
بھ مناسبت دھھ مبارک حساب  مدیریت وکارکنان بنیادمسکن انقالب اسالمی استان کردستان

وسالروز تاسیس بنیادمسکن انقالب اسالمی  فروردین٣١الی ٢١) ره(حضرت امام ١٠٠

      اھدا کردند خوندریک اقدام خداپسندانھ جھت اھداء زندگی بھ ھمنوعان خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشریه داخلی بنیادمسکن انقالب اسالمی استان کردستان(شماره 29)1396  

 

 

 

 

 

   

  

    

  

 
 

  

  

 

 

 

ھندس قادری مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی کردستان درنشس�ت  م

حض�����رت ام�����ام  ١٠٠خب�����ری ب�����ھ مناس�����بت دھ�����ھ مب�����ارک حس�����اب     

 فروردین٣١الی ٢١وسالروزتاسیس بنیادمسکن انقالب اسالمی )١٠٠(

منش��اء خ��دمات س��ال ٣٨خ��دمات بنیادمس��کن اس��تان درم��دت  گف��ت

فراوان��ی ب��رای محروم��ان ب��ھ وی���ژه روس��تاییان ب��وده وس��ھم بزرگ���ی        

 ط��رح ھ��ادی ٣٩٤ت��اکنون ،وداردتوس��عھ وعم��ران کشورداش��تھ   در

 ٧٦٦٠٠و روس�����������������������������������تافازیک آن اجراش�����������������������������������ده 

ش�ده  صادر نفرجمعی�ت ٢٥٠٠٠زیر جلدسنددرروستاھاوشھرھای

وتفکی�ک   من�ابع طبیع�ی تمل�ک    از اراضی زمین ھکتار ٥٦٥و 

 ٣٦٠٠٠واگذار شده  ییان قطعھ زمین بھ روستا ٣٩٥٤شده و 

" سازی مسکن روس�تایی مجموع�ا   مقاوم درقالب واحد مسکونی

 تسهیالت بانکی مقاوم ساخته شده که با مسکونی  واحد ٤١١٠٠

وسازمان ) ره(واحدمربوط بھ افرادتحت پوشش کمیتھ امداد امام ٧٠٠٠

واحد بازسازی جنگ درشھرھاوروستاھا ٢٤٦٠٠بھزیستی است

واحد درخارج ازاستان بعنوان ستادمعین بازسازی زلزلھ مختلف ٤٥٠٠و

واحد مسکن محرومین ،اقشارکم درآمدومسکن ٧٣٧٠کشورداشتھ است

ازدیگرفعالیتھای جدید این  احداث وواگذارشده مھردرشھرھای استان

مترمربع زیربنا ٣٧۵٠بنیاداحداث کتابخانھ حضرت امام خامنھ ای با

درسنندج افتتاح گردید، پروژه احداث مدرسھ علوم دینی اھل سنت 

توسعھ فضاھای فرھنگی ومذھبی مرکزبزرگ مترمربع زیربنا ، ۴٧٠٠با

مترمربع زیربنا درسنندج مدرسھ علوم دینی ۴۵٠٠اسالمی غرب کشوربا

مترمربع زیربنا ، خوابگاه دانشگاه بین المللی علوم قرآنی ٣۶٠٠سفیران با

مترمربع زیربناو پروژه ساماندھی وتوسعھ امام زاده  ۴۵٠٠سنندج با

  ٠ھاجرخاتون سنندج می باشد

 



 

 

 

 

 

 فروردین٣١الی ٢١)ره(امام١٠٠مناسبت دھھ حساب بھ 

وسالروزتشکیل بنیادمسکن انقالب اسالمی طی مراسمی 

فرماندھان سقز ، فرمانداربا حضورمعاون سیاسی 

 ادارات و روسای بخشداری، نظامی و انتظامی 

سقز  سفلی اجرای طرح ھادی روستای قھرآباد شھرستان

فرماندار  دراین مراسم بھ بھره برداری رسید

بنیادمسکن آن مدیروکارکنان  وخدمات اززحمات

 .شھرستان تشکرکردند

  

  

  

بھ گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کردستان ،آیت اهللا سید محمد حسینی شاھرودی نماینده ولی 

کارکنان بنیاد مدیرکل ، فقیھ در کردستان، در دیدار با 
مسکن انقالب اسالمی استان وسازمانھای وابستھ بھ مناسبت 

و سالروز تاسیس این )ره(امام  ١٠٠دھھ مبارک حساب 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در طول این مدت گفت ،  بنیاد

خدمات اثرگذاری داشتھ و در حوزه عمران روستایی و 
مین توفیقات خوبی بدست آورده بھ گفتھ ورسیدگی بھ محر

خود دولت تصویب  "وی، بحث مسکن اجتماعی کھ جدیدا
کرده محوریتی است کھ با مجموعھ مشارکت کمیتھ امداد، 

اجتماعی بھ بنیاد مسکن انقالب اسالمی بھزیستی و تامین 
پیشنھاد شده کھ کل مسائل مربوط بھ : وی گفت هداده شد

مسکن روستایی یعنی راه روستایی و اماکنی کھ اشتغالزا 
است و می توانند تولید و اشتغال داشتھ باشند متمرکز بھ 
بنیاد مسکن باشد و در یک ارگان متمرکز شود تا بتواند 

روستائیان ارائھ دھدنماینده ولی فقیھ در  خدمات بیشتری بھ
آمارھایی کھ از نسبت جمعیت روستایی بھ  ،کردستان افزود

است کھ بسیار خطرناک  ٧٥بھ  ٢٥شھری داده می شود 
است کھ اگر بھ ھمین منوال پیش رود تا چند سال آینده در 
تغییر است و باید کاری کنیم کھ مھاجرت معکوس از شھر 

                                       .گیردب بھ روستا صورت
اگر مسائل  ،آیت اهللا حسینی شاھرودی خاطرنشان کرد 

روستائیان راحت تر از شھر در خود روستاھا حل شود و 
ایجاد اشتغال و درآمد روستایی انجام شود این آمارھا کم می 
 .شود و شاھد مھاجرت از شھر بھ روستاھستیم

بھ گفتھ وی، اگر زمینھ ھای تولید را فراھم کنیم و مسکن را 
در روستاھا بھ مسکن درآمدزا تبدیل کنیم و مساکن 
روستایی صد متر گلخانھ با امکانات گاز و آب و برق 

در حل داشتھ باشد مشاغل مختلفی بوجود می آید و 
  .معضالت روستائیان مفید می باشد

 

 

 

نمازجمعه درجمع ه بل ازخطبامام جمعه سنندج ق

نمازگزاران گفت معمارکبیربنیان گذارجمهوري اسالمی 

فرمان تاسیس  بنیادمسکن انقالب اسالمی   1358درسا

نام 100فروردین رادهه حساب 31الی 21راصادرنمودو

کارکنان بنیادمسکن زحمات دراین راستاگذاري کردند

  .وخدمات ادامه داردزیادي براي نیازمندان کشیده اند

 

 

 

 

فروردین وسالروزتشکیل بنیادمسکن انقالب 31الی 21)ره(امام100به مناسبت گرامیداشت دهه حساب 

رهبري  ،امام جمعه  اسالمی طی مراسمی با حضور نماینده مردم کردستان درمجلس خبرگان رهبري 

مریوان، فرماندار، مدیرکل بنیادمسکن کردستان ، اجراي طرح هادي روستاي شارانی شهرستان مریوان 

، این طرح به بهره برداري رسید دراین مراسم مهندس کریمی مدیربنیادمسکن شهرستان مریوان گفت 

مترمکعب 1862 اجراشده عملیات اجرایی شامل میلیون تومان 507بااعتبار  هادي

مترمکعب زیر  765مترطول شبکه فاضالب،جابجایی تاسیسات، 876آواربرداري وخاکبرداري ،

مترمربع سنگ فرش معابر، احداث میدان و 6353مترمکعب دیوارحایل وپلکان ،  898سازي ، 

می باشد دراین مراسم نماینده مردم کردستان درمجلس خبرگان رهبري ... فضاهاي سبزو

ن بااشاره به فعالیت هاي خوب بنیادمسکن درسطح روستاها وفرماندار مریوا

عملکردبنیادمسکن رامثبت ارزیابی نمودند واززحمات وخدمات مدیرکل بنیادمسکن استان  ، 

 0مدیروکارکنان بنیادمسکن آن شهرستان تشکرکردند

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسـکن کردسـتان ،   

دوره ھ������ای آموزش������ی   آخــــــرین آزمــــــون  

اصول وفن�ون م�ذاکره ، گ�زارش نویس�ی     «مجازی

بانظ����ارت » وش����یوه نگ����ارش نام����ھ ھ����ای اداری  

اص��النی کارش���ناس دفترآم���وزش وتوس���عھ من���ابع  

بنی���اداین  انس���انی مرک���زبین تع���دادی ازھمک���اران  

 ٠استان برگزارگردید

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مھندس قادری مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان کردستان بھ ھمراه 

حضرت ١٠٠معاونین بنیاداستان  ومدیرشعبھ سنندج بھ مناسبت دھھ مبارک حساب

فروردین باامام ٣١الی ٢١بنیادمسکن انقالب اسالمی وسالروزتاسیس )١٠٠(امام 

دراین دیدارماموستا خدایی امام جمعھ سنندج  جمعھ سنندج دیداروگفتگوکردند

وسالروز تاسیس بنیادمسکن ) ره(امام ١٠٠ضمن تبریک دھھ مبارک حساب 

منشاء خیربرای محرومین بوده ) ره(امام ١٠٠انقالب اسالمی گفت حساب 

یکی ازکارھای ارزشمند بنیادمسکن انقالب اسالمی ارایھ  وبایدباشدوی گفت

خدمات بھ قشرمحروم جامعھ است  امام جمعھ سنندج گفت ازدیگر ازکارھای 

مفیدبنیادمسکن اجرای طرح ھادی ، مسکن برای نیازمندان ومقاوم سازی منازل 

مسکونی  روستاییان است وی  ازفعالیتھای مدیرکل وکارکنان بنیادمسکن 

 ن تقدیرنمود   کردستا

 

فـروردین طـی   31الـی  21)ره(امـام 100به مناسبت گرامیداشت دهه حساب 

امـام   مراسمی با حضور نماینده مردم کردستان درمجلس خبرگان رهبري ،

ــتان    ــکن کردسـ ــدیرکل بنیادمسـ ــدار، مـ ــوان، فرمانـ ــه مریـ  جمعـ

واحدبهسـازي شـده درشـهرکانی    یکهزاروچهارصدوسی ویکمـین  

دراین مراسم مدیربنیادمسکن مترمربع افتتاح شد106دیناربازیربناي

تومـان  میلیون 15براي ساخت این واحدمبلغ شهرستان مریوان گفت 

بالعـوض  میلیون تومـان کمـک   5/1کم بهره درازمدت وتسهیالت 

نماینـده مـردم کردسـتان    درایـن مراسـم   .پرداخت شده است

رهبري گفت بنیادمسکن درسطح روستاها خـوب  درمجلس خبرگان 

  ٠شهرستان تشکرکردبوده وي اززحمات وخدمات بنیادمسکن 

 

 

 

 

استاندارکردستان  زاھدی روابط عمومی بنیادمسکن کردستان  بە گزارش
صحن مقبره امام زاده ، از طرح توسعھ وھیئت ھمراه 

بازدیدکردند استاندار در این بازدید سنندج ) س(ھاجرخاتون 
جھت توسعھ ھرچھ ضمن تشکرازخدمات بنیادمسکن کردستان 

بھتراین مقبره پیشنھادھایی درخصوص ساختمانھای 
تملک واحدھای تجاری ارایھ داد ، درابتدا مھندس ھمجوارو

قادری مدیرکل بنیادمسکن کردستان گزارشی ازاجرای این 
میلیاردریال بوده وازمحل ٢٠پروژه رابیان کردوگفت اعتبارآن 

اجرای  اعتبارات سفررھبری بھ استان تامین شده وی افزود
این پروژه ھم درحال اتمام  سردرورودی وسرویس بھداشتی

 ٠است

 

 

 

 

 

واحدی مسکن مھر شھرستان دیواندره با حضور معاون  ٥٠٤پروژه 

 پارلمانی رئیس جمھور افتتاح شد

آیین بھره برداری از  روابط عمومی بنیادمسکن کردستان ، بھ گزارش  

با حضور حسینعلی امیری معاون دیواندره واحدی مسکن مھر ٥٠٤پروژه 

و جمعی از مدیران بنیادمسکن پارلمانی رئیس جمھور، استاندار کردستان 

، دراین مراسم امیری طی سخنانی ضمن مسئوالن اجرایی استان برگزار شد

 .تشکرازفعالیتھای بنیادمسکن ساخت این پروژه راقابل تقدیردانست



 

مدیریت دانش سا زمانی «غیرحضوریآزمون دوره 

ایننفر ازھمکاران ٤٤ باشرکت » و شعب بنیاد   

گردید برگزاراستان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسکن انقالب مهندس حق شناس معاون مسکن شهري بنیاد 

اسالمی ومهندس دهقانی مدیرکل مسکن شهري وحساب 

مرکزاز پروژه هاي دردست اقدام بنیادمسکن کردستان 100

بازدید نمودند، دراین بازدید مهندس حق شناس ضمن ارایه 

نظروراه کارهاي جدید فعالیتهاي  انجام شده رامثبت ارزیابی 

مهندس قادري  کردوازبنیادمسکن کردستان تشکرکرد ،

مدیرکل بنیادمسکن کردستان درابتدا، گزارشی ازفعالیتهاي 

بنیاداستان وهمچنین پروژه هاي موردبازدیددرسنندج راارایه 

دادوي گفت ، پروژه ساماندهی وتوسعه امام زاده هاجرخاتون 

،  میلیاردریال20مترمربع  واعتبار360سنندج بازیربناي 

 مترمربع 4400نندج بادانشگاه بین المللی علوم قرآنی س

 60بااعتبارزمین ساخت دارالقرآن ،   میلیاردریال50زیربناواعتبار

  ٠دردست اجراست میلیاردریال

 

 

 

 

کل م�دیر ،  کردس�تان بھ گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 

بھ مناسبت م�اه مب�ارک   وکارکنان بنیادمسکن کردستان 

ک�����ھ باحض�����ور جش�����ن گلری�����زان مراس�����م دررمض�����ان 

دری�ک   ش�رکت کردن�د و  استاندارکردستان برگزارگردید 

ب�����رای  میلی�����ون ری�����ال١٠ مبل����غ اق����دام خداپس�����ندانھ  

غیرعمدونیازمن���د اس���تان  ج���رائم آزادس���ازی زن���دانیان  

  ٠کمک کردند

 

 

 

 

 

 

مسکن شھرابی دبیرشواری فرھنگی وستادعالی اقامھ نماز بنیاد حجت االسالم والمسلمین

از پروژه هاي دردست اقدام بنیادمسکن کردستان بازدید نمودند، حجت  وھیئت ھمراه انقالب اسالمی

االسالم والمسلمین شهرابی دراین بازدید فعالیتهاي  انجام شده رامثبت ارزیابی کردوگفت بنیادمسکن 

کردستان عالوه براجراي کارهاي عمرانی درشهروروستا موفق بوده خدمات زیادي را ارایه داده 

ي وستاداقامه نمازهم فعالیتهاي چشمگیري داشته ودراین خصوص درخشیده وکارهاي درامورفرهنگی ومعنو

بزرگی انجام داده است  وي اززحمات وتالش مدیرکل وپرسنل بنیاد مسکن کردستان تقدیرو تشکرکرد 

   .اجراي پروژه هاي بنیادمسکن کردستان راازکارهاي بزرگ فرهنگی برشمردو

 

 

 

 

ازدوره ھای مصوب » نرم افزاررایورز« مدت کوتاه آموزشی دوره

ساعت باحضور ١٦بامجوزدفترآموزش وتوسعھ منابع انسانی بنیادمرکزبھ مدت 

مسوولین پشتیبانی شعب ،ھمکاران امورمالی وامورماشین آالت بنیادمسکن 

 ٠کردستان درمحل بنیاداین استان برگزارشد



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

مھندس حق شناس معاون مسکن شھری باحضور
مھن��دس دھق���انی م���دیرکل  ،  بنیادمس��کن انق���الب اس���المی 

مھن�دس ق�ادری م��دیرکل   مرک�ز ،   ١٠٠مس�کن ش�ھری وحس�اب    

، معاون���ت مس���کن ش���ھری  بنیادمس���کن کردس���تان 
بنیاداس����تان وھیئ����ت داوران مس����ابقھ طراح����ی    

س���نندج ط���ی مراس���می   دارالق���رآن  معم���اری
دانش�������گاه عل�������وم قرآن�������ی س�������نندج درس�������الن 

برگزارگردی����د درای����ن مراس����م  مھن����دس ح����ق   
ھری بنیادمسکن انق�الب  شناس معاون مسکن ش

دارالق����رآن   اس����المی ازمح����ل زم����ین س����اخت   
بازدی����دبعمل آوردوس����ایت آن راموردبررس����ی   
قراردادوگفت این حرکت جدید راخ�وب س�امان   

وای��ن اق��دامھا درس��اخت بناھ��ای جدی��د     داده ای��د
بسیاربارزش وکارآمد م�ی باش�د وی بررعای�ت    
آن تاکیدکردوافزودتوج���ھ ب���ھ معم���اری ب���ومی ، 

ایجادی��ک اثربرجس��تھ  وقل��یم منطق��ھ فرھنگ��ی وا
ومان���دگارازلحاظ ب���دیع ب���ودن وخالقی���ت ط���رح  
ایرانی اسالمی وھمچن�ین ن�وع آوری وخالقی�ت    

مدنظرقرارگیرد بااھمی���ت م���ی باش���دوبایدنماھ���ا 
درادام��ھ ، ھیئ��ت داوران ک��ھ متش��کل ازمھن��دس 
ح��ق ش��ناس مع��اون مس��کن ش��ھری بنیادمس��کن    

مس��کن مھن��دس دھق��انی م��دیرکل  انق��الب اس��المی ، 

دکتریوس���ف زم���انی ، مرک���ز ١٠٠ش���ھری وحس���اب 
وودکترطھماس������بی نماین������ده ھ������ای دانش�������گاه    
کردستان ودانشگاه آزادسنندج ،مھن�دس احم�دی   
نماین��ده س��ازمان نظ��ام مھندس��ی ومھن��دس ش��اه      
محم�����دی نماین�����ده بنیادمس�����کن اس�����تان بودن�����د   
طرحھای ارایھ شده رامورد بررسی وارزی�ابی  

و بھت�رین گ�روه    ،قراردادندوامتیازبندی نمودن�د 
طراح��ی راانتخ��اب کردن��دو ای��وب ُمرادخ��وانی    
بعن��وان ط��راح اص��لی وس��االرمحمودی بعن��وان  

  ٠کمک طراح برنده ورتبھ اول راکسب کردند
 

 

 

 

 

ھمزمان با فرارسیدن گرامیداشت ھفتھ دولت 

پروژه اجرای طرح ھادی روستای دژن ازتوابع 

شھرستان کامیاران طی مراسمی باحضور 

عمران روستایی معاون  شاملومھندس 

بنیادمسکن انقالب اسالمی کشوروھیئت ھمراه ، 

امورعمرانی استانداری مھندس قادری معاون 

کردستان ، فرماندارومدیران کامیاران بھ بھره 

معاون  برداری رسیددراین مراسم مھندس شاملو

عمران روستایی بنیادمسکن انقالب اسالمی 

ومھندس قادری معاون امورعمرانی استانداری 

استان ھرکدام طی سخنانی ضمن 

تشکرازبنیادمسکن کامیاران جھت اجرای طرح 

ستای دژن کامیاران  ازفرماندار ، ھادی رو

دھیاری ومردم روستاخواستند جھت توسعھ 

روستا ھمکاری ومشارکت بیشتری بابنیادمسکن 

داشتھ باشندسپس روحانی مدیربنیادمسکن 

 ١٦٨کامیاران گفت روستای دژن دارای 

خانواراست واجرای طرح ھادی دراین روستا 

میلیون ریال ازمحل ٧٢٠میلیاردو٤بااعتبار

تبارات استانی اجراشده ، عملیات اجرایی اع

مترمربع سنگ فرش ، دیوارچینی ٩٠٠٠شامل 

دسندمالکیت جل١٠٥وھمچنین  عبمترمک٥٠

 .روستایی صادرکرده ایم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مھندس درفشی معاون پشتیبانی 

وامورھماھنگی استانھا دربنیادمسکن کشور 

ورضایی مدیرکل روابط عمومی بنیادمسکن 

انقالب اسالمی از بنیادمسکن کردستان 

شھرستانھای دیواندره ، سقز ، بانھ (

بازدیدوجلسھ ھایی درشعبات فوق ) وسنندج

مھندس درفشی  ورضایی  الذکرباحضور

برگزارگردید معاون پشتیبانی وامورھماھنگی 

درطول  بنیاداستانھاطی سخنانی اظھارداشت 

عمربابرکت خود دست آوردھای خوبی بدست 

آورده وخدمات زیادی بھ مردم ارایھ داده و 

دربخش مسکن روستایی مقاوم سازی ، 

مسکن شھری  ، مسکن مھر درشھرھای 

ت و عمران روستایی  ھزارنفرجمعی ٢٥زیر 

افزود وی تحوالت بزرگی درکشور ایجادکرده 

بنیاددارای ویژگی وشاخص ھایی بانیروی 

فنی با فکرواندیشھ داردوبا دانش وتجربھ 

سازمانی وتشکیالت جوان و اختیارات  می 

توان بھ شاخص ھای برتری رسیدوبا این 

پتانسیل دربخش زمین ، ساخت وساز ، 

تجربھ کافی داریم صدورسند روستایی 

سرمایھ گذاری کاریست کھ مادرمدیریت 

جدیدباید متکی بھ آن باشیم وبھ سمت توسعھ 

خانھ ھای روستایی ووام روستایی حرکت 

کنیم وباتوجھ برنامھ ششم کارومسوولیت 

جدیدی بھ بنیادواگذارشده ازجملھ مسکن 

محرومین ، مسکن اجتماعی ، مسکن طالب 

کھ بخشی بھ باال، حمایتی ومسکن دومعلول 

 .ازنیازمندیھای جامعھ است



  

  

  

   تامین مسکن خانوارھای دومعلولین شھری بھزیستی استان باحضوراعضاءدردفتر انجمن خیرین مسکنجلسھ کمیتھ راھبری اجرایی تفاھم نامھ 

سازکردستان برگزارگردید دراین جلسھ مھندس قادری مدیرکل بنیادمسکن کردستان گزارشی ازاقدامات وکمک ھای بنیادمسکن استان 

رکل بھزیستی واعضای حاضردرکمیتھ ضمن رضایت ازرونداجرایی کار درخصوص خانوارھای دارای دومعلول استان راارایھ دادسپس مدی

درخصوص ساخت مسکن معلولین درقروه گفت درشھرستان قروه پنج واحد مسکونی تمام شده وبھ وآمادگی ادامھ ھمکاری خودرااعالم کردند 

 .مددجویان بھزیستی تحویل و مابقی واحدھاھرچھ سریعتراحداث میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت طی مراسمی با حضورمهندس درفشی معاون 

مدیرکل  -امور استانهادربنیادمسکن انقالب اسالمی کشور ، رضایی  پشتیبانی وهماهنگی

روابط عمومی بنیادمسکن انقالب اسالمی ،  فرماندارسنندج ، مهندس قادري مدیرکل 

 بنیادمسکن کردستان ، بخشدار واهالی روستا ، اجراي طرح هادي روستاي تازه

مهندس دراین مراسم  ه بهره برداري رسیدبادبزنقران ازتوابع شهرستان سنندج بآ

درفشی ، بااشاره به اهمیت اجراي طرح هادي درروستاها بعنوان آثارماندگارگفت 

طرح هادي جذابیت به روستا می دهد وزمینه گردشگري رافراهم میسازد وي 

وازتعامل وهمکاري فرماندار، بخشدار  شوراواهالی روستا وهمچنین اززحمات 

بااعتبار  این طرح هادي بنیادمسکن کردستانوخدمات مدیرکل 

اجراشده عملیات اجرایی 180میلیون ریال ازمحل اعتبارات ماده 500میلیاردو4

متر، لوله گذاري فاضالب به طول 1200شامل جدول گذاري به طول 

 . می باشدمترمربع آسفالت 6000 متر و 1300

  

  

  

  

  

  

بھ مناسبت ھفتھ دولت طی مراسمی اجرای  طرح ھادی دو فاز از 

با عملیات آسفالت معابر روستای دگاگا از توابع شھرستان سروآباد 

حضور معاون فرماندار،امام جمعھ ،مسئولین ادارات و اھالی روستای 

فوق الذکر افتتاح گردید در این مراسم راستکردارمدیر بنیاد مسکن 

متر مربع از  ١١٩٥٠شھرستان سروآباد طی گزارشی گفت 

معابرروستای دگاگا شامل انجام عملیات زیر سازی و ھدایت آبھای 

ھمراھی دھیار،بخشداراز محل اعتبارات  سطحی بوده کھ با ھمکاری و

میلیون تومان از اعتبارات ١٥٠بند تبصره ای در دو فاز با اعتبار

دھیاری ھزینھ شده کل اعتبارات ھزینھ شده بالغ بر 

میلیون ریال می باشد ، درادامھ ماموستا سجادی امام ١٠٠میلیاردو٦

انجام  جمعھ سروآباد در سخنانی ضمن ابرازخشنودی از فعالیت ھای

شده  فلسفھ وجودی دولت و ادارت را خدمات رسانی ذکرکرد و گفت 

خدمات بنیاد مسکن در دور افتاده ترین نقاط شھرستان قابل مشاھده 

 ٠بوده وی ازمدیروپرسنل بنیادمسکن تشکر و قدردانی نمود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

مھندس شاملو معاون عمران روستایی بنیادمسکن انقالب اسالمی ، مھندس عسکری 

امورفنی وتھیھ طرحھا ، ومھندس شنوایی مدیرکل دفترنظارت وارزیابی دفترمدیرکل 

روستایی  عمرانی  بنیادمسکن مرکزازاجرای پروژه ھای منتخب طرح ھادیامور

نوره ازتوابع شھرستان سنندج ، روستاھای  یبنیادمسکن استان کردستان درروستا

روستاھای خاو، قلقلھ ، پیرصفا ودره ، سروآباد شھرستان آریان ، حسین آباد ودزلی 

مریوان وروستاھای دژن ، گازرخانی ، شاھینی ، خانم آباد وزرینجوب شھرستان تفی 

مھندس شاملو معاون عمران روستایی ، بعمل آوردند بازدید درشھرستان کامیاران 

طی مصاحبھ ای گفت شیوه ای دربنیا دمسکن جاری است کھ  ، مسکن کشوربنیاد

بازدیدھای دوره ای انجام وارزیابی می گردد ، وھدف سفربھ استانھا بررسی اقدامات 

وی  وفعالیتھا، مسایل ومشکالت ودرنھایت تصمیماتی درپایان سفرگرفتھ می شود

درصدازروستاھای مرزی کشور تاپایان برنامھ پنج سالھ ٢٠ازساماندھی وبھسازی 

ششم خبردادوگفت بعضی ازشھرستانھابھ لحاظ موقعیت مرزی کھ دارند نیزروستاھایی 

باجمعیت خوب دراین شھرستانھاوجوداردماتالش می کنیم امسال توجھ بیشتری بھ 

درانجام کارھاتسریع گردد ، وی افزود پروژه ھای نیمھ تمام دراین شھرستانھا شودو

براساس یکی ازاحکام قانون برنامھ پیش بینی شده تاپایان برنامھ پنج سالھ ششم 

درصدروستاھای مرزی کشور ساماندھی وبھسازی شونددرھمین راستا ٢٠حدود

اولویت بندی روستاھای شھرستان انجام خواھدشد  واعتباراتی کھ دراین " قطعا

 ٠می کندخصوص تخصیص پیدا

بھ مناسبت گرامیداشت ھفتھ دولت  طی مراسمی با حضور  فرماندارسنندج ، مھندس رسولی مدیربنیادمسکن شھرستان سنندج  ، بخشدار 

، فرماندارسنندج  دراین مراسم  کرجو ازتوابع شھرستان سنندج بھ بھره برداری رسید واھالی روستا ، اجرای طرح ھادی روستای

ضمن گرامیداشت ھفتھ دولت بااشاره بھ اھمیت اجرای طرح ھادی درروستاھا بعنوان آثارماندگارگفت طرح ھادی بخصوص 

سنگ فرش جذابیت بھ روستاھای استان داده وزمینھ گردشگری رافراھم میسازد وبایدمردم این روستاھا بامشارکت کمک 

نندج بھ کمربندگردشگری تبدیل گردد وازاین طریق گردشگرراجذب کرد، وی کنند کھ روستاھای اطراف کوه آبیدرس

افزودماوظیفھ داریم ازھمھ لحاظ روستاھاراتوسعھ دھیم تاروستاییان انگیزه ماندن درروستاھاراداشتھ باشند ومی طلبد 

مدیربنیادمسکن شھرستان خدمات روستاییان ھمکاری کنندوبھ روستاھابرگردندو این طبیعت زیبا راحفظ کنند فرمانداراززحمات و

  .درسطح روستاھا وتعامل وھمکاری بخشدار ، شوراواھالی روستا تشکرکردندسنندج  
 

 

 

 

 

آموزشی سامانھ جامع مدیریت ساخت وسازنظام فنی روستایی باھدف ارائھ دوره 

خدمات فنی بھ شیوه الکترونیکی توسط بنیادمسکن باحضورمھندس عباسی رییس 

گروه نظام فنی روستایی وکارشناسان مرتبط  دفترمرکزی ، مھندس قادری مدیرکل 

روستایی  بنیادمسکن کردستان ،مھندس افشین آور معاون بازسازی ومسکن

معاون عمران روستایی وکارشناسان مسوول وکارشناسان بنیادکردستان ،

بھ مدت ھشت ساعت درسالن جلسات شھیدحیدری این بنیادبرگزارشد مربوطھ 

موارد ومشکالت این طرح بصورت تشریحی وپرسش وپاسخ مطرح ورفع 

 . گردید

 

 

 

 

 

اسالمی ومھندس مھندس حق شناس معاون مسکن شھری بنیاد مسکن انقالب 

مرکزاز پروژه ھای دردست اقدام ١٠٠دھقانی مدیرکل مسکن شھری وحساب 

بنیادمسکن کردستان بازدید نمودند، مھندس حق شناس درجلسھ ای بازبینی نقشھ 

واحداث دارالقرآن سنندج ) س(ھای معماری پروژه ھای سردرامام زاده ھاجرخاتون 

ن را بررسی طرحھا و نظرھای جدید ھدف ازبازدید پروژه ھای مختلف بنیاداستا

برای ارایھ طرح بھتر ذکرکرد وی ضمن پیشنھاد راه کارھای جدید جھت دقت 

درفضاھاوآیتم ھای نقشھ اجرایی برحفظ معماری اسالمی ایرانی دراجرای پروژه ھا 

تاکیدکرد مھندس حق شناس  پیشرفت فیزیکی   پروژه ھای استان رامثبت ارزیابی 

 ی مدیرکل وپرسنل بنیادمسکن کردستان تشکرنمودنمودوازفعالیتھا



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  )پدر(درگذشت آقای اقبال کریمی -)برادر(آقای سالم اسماعیلی درگذشت - )برادر(آقای توفیق لطفی درگذشت 

 

منصورمجیدیآقای  -آقای محمدصدیق سیف پناھی  

را بھ  محمد شاھوگلشھمھندس طی حکمی   -مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی کردستان  –قادری مھندس 

  کرد منصوب» امور اجرایی و  ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کردستان  سرپرست « عنوان

  



  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

  

الب اسالمی از بنیادمسکن مھندس درفشی معاون پشتیبانی وامورھماھنگی استانھا دربنیادمسکن کشور ورضایی مدیرکل روابط عمومی بنیادمسکن انق

 یی برگزارگردید ،درفشی  ورضا مھندس بازدیدوجلسھ ھایی درشعبات فوق الذکرباحضور) شھرستانھای دیواندره ، سقز ، بانھ وسنندج(کردستان

  

لــوح از  فرماندارشهرســتان بانــه بااهــداء   

ــه وکارکنان مــدیر بنیادمســکن شهرســتان بان

درخصــوص اقامــه نمازجماعــت ظهــردرآن 

 .بنیادتقدیرکرد

 

ــوح    ــداء لـ ــدارکامیاران باهـ فرمانـ

ــدیروکارکنان  ــاي مــــ ازفعالیتهــــ

 .بنیادمسکن کامیاران تشکرکرد

ش������ورای اس������المی  ش������ھرقروه   

ازت��الش وزحم��ات م��دیروکارکنان   

بنیادمس������کن شھرس������تان ق������روه 
 .تقدیرکرد

نماین�������ده ول�������ی فقی�������ھ درکردس�������تان    
لوح ءواستانداراس����������������تان بااھ����������������دا 

ازفعالیتھ������ای ری������یس شوراواعض������اء   
امرب�����������������ھ مع�����������������روف ونھ�����������������ی   
ازمنکربنیادمس���������������کن کردس���������������تان  

 . تقدیرنمودند
 

می�ران  گردشورای اسالمی ودھیاری روس�تای  
علیابااھ������داءلوح ازخ������دمات م������دیروکارکنان   

 .بنیادمسکن شھرستان دھگالن تشکرکردند
 


