروف  امربه  بایدباشناخت  امورگفت  درهمه  وآگاهی  علم  بودن  مهم  به  بااشاره  ازمنکراستان  ونهی  معروف 
ازمنکرانجام گیرد وبه سمت وسوی بایدرفت که منکرراشناسایی کنیم ومانندآینه باشیم ودراصول وارزشهای اسالمی 
ونهی  معروف  امربه  درراستای  گفت  وی  برسیم  اصلی  قله  وبه  کنیم  مسیرحرکت  تادراین  است  الزم  کافی  شناخت 
ازمنکردرمجموعه هرسازمان بایدهمبستگی وعلم وشناخت باشدتاسازمان ازاشتباه مصون بماندوهرکه وظیفه وتکلیف 
خودش راانجام دهدوامربه معروف ونهی ازمنکریادآوری انجام وظیفه است وی خاطرنشان کردوظیفه ستادرفع اشکاالت 
فریضه  درانجام  که  استان  ازبنیادمسکن  وی  کند  می  موفق  مهم  ماموریت  این  سازمانهامارادرانجام  باشدوکمک  می 
امربه معروف ونهی ازمنکربه خوبی کارکرده تشکرنمود و احکام مسوولیت رابه اعضاء شورای امربه معروف ونهی 
ازمنکربنیادمسکن کردستان داد ودرپایان بعدازبحث وتبادل نظرجهت حسن اجرای برنامه های ستاد مذکورپیشنهادهایی 

درخصوص کارهای فرهنگی و آموزشی ارایه وتصمیماتی اتخاذومواردی تصویب گردید0

دیدار با مدیرعامل- بانک ملی استان کردستان
اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  کل  -مدیر  قادری  مهندس رضا   ، کردستان   - بنیاد مسکن  عمومی  روابط  گزارش  بر  بنا 
کردستان به همراه - مهندس افشین آور معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد استان با مدیرعامل بانک ملی استان 

کردستان دیدار و گفتگو کردند . 
در این دیدار - مهندس قادری ضمن تقدیر و تشکر از تعامل و همکاری مدیریت امور شعب بانک ملی استان و کلیه شعب 
تابعه بانک با مجموعه بنیاد استان و سوابق ارتباط و همکاری دو جانبه در راستای انجام فعالیت ها و خدمات رسانی به 
هموطنان ، با تشریح وضعیت مسکن روستایی استان اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و پرداخت 
تسهیالت کم بهره بانکی به روستائیان بمنظور احداث واحدهای مقاوم را از جمله اقدامات ارزنده دولت در دهه اخیر نامید 
. وی با اشاره به موقعیت قرارگیری استان که از نظر وقوع بالیا و حوادث طبیعی جزو مناطق پرخطر کشور محسوب می 
گردد اعالم نمود که تا کنون با همکاری بانکهای عامل از طریق پرداخت تسهیالت کم بهره بانکی و با نظارت فنی ناظرین 
نظام فنی روستایی ، نوسازی واحدهای مسکونی بویژه در بافتهای فرسوده روستایی در دست اقدام بوده و با اجرای 
طرح مذکور 40700 واحد عقد قرارداد و 34750 واحد مسکونی روستایی به اتمام و بهره برداری رسیده است . در ادامه 
ضمن بررسی عملکرد سهمیه سال 93 طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و در راستای تسریع در جذب و 

پرداخت این تسهیالت مواردی مطرح و تصویب شد.
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مسابقه طراحی معماری 
دانشگاه بین المللی علوم قرآنی سنندج 

بنیادمسکن کردستان باحضور  به گزارش روابط عمومی 
مهندس حق شناس معاون مسکن شهری بنیادمسکن انقالب 
اسالمی مهندس دهقانی مدیرکل مسکن شهری وحساب 100 
بنیادمرکز ، مهندس قادری مدیرکل بنیادمسکن کردستان ، 
داوران مسابقه  بنیاداستان وهیئت  معاونت مسکن شهری 
طراحی معماری دانشگاه بین المللی علوم قرآنی سنندج طی 
مراسمی درسالن نمایشگاه کتابخانه امام خامنه ای مورخ 
94/10/15برگزارگردید ، درابتدامهندس حق شناس ازمحل 
احداث پروژه بازدیدبعمل آورد و رهنمودهایی الزم را ارایه 
مدیرکل   - قادری  الذکرمهندس  فوق  درمراسم  سپس  داد 
گزارشی  وارایه  خیرمقدم  ضمن  کردستان  بنیادمسکن 
مسابقه  این  ازبرگزاری  اخیربنیاداستان هدف  ازفعالیتهای 
رابهره گیری ازاستعدادهای بالقوه طراحان استان وتعامل 
باجامعه مهندسی ومشاوران عنوان نمودواشاره کردند که 
برتر  اخذطرح  برای  استان  درسطح  باراست  اولین  برای 
دانشگاه  ازهمکاری  وی  گردد  برگزارمی  طراحی  مسابقه 
نظام  وسازمان  سنندج  اسالمی  آزاد  دانشگاه   ، کردستان 
در  افزود  قادری  مهندس  کرد،  قدردانی  استان  مهندسی 
طراحی ساختمانهای باقیمانده سایت  13هکتاری مجموعه 
اخذطرح  برای  مسابقه  نیزازطریق  قرآنی  علوم  دانشگاه 
برترصورت می گیرد سپس معاون مسکن شهری استان 
وکارشناسان برگزاری مسابقه ، شرکت کنندگان و هیئت 
داوران گزارشی ارائه دادنددرادامه مهندس حق شناس –

معاون مسکن شهری بنیادمسکن انقالب اسالمی طی سخنانی 
ازاین اقدام جدیدبنیادمسکن استان استقبال وتشکرکردوی 
تبریک  دادید  سامان  که  را  وخوب  بدیع  حرکت  این  گفت 
می گویم وامیدوارم که سنتی باشدبرای استانها تابناهای 
تعامل  وی  شود  وساخته  طراحی  وباارزش  جدیدومتنوع 
کننده  شرکت  ودانشجویان  ومهندسین  دمسکن  بنیا  میان 
درمسابقه را حائز اهمیت دانست ودرخصوص معیارهای 
داوری به نکاتی دررابطه بامعماری بومی ، فرهنگ واقلیم 
منطقه – ایجاداثربرجسته وماندگار- نوآوری وخالقیت در 
نماها وشادابی و طراوت طرح – توجه به استفاده کنندگان 
ازمحیط خوابگاه که جوانان دانشجو می باشند اشاره کرد 
مکان  بناهایی  چنین  وساخت  طراحی  در  بایستی  گفت  و 
شود  لحاظ  ورزشی  بافضاهای  همراه  ومتنوع  مناسب 
شناس  حق  مهندس  از  ترکیبی  که  داوران  هیئت  سپس 
یوسف-  دکتر   ، مرکز  بنیاد  نمایندگان  دهقانی  مهندس   ،

نماینده  دکتربایزیدی   ، کردستان  دانشگاه  نماینده  زمانی 
دانشگاه آزاد سنندچ ، مهندس خلیل الهی نماینده سازمان 
بنیاداستان  نماینده  محمدی  شاه  ومهندس  مهندسی  نظام 
خوب  وحرکت  کردند  نظر  اظهار  داوری  نحوه  مورد  در 
راارج  استان  درسطح  بنیادمسکن  توسط  گرفته  صورت 
داشته  وهنری  فنی  ماهیتی  حرکت  این  وافزودند  نهادن 
استان  باعث شده مهندسین جوان  این مسابقه  وبرگزاری 
درزمینه معماری استعدادهای خودرابروزداده وکیفیت کار 
کردکارهای  بیان  وی  قراردهند  خود  فعالیت  لوح  سر  را 
ارائه شده نشان ازروندخوب مسابقه بوده وابرازامیدواری 
حق  مهندس  ادامه  در   ، کند  پیدا  ادامه  حرکت  این  کردند 
شناس و هیئت داوران طرحهای ارائه شده راموردبررسی 
ذیل  ترتیب  برتربه  ونظرات  وگروهها  قراردادند  وارزیابی 
بعنوان برنده مشخص شدند ، طرح اول :  کارگروه مرکب 
فرزادقاسمی   – پرویزاصالنی   – طالبی  منیب  ازمهندسین 
 – سیناآرمان  ازمهندسین  مرکب  کارگروه  دوم  طرح 
مازیارخانی – نیما اخوان طرح سوم – مهندس محمدفایق 
حق  برترمهندس  کارهای  ازمعرفی  پس  درپایان  محمدی 
شناس ازپروژه های کتابخانه آیت اهلل خامنه ای ، ساخت 
توسعه فضاهای فرهنگی ومذهبی مرکزبزرگ اسالمی غرب 
کشورو مدرسه علوم دینی امام شافعی سنندج که توسط 
بنیادمسکن استان اجرا شده بازدیدبعمل آوردوازفعالیتهای 
مدیرکل وپرسنل بنیاد مسکن کردستان تشکرنمود. قادری 
دراین بازدید طی گزارشی گفت ، زیربنای پروژه  مدرسه 
بصورت  است  مترمربع   4725 شافعی  امام  دینی  علوم 
بر45میلیاردریال  بالغ  بااعتباری  بلوک  درسه  چهارطبقه 
کردستان  به  رهبری  معظم  سفرمقام  اعتبارات  ازمحل 
ساخته میشودوپیشرفت فیزیکی آن86درصدمی باشدوی 
افزود پروژه توسعه فضاهای فرهنگی ومذهبی مرکزبزرگ 
زیربنادارددارای  کشورنیز4200مترمربع  غرب  اسالمی 
اعتبارات سفرمقام  ازمحل  اعتبارآن 60میلیاردریال  6طبقه 

معظم رهبری بوده و75درصدپیشرفت فیزیکی دارد.
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در  نماز  استانی  اجالس  درنخستین 
راستای اقامه نماز جماعت طی مراسمی 
باحضورمسوولین استان تندیس برترین 
های اقامه نمازسال 1394 به ستاداقامه 
نماز بنیادمسکن انقالب اسالمی استان 

کردستان اهداء گردید

اعطای لوح تقدیر به مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کردستان
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جلسه خیرین و هیئت امناء حساب 100 امام)ره(
جلسه  کردستان  بنیادمسکن  عمومی  روابط  گزارش  به 
هیات امناء حساب 100 امام خمینی )ره( شهرستان سنندج 
شهرستان  خیرین  اعضاء  وسایر  فرماندار  حضور  با 
سنندج در محل فرمانداری تشکیل شد ، در ابتدا مهندس 
رسولی - مدیر بنیاد مسکن سنندج ضمن تبریک ایام اهلل 
دهه مبارک فجر گزارشی از عملکرد احداث و واگذاری 
مسکن محرومین شهرستان سنندج در گذشته و پروژه 

های سالجاری  ارائه نمود.
وی گفت تاکنون 262 واحد مسکن محرومین با کمک تسهیالت بانکی  کم بهره و بدون بهره به متقاضیان واجد شرایط 
واگذار شده است و در حال حاضر 36 واحد مسکن محرومین حساب 100 حضرت امام )ره( با پیشرفت  فیزیکی 98 درصد 
در دست اقدام میباشد و در سالگرد تاسیس بنیاد مسکن 21الی31 فروردین سال 95 به بهره برداری میرسدرسولی در 
ادامه افزود در صورت کمک خیرین و اهداء زمین  بنیاد مسکن امادگی دارد از محل حساب 100 وبرگشت منابع تسهیالت 

سفر مقام معظم رهبری برای محرومین شهرستان سرپناه احداث نماید . 
دراین جلسه فرماندارسنندج تاکید نمود بانکهای عامل نیز در خصوص برگشت منابع  تسهیالت جهت احداث دوباره 

مسکن  برای محرومین تالش مضاعف  نمایند.  

افتتاح واحدمقاوم سازی شده مسکن روستایی کامیاران
 به مناسبت دهه فجر

به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن کردستان  به مناسبت دهه مبارک 
روستایی  مسکن  شده  سازی  واحدمقاوم  هزاروسیصدومین  فجرپنج 
وجماعات  جمعه  امامان  باحضورفرماندار،  مراسمی  طی  کامیاران 
مسوولین   ، مرکزی  بخشدار   ، انتظامی  و  نظامی  نیروی  ،فرماندهان 
اداره ها، شورای اسالمی شهر و دهیاری روستاها در روستای تیلکو 
این مراسم  افتتاح گردید، در  نمادین  توابع آن شهرستان بصورت  از 
روحانی مدیربنیادمسکن کامیاران ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر 
طی گزارشی گفت از ابتدای سال 84  تاکنون 7400  نفر  به این بنیاد مراجعه و 6606 نفر  به بانکهای عامل معرفی که از 
این  تعداد 5935 نفر عقد قرارداد نموده اند و5300 واحد مقاوم سازی وافتتاح شده وی افزوداعتبارآن 880میلیاردریال 
تسهیالت قرض الحسنه بانکی باکارمزد 5 درصد بوده است ،همچنین فرماندار کامیاران از خدمات و فعالیتهای بنیادمسکن 

تشکرکرد.

اجرای پروژه طرح هادی روستای شوی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان بانه 
به مناسبت دهه مبارکه فجر

در هشتمین روز ازدهه مبارک فجرسال94 اجرای 
بخش  ازتوابع  شوی  روستای  هادی  طرح  پروژه 
حضور  با  مراسمی   طی  بانه  شهرستان  مرکزی 

فرماندار و روسای ادارات آن شهرستان به 
شده  سازی  مقاوم  واحد  دوهزاروهفتصدودومین  مراسم  ودرادامه  رسید  برداری  بهره 

مسکن روستایی بصورت نمادین افتتاح گردید0
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طی 37 سال 76220 
واحد مسکونی توسط 
بنیادمسکن انقالب  

اسالمی استان  
کردستان احداث شده

بـــه گـــزارش روابــط 
مسـکن  بنیـاد  عمـومی 

کردستان به مناسبت دهه مبارک فجر مهندس رضا قادری 
استان  رادیویی  دربرنامه  کردستان  بنیادمسکن  مدیرکل  
کردستان  بنیادمسکن  عملکرد وخدمات  واهم  حضوریافت 
وی  کرد،  تشریح  مردم  برای  تاکنون  تاسیس  ازابتدای  را 
ویکی  است  مولودانقالب  اسالمی  انقالب  بنیادمسکن  گفت 
ازدستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی می باشدکه 
تاسیس  امام)ره(  حضرت  فرمان  به  انقالب  بعدازپیروزی 
شدودراین راستا مقام معظم رهبری فرموده: }بنیادمسکن 
است{  راحل  امام  جاری  مستمروصدقات  ازبرکات  یکی 
عمربابرکت  سال   37 طی  بنیادمسکن  گفت  قادری 
بوده  وروستاییان   محرومان  برای  خدمات  خودمنشاء 
ودرشهرهاهم کارهای زیادی انجام داده است ونکته قابل 
توجه بنیادمسکن یک نهادغیردولتی می باشدکه هیچگونه 
هزینه اداری وتشکیالتی به دولت تحمیل نمی کند مهندس 
قادری بااشاره به تهیه 1345 طرح هادی روستایی باالی 
20خانواردرروستاها گفت براساس برنامه پنجم توسعه که 
تمام می شود مطالعه طرح هادی کلیه روستاهای  امسال 
باالی 20خانواربه پایان رسیده که دراین دهه جشن پایانی 
طرح  اجرای  همچنین  رابرگزارمیکنیم  هادی  طرح  مطالعه 
استان  روستای  در370  آغازگردید   69 درسال  که  هادی 
وآواربرداری  تخریب  شامل  که  اجراشده  هادی  طرح 
گذاری  جدول   ، فرش  سنگ   ، آسفالت  معابر،  بازگشایی 
مبارک فجر 4طرح هادی روستایی  دراین دهه    ... وغیره 
افتتاح  بااعتبار22/000/000/000ریال  درچهارشهرستان 
 76 ازسال  که  صدورسندمالکیت  گفت  وی    ، گردد  می 
ثبت  جلدسنددر914روستاباهمکاری  شد63000  شروع 
درشهرهای  جلدهم  و4000  ایم  صادرکرده  اسناداستان 
کلیه  وتاسال1404  صادرگردیده  نفرجمعیت  زیر25000 
مدیرکل   ، شوند  می  سندمالکیت  دارای  روستایی  اماکن 
بنیادمسکن کردستان درادامه گفت 470 هکتارزمین ازمنابع 
طبیعی تملک شده به میزان 6000قطعه که 3500 قطعه آن 
وی   روستایی  مسکن  ساخت  برای  واگذارشده  مردم  به 
درراستای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی  گفت 34750 

واحدمسکونی باهمکاری بانکهای عامل وپرداخت تسهیالت 
دیگردراستان  واحدمسکونی  و5000  شده  ساخته  بانکی 
نوسازی شده که درمجموع 39750 واحدمسکونی نوسازی 
شده است که 7000 واحدآن مربوط به افرادتحت پوشش 
2400استادکارمحلی  راستا  دراین  است  حمایتی  نهادهای 
دیده  آموزش  استان  ای  وحرفه  فنی  کل  اداره  باهمکاری 
وساز  برساخت  نظارت  روستایی  فنی  اندو170نفرنظام 
طراحی  مشغول  که  داریم  و30دفترطراحی  کنند  می 
ونه  مبارک فجر سی  واحدهایی مسکونی هستند ودردهه 
هزاروهفتصدوپنجاهمین واحدمسکونی مقاوم سازی شده 
جامع  طرح  وبراساس  میرسد  برداری  بهره  به  روستایی 
مسکن روستایی تاسال 1404 سندچشم اندازباید75درصد 
واحدهای مسکونی یعنی 94000واحدمقاوم سازی شودوی 
درآمدومسکن  اقشارکم   ، محرومین  مسکن  دربخش 
شهری  واحدمسکن   7370 تاکنون  ابتدا  از   ، مهرافزود 
دراستان ساخته شده که 1300واحد آن مربوط به سفرمقام 
هم  واحدمسکونی  و500  بوده  استان  به  رهبری  معظم 
دردست اجرااست وی دربخش بازسازی گفت  بر اساس 
قانون تشکیل سازمان مدیریت در سال 87بنیاد به عنوان 
متولی کار گروه تاسیس مسکن از کارگروه چهارده گانه 
شورای مدیریت بحران است که باز سازی زلزله به عهده 
بنیاد میباشد تاکنون 29100 واحد مسکونی که بازسازی 
جنگ  از  ناشی  شده  تخریب  مسکونی  واحدهای   24600
تحمیلی بوده و4500 واحد خارج استان باز سازی زلزله 
آذر بایجان وخراسان  انجام دادیم در استانهای کرمان – 
های  پروژه  اجرای  استان  بنیاد  فعالیتهای  قسمت  آخرین 
متفرقه  پروژه   8 حاضر  حال  در  است  ساختمانی  متفرقه 
در  سنندج  شهر  در  و20میلیاردتومان  مترمربع  با26000 
دست اقدام میباشد کتابخانه حضرت امام خامنه ای که به 
بهره برداری رسید مدرسه علوم دینی اهل سنت ، توسعه 
و  اسالمی  بزرگ  مرکز  ومذهبی  هنری  فرهنگی  فضاهای 
مدرسه علوم دینی سفیران دانشگاه بین المللی علوم قرآنی 
برنامه  این  ازشنوندگان  یکی  سوال  به  درپاسخ  قادری 
سنندج  ودوشان  آساوله  روستاهای  مشکل  درخصوص 
اجرایی  دستگاههای  وسایر  استانداری  هماهنگی  ،با  گفت 
به  داشتند  مشکل  که  هم  دوشان  و  آساوله  هادی  طرح 
در گذشته ساخت مسکن  که  تصویب رسیده وقسمتهایی 
داشتند به محدوده الحاق شده تا بتوانند از امکانات استفاده 
کنند وافرادی هم که توان اخذ تسهیالت ندارند بانکها سخت 

گیری میکنند.
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اجرای طرح هادی روستای اوچ گنبدخان به مناسبت دهه مبارکه فجر
مبارک  دهه  مناسبت  به  بنیادمسکن کردستان   به گزارش روابط عمومی 
اجرای طرح هادی روستای اوچ گنبدخان طی مراسمی با حضورمدیرکل 
 ، کرانی   ، بخشدار بخش  بیجار،  فرماندار  معاون   ، بنیادمسکن کردستان 
روستای  واهالی  روستا  دهیاری  و  اسالمی  شورای  ها،  اداره  مسوولین 
برداری رسید، دراین مراسم مرادپورمدیربنیادمسکن  بهره  به  الذکر  فوق 
گفت  گزارشی  فجرطی  مبارک  دهه  گرامیداشت  ضمن  بیجار  شهرستان 
سه  وهمچنین  است  بوده  ریال  میلیون  و701  5میلیارد  پروژه  اعتباراین 
هزارودویست وهشتادوپنجمین واحد مقاوم سازی شده مسکن روستایی بصورت نمادین دراین روستا افتتاح گردید ، 

در ادامه بخشدار، رییس شورای اسالمی ودهیار روستا ازخدمات و فعالیتهای بنیادمسکن تشکرکردند.

تامین مسکن خانوارهای دارای دوعضو معلول وبیشتر تحت پوشش سازمان بهزیستی
به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن کردستان مهندس قا دری - مدیرکل بنیادمسکن 
چند  نامه  تفاهم  به  باتوجه   ، گفت  ای  کردستان طی مصاحبه  استان  اسالمی  انقالب 
مستضعفان  بنیاد   ، بهزیستی  ،سازمان  اسالمی  انقالب  بنیادمسکن  مابین  فی  جانبه 
تامین مسکن  انجمن خیرین مسکن ساز که بمنظور  ،سازمان ملی  زمین ومسکن و 
خانوارهای دارای دوعضو معلول وبیشتر تحت پوشش سازمان بهزیستی که از اقشار 
آسیب پذیر جامعه محسوب میشوند تاکنون تعداد 36 خانوار روستایی و32خانوار 
شهری دومعلول از سوی بهزیستی شناسایی ودردست اقدام قرار گرفته است تا در 
قالب تفاهم نامه مذکور وبرابرشرح وظایف تعیین شده وباجذب مشارکتهای مردمی 
و... اقدامهای الزم جهت تامین مسکن این دسته از مدد جویان صورت گیرد وی افزود 
در حوزه مسکن روستایی 23 واحد به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیالت مقاوم سازی 
)طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ( معرفی شده و4 قطعه زمین نیز در 

سطح روستاهای استان به مددجویان فاقد زمین بصورت رایگان واگذارشده که تعداد 15واحد انعقاد قرارداد بانکی و11 
واحد مرحله اول و9واحد مرحله دوم و6 واحد مرحله سوم پایانکار انجام گردیده به تناسب این پیشرفت فیزیکی مبالغ 
کمک  بال عوض از سوی حساب 100 حضرت امام )ره( وبنیاد مستضعفان وسازمان بهزیستی به واحدهای مورد نظر 
پرداخت شده والزم به ذکراست برای هر واحد روستایی مبلغ 180 میلیون ریال کمک بال عوض از سوی این 3 سازمان 
تخصیص و پرداخت میگردد ، مهندس قادری گفت در حوزه مسکن شهری نیز هماهنگیهای الزم جهت کمک زمین برای 
32 خانوار شهری در دست اقدام میباشد وبخش دیگری از کارهای بنیاد مسکن برای خانوارهای روستایی تحت پوشش 
سازمان  بهزیستی دارای یک عضو معلول که از طریق پرداخت تسهیالت کم بهره بانکی طرح ویژه وجذب مشارکتهای 
مردمی وسایر منابع صورت گرفته معرفی تعداد 27 واحد به بانک 16 واحد عقد قرار داد  16 واحد مرحله اول  11واحد 

مرحله دوم و8 واحد نیز مرحله سوم که پایانکار گرفته اند .

دوره آموزشی مجازی گزارش نویسی وشیوه نگارش نامه های اداری
درراستای   ، کردستان  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجرای دوره های آموزشی آزمون دوره آموزشی مجازی گزارش 
نویسی وشیوه نگارش نامه های اداری باحضور 17 نفر شرکت 
کننده در سطح اپراتور، متصدی و کمک کارشناس بااجراو نظارت 
مطابق بادستورالعمل های اجرایی وآموزشی مورخ 94/12/14 در 

سالن شهیداحمدحیدری این بنیاد برگزارگردید.
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مراسم پایانی مطالعات طرح های هادی 1345روستای باالی 20خانواراستان
کردستان  بنیادمسکن  عمومی  روابط  گزارش  به 
هادی  های  طرح  مطالعات  پایانی  مراسم 
باحضور  20خانواراستان  باالی  1345روستای 
استانداری  امورعمرانی  معاون  قادری  مهندس 
جهاد   ، شهرسازی  و  راه  مدیران    ، کردستان 
انقالب  وبنیادمسکن  طبیعی  منابع   ، کشاورزی 
استانداری  امورعمرانی  دفترمعاونت  در  اسالمی 
دراین   ، گردید  برگزار   94/12/5 مورخ  استان 
جلسه مهندس قادری- مدیرکل بنیادمسکن انقالب 
اسالمی استان کردستان ضمن تبریک پنجم اسفند 

روز مهندسی با اشاره به تهیه 1345 طرح هادی روستایی باالی 20خانواردرروستاها گفت براساس برنامه پنجم توسعه 
وهمکاری   باتعامل  و  رسیده  پایان  به  خانوار   20 باالی  روستاهای  کلیه  هادی  طرح  مطالعه  می شود  تمام  امسال  که 
دستگاههای عضو کمیته وازمنابع داخلی بنیاد 150طرح امسال تهیه و به تصویب رسیدوی افزود ازمزایای این طرح 
اجرای طرح هادی در500روستای استان ، همچنین براساس این طرحها  صدور67000جلدسندمالکیت روستایی دربیش 
از900 روستا باهمکاری اداره ثبت اسناد استان واحداث  40000واحدمسکونی درروستاهاوپاسخگویی ساالنه به بیش 
از2000استعالم روستایی می باشد شایان ذکراست که نقشه های تهیه شده به ارزش 10میلیارد تومان جهت استفاده 
دراختیار سازمان برنامه ریزی قرارگرفته است ، درادامه معاونت امورعمرانی استانداری کردستان طی سخنانی با اشاره 
به قابلیت توسعه استان گفت اقدامهای خوبی انجام گرفته وجهت تداوم این فعایتها باید نسبت به موضوع اراضی و باغات 
حساسیت بیشتری نشان دهیم ، معاونت عمرانی استانداری تاکید نمودند بازنگری طرحها در روستاهای حاشیه شهرها 
با دقت نظر بیشتر به منظور جلوگیری ازتخریب اراضی کشاورزی و باغات و همچنین اراضی ملی تهیه و تصویب گردد0     
تصویب  کمیته  ثابت  نفرازاعضاء  ازچهار  استان  بنیادمسکن  ادامه  در   ، تشکرنمود  بنیادمسکن  خدمات  و  ازتالش  وی 
طرحهای هادی روستایی که نقش موثر درزمینه تصویب مطالعات طرح هادی و درسایر فعالیتهای عمران روستایی 
آمد، همچنین  مدیران حاضر در جلسه هر کدام نظرها و  بعمل  تقدیر   ، لوح  اهداء   با  اند  بنیاد همکاری داشته  این  با 
پیشنهادهایی در خصوص ارایه خدمات بیشتر با نظارت و خدمات رسانی به روستاها را تاکید کردند، در ادامه جلسه 
موضوع طرح هادی روستاهای حاشیه شهرسنندج مطرح و مشاور طرح نتیجه مطالعات انجام شده را برای حاضران 

تشریح کردند. 

اجرای دوره های آموزشی ،آزمون دوره مجازی
درراستای   ، کردستان  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
)اصول  مجازی  دوره  ،آزمون  آموزشی  های  دوره  اجرای 
مدیران  درسطح  کننده  نفرشرکت   37 باحضور  مذاکره(  وفنون 
با  مطابق  نظارت  و  اجرا  با  و  مسوول  روساوکارشناسان    ،
دستورالعمل های اجرایی و آموزشی در محل کتابخانه حضرت 

آیت اهلل خامنه ای مورخ 94/12/21 برگزارگردید.
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               همکاران ارجمند  بانهایت تاسف وتاثر 
 مصیبت وارده را به شما وخانواده محترمتان تسلیت می گوییم.                                             

جناب آقای بهنام بهشتی زاد )درگذشت پدر(

جناب آقای سید امیر قمری)درگذشت پدر(

 جناب آقای جلیل مالزاده)درگذشت مادر(

 جناب آقای خالد احمدی  )در گذشت پدر(

  جناب آقای سیدبهاء الدین رحمانی  )در گذشت خواهر (

            روابط عمومی بنیادمسکن انقالب اسالمی کردستان

پیام تسلیت
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اسامی همکاران محترمی که در بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کردستان به افتخار بازنشستگی  نایل آمدند 

    1- آقای پرویز لطیفه مورخ  7/17/ 94
   2- آقای فریبرز برهان  مورخ 94/11/30 

   برای این عزیزان آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون داریم.

روابط عمومی بنیادمسکن استان کردستان

بازنشسته ها 

طی حکمی ازسوی مهندس رضا قادری - مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان کردستان 
محمدصدیق رمضانی به عنوان سرپرست بنیادمسکن انقالب اسالمی شهرستان دیواندره منصوب گردید0

طی حکمی ازسوی مهندس رضاقادری - مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان کردستان ، 

مهندس سعیدرسولی به عنوان سرپرست بنیادمسکن انقالب اسالمی شهرستان سنندج  منصوب گردید0

طی حکمی از سوی مهندس رضاقادری - مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان کردستان 

اسالمی  انقالب  بنیادمسکن  امام)ره(  100حضرت  حساب  مردمی  امورمشارکتهای  سرپرست  سمت  به  سیدامیرقمری 
استان کردستان  منصوب گردید.

انتصابات


