
 

 نشریه داخلی بنیادمسکن انقالب اسالمی استان کردستان {شماره 28}1395

مھندس مھدیان معاون امور بازسازی ومسکن روستایی بنیادمسکن انقالب اسالمی بھ 

بوطھ در استان کردستان حضور یافتند و از فعالیت ھای مر خود ھمراه مدیران کل حوزه

قادری گزارشی ازبخشھای مختلف بنیاداستان دراین جلسھ مھندس بازدید بعمل آوردند

درصد واحدھای ٣٤واحد دراستان مقاوم سازی شده کھ  ٤٠٠٠٠راارایھ دادو گفت تاکنون 

واحد بازسازی جنگ ٢٤٦٠٠ھمچنین . مسکونی روستایی استان را شامل می شود 

ادث درشھرھاوروستاھاانجام گرفتھ و این بنیادبعنوان ستادمعین درخارج ازاستان در حو

واحد رابازسازی ونوسازی کرده است ٤٥٠٠مختلف زلزلھ کشور حضور داشتھ است و

واحداحداثی سھمیھ مربوط بھ خانوارھای دارای دومعلول تحت ٣٤قادری خاطرنشان کرد .

واحد  ٣٣پوشش سازمان بھزیستی در قالب تفاھم نامھ فی مابین اقدام شده کھ تا کنون 

وی بھ  .واحد اتمام سفت کاری می باشد  ٢١سقف و  واحد اجرای ٢٥اجرای فونداسیون  

و این اقدام را  کرد اشاره) ره(امام  ١٠٠پرداخت کمک ھای بالعوض از محل حساب 

 ٩٦٢٠کمک موثر در جھت خانھ دار شدن روستائیان دانست کھ سھم استان تا کنون مبلغ 

واحد  ٦٠میلیون ریال تسھیالت قرض الحسنھ بھ  ٣٠٠٠ھمچنین از محل تفاھم نامھ پست بانک مبلغ ،میلیون ریال بوده است 

واحد  ٥٠٠نیز احداث ) ره(از محل تفاھم نامھ با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. فقره نیز پرداخت شده است  ٣٧تخصیص و 

از محل . میلیون ریال کمک بالعوض بھ تازگی در دستور کار قرار گرفتھ است ٣٠٠٠٠مسکن اقشار محروم روستایی با اعتبار 

واحد مسکن شھری با ھدف تامین مسکن  ١٥واحد مسکن روستایی و  ١٨تفاھم نامھ با مرکز خدمات حوزه ھای علمیھ نیز تعداد 

                          بوده بازسازی ھ اماکن روستایی از دیگر اقداماتفقره بیمھ نام ٤٠٠٠صدور ،انجام است طالب فاقد مسکن در حال

 انجام شورای معاونین ومدیران شعب بنیادمسکن کردستان بھ منظوربررسی فعالیتھای جلسھ

 مدیر دراین جلسھ مھندس قادری .استان برگزارگردیدبنیادشده درسالن جلسات شھیداحمدحیدری 

 سندصدورو نیزکل بنیادمسکن کردستان بااشاره بھ عملکرد بنیاددرراستای اجرای طرح ھادی 

 مدیران  بیشتر سایرپروژه ھاخواستارتالش و روستایی ، طرح دومعلول ، مسکن مھر مالکیت 

 افزود مدیرانمقاوم سازی مسکن روستایی شدوی  رای اتمام صدورسندمالکیت روستاییشعب ب

 جلسھ ھای   و باشند تانھا ھمکاری بیشتری بانماینده ھای مجلس دراستان داشتھبنیادمسکن شھرس

                                                برای حضورآنھادرپروژه ھای بنیادجھت تخصیص اعتبارات بیشتربرگزارکنند



 

 

 مدیریتدوره آموزشی  سامانھ بنا بر گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن کردستان ، 

 انسجام کلیھ بھ منظوربرگزار گردید  استاناین سالن جلسات بنیاددرساخت و ساز و نظام فنی روستایی 

 خدمات الکترونیک توسط بنیاد مسکنفرآیندھای مرتبط با ساخت و سازھای روستایی و با ھدف ارائھ 

 روستایی تھیھ مسکن، عمران روستایی و بازسازی و  پشتیبانی ھایحوزهھمکاری  وانقالب اسالمی 

ھمین منظور جھت رفع اشکاالت وابھامات موجود در  اندازی اولیھ آن در سراسر کشور انجام گردیدبھو مراحل آموزش و راه

حق الزحمھ خدمات فنی دوره آموزشی برای کلیھ  خصوص موارد مرتبط با نظام فنی روستایی و نحوه انجام فرآیند ھای مالی پرداخت

 . شدساعت برگزار  ٨کارشناسان و مسئول مالی و پشتیبانی شعب دوره مذکور بھ مدت 

 مدیرکل مھندس دھقانی می و مھندس حق شناس معاون مسکن شھری بنیاد مسکن انقالب اسال

 مھندس حقدند کر بازدید از پروژه ھای بنیادمسکن کردستان مرکز١٠٠وحساب مسکن شھری 

 وازبنیاد کردستان شده رامثبت ارزیابی کرد کارھا فعالیتھای  انجامه را و شناس ضمن ارایھ نظر

 پروژه ھای از گزارشی  مسکن کردستان ضمن خیرمقدم مھندس قادری مدیرکل بنیاد تشکرکرد ،

 احداث مدرسھ درسنندج رابیان کردوی گفت پروژه بازدید مورد بنیاداستان وھمچنین پروژه ھای

 و ، پروژه ساماندھی میلیاردریال۴۵اعتبارو زیربنامربع  متر۴٧٢۵ی اھل سنت بانعلوم دی

 بین دانشگاه ریال میلیارد٢٠مترمربع  واعتبار٣۶٠بازیربنای  توسعھ امام زاده ھاجرخاتون

 دینی مدرسھ علوم  میلیاردریال۵٠زیربناواعتبار مترمربع ۴۴٠٠علوم قرآنی سنندج با المللی

  مرکز توسعھ فضاھای فرھنگی ومذھبی،  میلیاردریال۴۵زیربناواعتبارمترمربع ٣۶٠۵سفیران با

 واعتبار مترمربع ٢۴٠٠مسکونی شھیدچمران بازیربنای  واحدی وپروژه میلیاردریال٧٠زیربناواعتبار مترمربع ٤٤٥٠بزرگ اسالمی غرب کشوربا

 دردست اجراست میلیاردریال٢٧

 مهندس مدیرکل اداري وپشتیبانی بنیادمسکن انقالب اسالمی وکارشناسان حوزه مربوطه ،باحضورخزاعی 

 بامحوریت جلسه اي قادري مدیرکل بنیادمسکن کردستان ، معاونین وتعدادي ازمدیران شعب بنیاداستان

    بنیادمسکن استان برگزارگردیددر طرح مدیران آینده طراحی مسیرارتقاي شغلی مدیران درسالن جلسات

 و استعداد توانمندي، مدیران ارشد مکانیسم پشتیبانی ازفرآیندتصمیم گیريباارتباط خزاعی در این جلسه 

 .پرداخت و عناصرفرآیندارزیابی مسیرارتقاي شخصایجاد نیروها ، برنامه ریزي جهت  سطوح مدیریتی و یا    



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طی مصاحبه تلویزیونی گفت مهندس رضا قادري مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی کردستان 

بنیادمسکن کردستان ازلحاظ کیفیت طرح هادي درجایگاه سوم کشوري قرارداردوي بابیان این 

مطالعه طرح هادي درتمام وهمزمان بااتمام برنامه پنجم توسعه  94مطلب گفت درپایان سال

روستاي کردستان  1703خانواراستان انجام شده است ، قادري گفت ، از 20روستاهاي باالي 

خانوارطرح هادي تهیه شده است وي بااشاره به اتمام اجراي طرح 20روستاي باالي 1345براي 

روستاي دیگردردست اجرااست که اعتبارآن 120روستاي استان گفت این طرح در380هادي در

یرکل بنیادمسکن استان  به مقاوم سازي مسکن روستایی میلیارد تومان برآوردشده است ، مد20

میلیاردتومان 300آن باواحد  40700هزارواحدروستایی استان بیش از120اشاره کرد وافزود از

 0اعتبارمقاوم سازي شده است

 

به مناسبت دهه فجر طی مراسمی با حضورمهندس علوي 

ودکترفرشادان نماینده هاي مردم شهرستانهاي سنندج،کامیاران 

شوراي اسالمی،فرماندارشهرستان سنندج  درمجلس ودیواندره

ومسوولین دستگاههاي سطح شهرستان،اجراي طرح هادي 

مورد بهره برداري قرار گرفت، سنندج روستاي صلوات آباد 

دراین مراسم مهندس رسولی مدیر بنیاد مسکن سنندج طی 

مترمربع 8500گزارشی در ارتباط با اجراي این طرح گفت 

میلیون ریال دراین روستا انجام 400ودآسفالت با اعتبار دومیلیار

درشوراي اسالمی نماینده هاي مجلس درادامه  گردیده،

خدمات وتدابیر بنیادمسکن جهت ساماندهی وفرماندارهرکدام از 

روستاها وایجاد زمینه هاي اشتغال تشکرکردندوگفتند پیگیري 

 .اربیشتري به این روستا اختصاص داده شوداعتب میکنیم که

 

 

 

، اجراي طرح هادي مسئولین ادارات طی مراسمی با حضور  

شهرستان کامیاران مورد بهره روستاي کوره دره سفلی  از توابع 

برداري قرار گرفت، دراین مراسم مدیر بنیاد مسکن شهرستان، 

 744میلیاردو4این طرح با اعتبار : در ارتباط با این طرح گفت

میلیون ریال اجراشده وعملیات اجرایی  پروژه شامل مطالعه 

 1500وتهیه نقشه طرح هادي  ونقشه هاي اجرایی مسیر ها بطول 

ي عملیات خاکی ،تخریب آور برداري و پی کنی معابر متراجرا

مترمکعب اجراي کل سطح سنگفرش به مقدار  4000به مقدار 

مترمربع اجراي فضاي سبز وبازي کودکان اجراي دیوار  8435

مترمکعب وهمچنین اجراي دفع شبکه  2010سنگی به مقدار 

مترمکعب  32منهول با  26مترطول و  1020فاضالب به مقدار 

 .باشد می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» مقررات ملی ساختمان  ١٩مبحث « دوره آموزشی 

مھندس افشین آور  ، دراین دورهگردیدبرگزارنفر١٥٣باحضور

بنیادمسکن کردستان   معاون امور بازسازی و مسکن روستایی

اجرای طرح و پیشبرد برنامھ ھای بخش مسکن روستایی را با 

چالشھا و مشکالتی از قبیل تضامین درخواستی بانکھای عامل از 

متقاضیان روستایی ، عدم پرداخت اقساط بانکی توسط گیرندگان 

بویژه مددجویان تحت پوشش نھادھای تسھیالت سنوات گذشتھ 

حمایتی و کمبود منابع بانکی برای پرداخت این تسھیالت بھ 

متقاضیان جدید روبرو دانست کھ با توجھ بھ مصوبھ ھیات در 

و رفع مشکل ضمانت بصورت سفتھ  ٩٥خصوص سھمیھ سال 

زنجیره ای و ھمچنین افزایش سقف فردی تسھیالت برای 

ھمچنین روستاھای نوار مرزی بھ  درجاسازی بافت فرسوده و

میلیون ریال امید است شاھد شتاب بیشتری در مقاوم سازی  ٢٠٠

اماکن روستایی باشیم و از روستائیان عزیز درخواست کرد با 

سریعًا جھت تشکیل پرونده  ٩٥توجھ بھ محدود بودن سھمیھ  سال 

 .بھ شعب بنیاد مسکن در سطح شھرستانھا مراجعھ نمایند 

آموزشی اصول مبانی مشارکت روستاییان « دوره

بصورت غیرحضوری » درطرحھای عمران روستایی 

نفرازھمکاران درمعاونت ٢٨ساعت جھت ٢٤بمدت 

عمران روستایی وشعب بنیاداین استان انجام گرفت و 

باحضوراصالنی کارشناس دفترآموزش  آزمون مربوطھ

وتوسعھ منابع انسانی مرکزبصورت حضوری دراین 

 ٠رگزارشدبنیادب

 

 مھندس قادری مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی کردستان گفت

روستاي باالي 1345داراي سکنه است و  1666روستاي استان  1703از

طرح هادي روستایی ازمنابع  150مطالعه  94خانواراست درسال  20

داخلی بنیادکه سال پایان برنامه پنجم توسعه بود انجام دادیم وکلیه 

وامسال داراي طرح هادي شدندخانوار استان 20روستاهاي باالي 

هادي که افق آنهابه پایان رسیده رادردست  طرح 11تعداد بازنگري

روستافازیک آن  375اقدام داریم ، اجراي طرح هادي روستایی تاکنون 

 500 "روستا اجراءطرح داریم مجموعا125اجراشده ودر

ات اجراي درصد جمعیت روستایی تحت پوشش خدم70روستاباحدود

طرح 140وامسال اجراي طرح هادي روستایی هستند

اراداریم ، صدوراسنادمالکیت روستایی باهمکاري اداره دیگردرروستاه

 جلدسنددرروستاها وشهرهاي74500کل ثبت اسنادوامالك کردستان 

کلیه روستاهاي استان  1404نفرجمعیت صادرشده تافق 25000زیر

جلدسنددربرنامه  4000داراي سندمالکیت خواهندبود امسال هم صدور 

هکتارزمین 470، تاکنون داریم ، تملک وواگذاري زمین روستایی 

قطعه زمین به 3677ازاراضی منابع طبیعی تملک وتفکیک شده و 

قطعه به روستاییان متقاضی مسکن 200روستاییان واگذارشده وامسال 

واگذارمی گردد همچنین امسال هم ساماندهی چهارروستادیگردردست 

واحد مسکونی درقالب مقاوم سازي  36000اقدام می باشد تاکنون 

واحد مسکونی باتسهیالت بانکی  40000 "روستایی مجموعا مسکن

واحدمربوط به افرادتحت پوشش کمیته 7000مقاوم ساخته شده که 

 وسازمان بهزیستی است ) ره(امداد امام 

 

 
 



 

 

 

 

 

)پدر(آقای کیوان عزیزی درگذشت   

)عمو( درگذشت آقای علی جعفری  

 

فرهادسعادتیان -2آقاي حیدرحسنی -1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


