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رهبر معظم انقالب 
نماینده ولی فقیه در 

 بنیاد مسکن را
منصوب کردند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجةاالسالم روحانی نژاد را به نمایندگی ولی فقیه در بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی منصوب کردند. 

متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجةاالسالم آقای حاج حسین روحانی نژاد دام توفیقه
در پی درگذش��ت جناب حجةاالسالم والمسلمین آقای رسولی محالتی رحمةاهلل علیه و 
به ش��یوه ی حکم امام راحل رضوان اهلل علیه، جنابعالی را که س��ال ها در بنیاد مس��کن به 
خدمت اشتغال داشته اید، به نمایندگی خود در آن نهاد انقالبی منصوب می کنم. هدف از 
تشکیل این نهاد کمک به امر مسکن قشرهای محروم و آسیب دیدگان از بالیای طبیعی 
است. امید است حضور شما به مدیران بنیاد مسکن در این مقصود کمک کند. توفیقات 

همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم.
سّیدعلیخامنهای
۲۴شهریور۱۳۹۹
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حس��ینروحانینژاددرس��ال۱۳۳7درروس��تایبیجندشهرستانسراب
اس��تانآذربایجانش��رقیبهدنیاآمد.ویدرسال۱۳5۲عازمحوزهعلمیه
قمش��دودرمدرسهمبارکهحجتیه،سکونتنمودهوتلمذدروسمقدماتی
وحوزویراازاساتیدیچوناصالنی،علییاری،حاجیزاده،مدرسافغانی
وحضراتآیاتش��مایی،هاش��میتبریزی،غرویتبریزی،فیضس��رابی،
انصاریشیرازی،دوس��تیوذبیحیکسبفیضنمودوهمزمانبهصورت
ش��بانهمقطعتحصیلیدورهراهنماییودبیرستانرادرمدرسهدینودانش

وصدوققمادامهداد.

توفیقتحصیلازمحضراس��اتیدبزرگوارحضراتآیاتپایانی،اعتمادی،
مراغهای،کمالیوس��تودهتااتمامکفایتینودرساخالقحضرتآیتاهلل
مظاه��ریودرسخارجفقهواصولحضراتآیاتعظامفاضللنکرانیو

ملکوتیازدیگرافتخاراتتحصیلیایشانمیباشد.
همزمانباتحصیلدرمبارزاتانقالباسالمیبهطورفعالحضورداشته
وبع��دازپیروزیانقالبدردوراندفاعمقدستوفیقش��شماهحضوردر

جبهههایحقعلیهباطلراداشت.

سوابق تحصیلی

محل تحصیلمقطع رشته تحصیلی
حوزه علمیه قمخارجادبیات، منطق، فقه و اصول

موسسه آموزش عالی مدیریت دولتیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی/ عنوان پایان نامه: بررسی معیارهای مدیریت اسالمی

سوابق آموزشی

محل تدریسعنوان
مدارس حجتیهتدریس در حوزه علمیه قم

حضرت ولی عصر )عج( - سید حمزه – الزهراءتدریس در حوزه های علمیه تبریز
تدریس در حوزه علمیه تهران

مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر و راهنمای چندین پایان نامه دانش آموختگان

سوابق شغلی

تاریخدستگاه ذیربطعنوان 
پایانشروع

1362/4/11363/11/30سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقیمسئول اداره تبلیغات اسالمی شهرستان هریس
13631364سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقیمسئولیت فرهنگی و روابط عمومی

1363/12/11365/8/30سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقیمعاون و جانشین مدیرکل
1365/8/301372/2/30سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقیمدیر کل 

13661367مدرسه عالی علوم اسالمی حضرت ولی عصر )عج( تبریز مدیر 
13671368حوزه علمیه خواهران سید حمزه تبریزمدیر 

13691374حوزه علمیه الزهرا تبریز موسس و مدیر 
مسئول حوزه اجرایی و هماهنگی  فعالیت های فرهنگی و 

13691372سازمان تبلیغات اسالمیتبلیغی جمهوری آذربایجان و ماورای قفقاز
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تاریخدستگاه ذیربطعنوان 
پایانشروع

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان آذربایجان مسئول ستاد دهه فجر انقالب اسالمی 
13631369شرقی

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان آذربایجان مسئول
1369/4/301374/12/29شرقی

1368/5/151375/12/29بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 

بنیاد خیریه مصلی تبریز )نماینده ولی فقیه و استانداری مدیرعامل 
1372/2/301374/2/30جهت ساخت مصلی(

1374/7/301375/11/30سازمان تبلیغات اسالمیمسئول بازرسی ویژه
1375/11/301377/12/29مرکز اسالمی امام علی )ع(، اطریش/ وینامام جمعه و مسئول 

13771398بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قممسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
جانشین معاونت ارتباطات و تبلیغ و مدیر کل 

1378/1/151379/6/30سازمان تبلیغات اسالمیتشکل های دینی

جانشین معاونت ارتباطات و تبلیغ و مدیر کل 
1379/6/301381/12/29سازمان تبلیغات اسالمینمایندگی های سازمان در وزارتخانه ها

1381/1/151386/5/3سازمان تبلیغات اسالمیمدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران
1386/5/31397/4/4سازمان تبلیغات اسالمیمعاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی

همزمان با حفظ سمت مسئولیت معاونت امور مجلس 
سازمان تبلیغات اسالمیو استان ها

13981399سازمان اوقاف و امور خیریهمسئول امور استان ها 

مسئولیت و عضویت در ستادها و شوراها همزمان با مسئولیت های اصلی

• عضوودبیرهیئتامنایسازمانتبلیغاتاسالمی
• عضوشورایفرهنگیدفترمقاممعظمرهبری

• رئیسستادمرکزیشئونفرهنگیدرمناسبتهایمذهبیکشور
• رئیسهیئتفقهی،حقوقیواوقافیسازماناوقافوامورخیریه
• دبیرکمیسیونماده۲سازماناوقافوامورخیریه)شبهقضایی(

• عضوستاددههفجرانقالباسالمی
• مسئولکمیتهتشکلهاوسازمانهایمردمنهاد)ستاددههفجرانقالباسالمی(
• مسئولگروهزباندانانبعثهمقاممعظمرهبریدرحوزهکشورهایترکزبان
• مدیرامورتبلیغاتدومیننمایشگاهجمهوریاسالمیدرجمهوریآذربایجان

• عضوستادتعالیسازمانتبلیغاتاسالمی
• رئیسهیئتتجدیدنظرتخلفاتاداریسازمانتبلیغاتاسالمی
• عضوشورایراهبریتوسعهومدیریتسازمانتبلیغاتاسالمی

• عضوورئیسهیئتمدیرهمرکزتوسعهفعالیتهایفرهنگیودینی
• موسسوعضوهیئتامنایمجتمعآموزشعلوماسالمیکوثر

• جانش��ینورئیسس��تادصیانتازحریمعموم��یوامنیتعمومیوحقوق
شهروندیکشور

• عضوشورایهماهنگیونظارتبرامرترویجفرهنگایثاروشهادتکشور
• مسئولستاداقامهنمازسازمانتبلیغاتاسالمی

• مسئولکمیتهپدافندغیرعاملسازمانتبلیغاتاسالمی

• عضوستادعالیپشتیبانیوهماهنگیامورمساجدکشور
• عضواصلیهیئتبدویرسیدگیتخلفاتاداریسازمانتبلیغاتاسالمی

• عضوستادبرگزاریمراسمهفتهپژوهشوفناوریتهران
• عضوهیئتامنایسازمانزنانانقالباسالمی

• عضوهیئتمدیرهمرکزامین)تولیدوتوزیعاقالمفرهنگی(
• عضوانجمنکتابخانههایعمومیاستانتهران

• عضوکمیتهانضباطیدانشجوییمرکزعلمیکاربردیسوانحطبیعیبنیادمسکن
• مسئولاعزاممبلغبهجبهه،استانآذربایجانشرقی

• جانشینکمیتهتبلیغاتجنگ،استانآذربایجانشرقی
• عضوستادپشتیبانیجنگ،استانآذربایجانشرقی

• عضوشورایفرهنگعمومیاستانآذربایجانشرقیوتهران
• عضوهیئتمدیرهاجراییمصلیامامخمینیتبریز

• عضوهیئتپنجنفرینظارتبرانتخاباتمجلسش��ورایاس��المی،استان
آذربایجانشرقی)۲دوره(

• عضوهیئتنظارتحوزهانتخابیهتبریز
• عضوشورایمدیریتحوزههایعلمیه)آذربایجانشرقیوغربی،اردبیل(

• عضوهیئتنظارتش��وراینگهباندرریاس��تجمهوری،خبرگان،مجلس
شورایاسالمی،استانآذربایجانشرقی

فعالیتهایتبلیغی

اتریش – ترکیه – آلمان – روسیه – اوکراین – ترکمنستان – افغانستانخارج از کشور
بالروس - آذربایجان – عربستان – داغستان- نخجوان - مجارستان

در مراکز استان ها و شهرستان هاداخل کشور
حضور فعال در صدها سمینار، همایش و کنفرانس علمی، آموزشی و فرهنگی
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دوره های آموزشی و مهارتیما

دستگاه برگزارکنندهسطح دورهعنوان دوره
تاریخ برگزاری

سالماه
967سازمان امور اداریبهبود مدیریتمدیریت میانی

1180سازمان مدیریتبهبود مدیریتآموزش عمومی رایانه
481مرکز آموزش مدیریت دولتیبهبود مدیریتمدیریت مشارکتی

582مدیریت آموزش و پژوهشبهبود مدیریتتحول در نظام اداری
1282مدیریت آموزش و پژوهشبهبود مدیریتطرح تکریم ارباب رجوع

1283مدیریت آموزش و پژوهشبهبود مدیریتتوانمند سازی نیروی انسانی
1183آموزش و پژوهشطرح تکریم ارباب رجوع

1284مدیریت آموزش و پژوهشعمومیمفاهیم پایه فناوری اطالعات
1284مدیریت آموزش و پژوهشعمومیاستفاده از رایانه و مدیریت فایل ها

1284مدیریت آموزش و پژوهشعمومیواژه پردازها
1284مدیریت آموزش و پژوهشعمومیصفحه گسترها

1284مدیریت آموزش و پژوهشعمومیبانک های اطالعاتی
1284استان تهرانعمومیترویج و توسعه فرهنگ نماز
1284استان تهرانعمومیدوره های آموزش قرآن کریم

1284استان تهرانعمومیاخالق اداری و مناسبات انسانی
285استان تهرانعمومیفرهنگ و مفاهیم قرآن کریم

285مدیریت آموزش و پژوهشبهبود مدیریتبهره وری و توسعه
986دفتر آموزش و پژوهشبهبود مدیریتفناوری اطالعات و بهره وری

486مدیریت آموزش و پژوهشبهبود مدیریتمدیریت دولتی و جهانی شدن
486سازمان تبلیغات اسالمیشغلیبودجه ریزی عملیاتی

686مدیریت و برنامه ریزیبهبود مدیریتاخالق اداری و مناسبات انسانی
586سازمان تبلیغات اسالمیتوجیهی حفاظتی- ضد جاسوسی

586سازمان تبلیغات اسالمینشت تخلیه تلفنی
586سازمان تبلیغات اسالمیکارگاه اختصاصی
987کمیته راهبریشناخت نحله ها
1287دفتر آموزش و پژوهشبهبود مدیریتمدیریت زمان

888دفتر آموزش و پژوهشفرآیند و فنون تصمیم گیری
688دفتر آموزش و پژوهشاندیشه های نو در مدیریت

889دفتر آموزش و پژوهشمدیریت استرس
1090سازمان تبلیغات اسالمیآشنایی با سامانه اطالعات نظام اداری
1290دفتر مرکزیعمومیآشنایی با سامانه اطالعات نظام اداری

292دفتر مرکزیبهبود مدیریتمهدویت و فرهنگ انتظار
1292دفتر مرکزیبهبود مدیریتنظام مدیریت اسالمی

1292دفتر مرکزیبهبود مدیریتمفهوم شناسی فرهنگ، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه های دینی
1292دفتر مرکزیبهبود مدیریتجنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن
1092مدیریت  و سرمایه انسانیشغلیآشنایی با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری

293سازمان تبلیغات اسالمیمهدویت و فرهنگ انتظار

رتبه های اداری کسب شده

در سالدر رشتهرتبه دستگاه برگزار کنندهعناوین
1368مدیریت و فعالیت های فرهنگیبرتراستانداریمدیر نمونه در سطح آذربایجان شرقی

1370برگزاری فعالیت های انقالب اسالمیاولشورای هماهنگی تبلیغات اسالمیمدیر نمونه در سطح کشور
1383مدیریت و فعالیت های فرهنگیاولاستانداریمدیر نمونه در استان تهران

مدیر نمونه با تصویب کمیته انتخاب کارکنان 
1385تکریم ارباب رجوعاولاستانداریستاد جشنواره شهید رجایی استان تهران

1385مدیریت و فعالیت های فرهنگینمونه ملیریاست جمهوریجشنواره ملی شهید رجایی

• دریافت ده ها لوح تقدیر از مسئولین دستگاه ها در سطوح مختلف در طول دوران خدمت
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حجتاالسالموالمسلمینمحمدمحمدی
گلپایگان��یرئیسدفترمق��اممعظمرهبری
درمراس��ممعارفهحجتاالس��المحس��ین
روحانینژادنماین��دهجدیدولیفقیهدربنیاد
مس��کنانقالباس��المیکهدرپیرحلت
آیتاهللسیدهاش��مرس��ولیمحالتیاخیراً
ازس��ویمقاممعظمرهبریبهاینس��مت
منصوبش��دهاس��ت،گفت:بنیادمس��کن
منش��أخدم��اتب��زرگازابت��دایانقالب
تاکنوننسبتبهاقش��ارمحرومبودهاست.
اینخدماتدرمنظرهمهمردماس��ت،شما
دعاگوزیاددارید،ایندعاهاارزشمندویکی

ازالطافخدااست.
ویادام��هداد:یکیازمراجعتقلیدبهمن
گف��تبهحضرتآقابگوییدمنبرایش��ما
زیاددعامیکن��مودرعینحالنگرانهم

هس��تم.وقتیبهحضرتآقااطالعدادمایش��انگفتندبهاینمرجعتقلید
سالمبرسانیدوبگوییدبهدعایشمانیازدارمکهنشانگراهمیتدعاست.

رئیس دفت�ر رهب�ر معظم انقالب، بنی�اد مس�کن را خاکریز اول 
حوادث دانس�ت و تصری�ح کرد: از مهندس تاب�ش، رئیس بنیاد 
مس�کن انقالب تش�کر می کنم. خدم�ات این بنی�اد در این مدت 
کم نظیر اس�توباهمهمحدودیتهاازجانمایهگذاش��تونیروهایاین
بنیادبهدستوراتامامخمینی)ره(درفرمانتشکیلبنیادجامهعملپوشاندهاند.

ویافزود:هرجازلزلهیاس��یلمیآیدبنیادمس��کنحضوردارد.حضرت
امام)ره(وقتیتشکیلبنیادمسکنراداد،دستورراهاندازیحساب۱۰۰امام

راهمصادرکردکهاینحسابتاکنونبرکاتزیادیداشتهاست.
ویبااش��ارهبههفتهدفاعمقدسخاطرنش��انکرد:هیچجایدنیافردی
مانندسردارسلیمانیپیدانمیشود.ایشانمالکاشترحضرتآقابودند.من

بارهاپیِشرهبرمعظمانقالببودمکهسردارسلیمانیهمبهمحضرایشان
میرس��ید.آقابهویابرازمحبتمیکردند،ولیس��ردارس��لیمانیذرهای

احساسغرورنمیکردودنبالشهادتبود.
محم��دیگلپایگانییکیازموهبتهایکش��وررابرخورداریازرهبری
آگاهک��هح��وادثراازقبلپیشبین��یمیکند،عنوانکردواف��زود:اینها
تأییداتالهیاس��ت.امیدواریمخداوندبهایشانطولعمردهدوبتوانیمدر

سایهایشانبهجایگاهیکهمدنظرامامراحلبودبرسیم.
ویدرپایانبهتوفیقاتمرحومرس��ولیمحالتینمایندهسابقولیفقیه
دربنیادمسکناشارهوبرایحجتاالسالمروحانینژادکهسوابقدرخشانی

داشتهاست،درسمتنمایندگیولیفقیهواینبنیادآرزویتوفیقکرد.
گفتنیاس��تدرپایاناینمراس��م،باحضوروزیرراهوشهرسازی،رئیس
دفترمقاممعظمرهبری،حجتاالس��المخاموشیرئیسسازماناوقافو
حجتاالس��المقمیرئیسسازمانتبلیغاتاس��المیحکمانتصابرهبر

معظمانقالببهحجتاالسالمروحانینژاداعطاشد.

سخنرانی حجت االسالم والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی
 رئیس دفتر مقام معظم رهبری- در مراسم معارفه نماینده جدید ولی فقیه

 در بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 بنی�اد مس�کن منش�أ خدمات ب�زرگ از 
ابت�دای انقالب تاکنون نس�بت به اقش�ار 

محروم بوده است

 نیروهای بنیاد مسکن به دستورات امام 
خمین�ی )ره( در فرمان تش�کیل ای�ن نهاد، 

جامه عمل پوشانده اند.
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محمداس��المیدرمراس��ممعارفهنمایندهجدید
ولیفقیهدربنیادمسکنانقالباسالمی،اینبنیاد
رایکیازدس��تاوردهایانقالبکهمزینبهفرمان
حضرتامام)ره(است،دانستوگفت:بنیادمسکن
واقعًاخاکریزاولحوادثطبیعیوبازسازیپساز
آناس��تکهباطمأنینهوضوابطدقیقواردصحنه
بازس��ازیمیشود.رکوردیراکهدراینسالهادر
حوزهبازسازیبهثبترسانده،قابلمقایسهباقبل

ازآننیست.
ویادامهداد:مادربحثحاشیهنش��ینیکهیک
دغدغهبزرگاستومتأسفانهدرچندسالگذشته
مجدداًزندهشده،ازبنیادمسکنخواستیمکهورود
کند؛مصادیقآن،رفعحاشیهنش��ینیاس��تانهای
خراسانرضوی،سیس��تانوبلوچستانوخوزستان

استکهبنیادبهایناستانهاورودکردهاست.
وزیرراهوشهرس��ازیبهموضوعساختمسکن
اش��ارهکردوگف��ت:دردورهایکهواردوزارتراه
وشهرس��ازیشدم،بادیدگاههایسیاستیمختلف

دربخشمس��کنمواجهشدم؛یکسیاستمبتنیبرمسائلآماریبودوبا
مقایسهآمارنفوسومسکنمیگفتکهدولتنبایددرساختوسازمداخله
کن��د.ایندیدگاهمباحثیراهمدربارهمس��کنمه��رمطرحمیکردوخط

اعتباریآنراتورمزامیدانست.
اس��المییادآورش��د:دیدگاهسیاس��تیدیگ��راینبودکهش��اهدبودیم
کهساختوس��ازکاهشیافتهوبه۳۰۰هزارواحددرس��الرس��یدهاست
درحالیکهس��االنه7۰۰هزارواحدساختمسکنجدیدنیازداشتیموعمده
متقاضیاناین۴۰۰هزارواحدکس��ریمس��کنکهداشتیم،اقشاریبودند
کهقدرتخریدمس��کننداش��تندبنابراین،نتیج��هگرفتیمکهتکلیفذاتی

ساختوسازبردوشمااستوبایدبهآنورودکنیم.

ویادام��هداد:علیرغمکاس��تیها،طرحاقدامملیمس��کنراراهاندازی
کردیم؛بااینحالتعیینضوابطوایجادهماهنگیهامیاندستگاههابرای

شروعاینطرح،یکسالازمازمانگرفت.
وزیرراهوشهرس��ازیافزود:درحالحاضرس��اخت۱۳۰هزارواحدطرح
اقدامملیمس��کنبرعهدهبنیادمسکناستوبیشترواگذاریهاازطریق
عرضهزمینبهمتقاضیانانجامخواهدش��د؛امیدواریمباهمتاس��تانها،
ساختمسکنبرایجامعههدفرامحققکنیم.ماحتیدرمناطقسیلزده
ک��هفاق��دزمیندولتیبودیم،ازمردمزمینخریدی��موبهاینطرحواگذار

کردیم.
اسالمیدربارهطرحاقدامملیمسکنگفت:5۰۰۰واحدازاینطرحآماده
تحویلاستو۴۰هزارواحدمسکنمهرنیزآمادهتحویلداریمکهپساز

ماهصفر،مراسمتحویلبهمردمرابرگزارخواهیمکرد.
وزیرراهوشهرس��ازیدرخصوصگرانیمصالحساختمانیاظهارداشت:
درحالحاضراینبازارلجامگس��یختهاس��تومس��ئوالنمرتبطبایدبازار

مصالحراکنترلکنند.
ویاظهارداش��ت:ازرئیسجمهوردس��تورگرفتیمت��اقیروفوالدکهدر
بورسکاالهزینهمیشوندراصرفًابرایطرحهایمسکنیخارجازبورس

خریداریکنیم؛دستوررئیسجمهوربهوزارتصمتارسالشدهاست.

سخنرانی مهندس محمد اسالمی
 وزیر راه وشهرسازی- در مراسم معارفه نماینده جدید ولی فقیه

 در بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 بنیاد مسکن یکی از دستاوردهای انقالب 
و مزین به فرمان حضرت امام )ره( اس�ت. 
این نه�اد واقعاً خاکریز اول حوادث طبیعی 
و بازسازی پس از آن است که با طمأنینه و 
ضوابط دقیق وارد صحنه بازسازی می شود
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علیرضاتابش-رئیسبنیادمسکن،درمراسممعارفه
نمایندهولیفقیهبااشارهبهاینکهبنیادمسکنیکنهاد
خدمتگزارمتعلقبهانقالباس��ت،گفت:بنیادمس��کن
برنامههایویژهایبرایبازس��ازیوبهس��ازیمناطق
سیلزدهوزلزلهزدهداشتهکهماحصلتماماقداماتآن

چشمگیربودهاست.
رئی��سبنیادمس��کنکش��ورادامهداد:ازس��ال۹۱
تاکنونیک میلیون و ۲۳۰ هزار واحد مس�کونی
درای��نبخشرابهاتمامرس��اندهایمو۲5۰هزارواحد
نیمهتماماستکهبهزودیبهاتماممیرسانیم.امسال
ت��الشمیکنیم۳۱۰ ه�زار واحد مس�کونیطبق
برنامهریزیهای��یکهانج��امدادهایم،آغ��ازوبهاتمام

برسانیم.
ویادامهداد:۵۰۶ هزار واحد مسکونیدرمناطق

آسیبدیدهرابازسازیونوسازیکردهایم.
اوتوضیحداد:دراس��تانکرمانش��اه،ب��اتوجهبهزلزله

شدیدیکهرخدادهبود،توانستیمظرفیکسالونیم،واحدهارابازسازیکنیم
وباتوجهبهحضوروزیرراهوشهرس��ازیومقاممعظمرهبریوقولیکهبه

مردمدادهبودند،توانستیماینواحدهایآسیبدیدهرابهاتمامبرسانیم.
تابشتصریحکرد:همکارانمادربنیادمسکنازدلوجاندراینمناطق
حضورپیداکردهاندوبازس��ازیرابرعهدهگرفتهاندوهماکنونچهرهقدیم
س��رپلذهابباچهرهجدیدکنونیبس��یارمتفاوتاستوتمامیواحدهابا

بهترینکیفیتاحداثشدهاند.
اوبااش��ارهبهاینکهدرمناطقسیلزدهکه۲5استانراشاملمیشوددر
سالگذشتهتوانستیمبازس��ازیهایخوبیراانجامدهیم،گفت:۶۰تا7۰
هزارواحدمس��کونیرابازس��ازیو۹۰تا۱۰۰هزارواحدمس��کونیراهم

تعمیرکردهایم.
تابشتوضیحداد:بنیادمس��کنبرایساختوساز،سعیداشتواحدهای
بسیارمحکموباکیفیتبسازدوباتوجهبهآنکهبسیاریازاینواحدهادر
اطرافرودخانهبودند،محافظهاییرابرایحفاظتازآنهادرنظرگرفتهایم.
اویادآورش��د:۸۰۰تا۹۰۰میلیاردتومانهزینهبرایبازس��ازیوتعمیردر
داخلشهرهاازجملهساختدیوارهایحائلدراینمناطقهزینهشدهاست.
رئیسبنیادمس��کنهمچنیندرادامهبهوضعیتمس��کنهایروستایی
هماش��ارهکردوگفت:ساختواحدهایمسکنروس��تاییبهجایخوبی
رس��یدهوامروزاجرایاینواحدهابایکسیلوزلزلهجدید،دچارخسارت

نخواهدشد.

تابشاضافهکرد:از5میلیونواحدمس��کونی،۲میلیونو7۰هزارواحد
مس��کونینوسازیش��دهو5۰تا۶۰هزارواحدمسکونیهمدردستاجرا
داریمدرصددهس��تیمس��الیانهساخت۲۰۰هزارواحدمسکونیرابهاتمام

برسانیم.
تابشهمچنیندرادامهبهبرنامهمسکنمحرومانهماشارهکردوگفت:
طرحمس��کنمحروماندر۱۲اس��تاندرحالاجراستوتاکنون۲5هزار
واحدمس��کونیراتحویلدادهایمو5۰هزارواحدنیزتاپایاندولتتکمیل

وتحویلدادهخواهدشد.
اوتوضیحداد:برایاینواحدها5۰میلیونتومانتس��هیالتبانرخکمو
۲5میلیونتومانتس��هیالتبالعوضپرداختخواهدشد،ساخت۸۰هزار

واحدمسکونیآغازشدهاست.
تابشبیانکرد:دربافتهایفرس��ودهاطرافشهرهاهمطرحبزرگیرا
آغازکردهایموبرای۱۰هزارواحدمسکونیدراینمناطقازجملهسیستان

وبلوچستانتسهیالتارزانقیمتپرداختمیشود.
رئیسبنیادمس��کنیادآورشد:پروژهساختمسکنمهرکهدرشهرهای
کوچکبرعهدهمابوده،بهصورتکاملبهاتمامرسیدهاست.طبقبرنامه،
س��الیانه۱۰هزارواحدمسکنمهررادردستورکارخودقراردادهبودیمکه

دوسالپیشپروندهآنهارابستیم.
اواظهارکرد:امروزهتنها۳هزارواحدمسکنمهرمشکلحقوقیدارندو

بهمحضرفعمشکل،اجرارابهاتمامخواهیمرساند.

سخنرانی مهندس علیرضا تابش
 رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی- در مراسم معارفه نماینده جدید ولی فقیه

 در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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َِّذي َهَدانَا لَِهَذا َوَما ُکنَّا لِنَْهتَِدَي لَْوال أَْن َهَدانَا اهللُهّ الَحْمُد هلِلِهّ ال
الصلوة و السالم علی سیدنا محمد بن عبدا.... )ص( واللعن علی اعدائهم اجمعین

ایامس��وگواریاهلبیتعصمتوطهارتعلیهمالس��المراخدمتعزیزانتس��لیتعرضمیکنمودر
ابتدایسخنمیادمیکنمازحضرتآیتا...رسولیمحالتیرضوانا...تعالیکهایشانحقیبرگردنما
بنیادیهادارندبهویژه،الطافوعنایتهاییکهمرحومحضرتآیتا...رس��ولیمحالتینس��بتبهبنده
داشتند،مسلمًامسیریکهایشاندربنیادمسکنطیکردهاینمسیرچنانهموارشدهکهمابتوانیماهداف

مقدسیکهایشانتعقیبمیکردندباتالشجمعی،هماناهدافرامحققکنیم.
روحانینژادباتشکرازحضورمدیران،روحانیون،مدیرانعاملشرکتهابهویژهحضرتآیتا...محمدی
گلپایگانی-رئیسدفترمقاممعظمرهبری،مهندساسالمی-وزیرراهوشهرسازی،جنابحجتاالسالم
والمس��لمیندکترخاموشی-رئیسسازماناوقافوامورخیریه،حجتاالسالموالمسلمینحاجآقاقمی-

رئیسس��ازمانتبلیغاتاس��المی،دکترایروانی،حاجآقایپوررضاومهندس
تابش-رئیسبنیادمسکنکشورو...گفت:حکمومسئولیتیکهمقاممعظم
رهب��ری،حضرتآیتا...العظمیخامنهایدامعزهالعالیبهبندهواگذارکردند
باتمامتالشس��عیخواهمکردتااهدافیکهمعظمله...درمسکنمحرومین
وقش��رهاییکهازبالیایطبیعیوحوادثآسیبمیبینندوبایددرکنارآنها
باشیم،بتوانیماهدافمقدسفرمانامام)ره(راتحققبخشیمکهدراینزمینه
مانیازمنددعایشماعزیزانهستیمتابتوانیماینمسئولیترابهپایانبرسانیم.
نماین��دهول��یفقیهدربنیادمس��کنگفت:ایننهادازبرکاتمس��تمرو
صدقاتجاریهامامراحلاستبهطوریکهدربیانحضرتآقاهماینجمله
بارهاذکرش��دهویادآوریشدهاست.ایش��اندومحوررادربیاناتیکهدر
مالقاتهایبامس��ئولینبنیادمسکنداشتندارائهفرمودندوتأکیدداشتند:
کهیکیمسئلهمسکنمحرومینهستوقشرهاییکهآسیبمیبینندکه
درای��نزمینهماموظفبهبازخوانیفرمانصدورحضرتامام)ره(مبنیبر
تأس��یسبنیادمسکنهستیمومطالباتیکهحضرتآقادرحوزهمسکناز
مس��ئولینذیربطدارند.ایبسادراینبازخوانیمابهنکاتجدیدوویژهای
برس��یمکهبتوانیمبخشیازاینمشکالترابرطرفکنیم.ویبااشارهبه
س��خنانحضرتآیتا...محمدیگلپایگانیکهفرمودندمسکندرحقیقت
آرام��شدادنب��هخانوادههامیباش��د.همانطورکهخداون��دمتعالدرآیه
شریفهفرمودند:واهللجعللکممنبیوتکمسکنا.یعنیآرامشایجادکرده
ک��هاینآرامشاگربههمبخوردهم��هبخشهاییکهدرحقیقتبازندگی
انس��انهامواجهاس��تدچارمشکلخواهندشدلذامس��ئلهمسکنباتوجه
بهش��رایطاقتصادیاخیربهصورتیکمقولهاثرگذاردرمس��ائلمعیشتی،
روحی،معنوی،اجتماعیواخالقیمردمدرآمدهاستکهبایدبابرنامهریزی
صحی��حوباجدی��تاینمعضلرابرطرفکرد.اگ��رچنانچهدرجامعهما
امروزهاینمش��کلوج��ودداردوهمینطورپیشبرود،ایبس��امادرآینده
ق��درتتأمینآنحقالج��ارهایکهامروزهدولتبهای��نبخشتوجهدارد
ممکناستدچارمشکلشویم.مابرایاینکهبتوانیماهدافواالیحضرت
امام)ره(رامحققکنیمبایدازبخشهایمردمیبهرهجوییموظرفیتهای
مردمیرابهکارگیریمتاانش��اهللباحض��ورمردمدرصحنهواعتمادکردن

مسئولین،بخشیازاینمشکالتیراکهدراینحوزهداریم،برطرفشود.
روحانینژادباتأکیدبراینکهمس��ئولیندفات��رنمایندگیولیفقیهموظف
هس��تند،درترویجفرهنگمعارفدینیوتعالیبخش��یدنبهاینمس��ئله،
ارتقاءمعرفتدینیکارکنانوخانوادههایآنهاوبصیرتبخشیآنهاگامهای
مؤثریبردارند.ویبااش��ارهبهکارهایانجامشدهگفت:اگرکارماهمین
طوراستمرارپیداکندحتمًاکارهایبزرگتریهمانجامخواهدشدوبهحول
وقوهالهیبابهرهگرفتنازتصمیمهایارزشمندبنیادمسکن،توجهویژهای
بهقشرجوانومهندسینیکهامروزهدردانشگاههاتربیتشدهاندودربنیاد

مسکنحضورچشمگیردارند،میشود.
نمایندهولیفقیهدربنیادمس��کنتأکیدکرد:بایددرراس��تایحلبخشیاز
مش��کالتیکهدرجامعهوجودداردازظرفیتوپتانس��یلیکهدربنیادمسکن
موجوداس��تاستفادهش��ود.همچنینمدلهاییدردنیاوجودداردکهبرخیاز
کش��ورهاتوفیقپیداکردندتامشکلمسکنراحلکنندوماهممیتوانیمبا
ایجادواجرایمدلهایارزش��مندعلمیومطالعاتیکههممیتواندس��رعت
بدهدوهمشفافیتایجادکند،ازآنهابهرهببریم.الزمهاینکاربهرهجستناز

فناوریهاومطالعاتیکهدراینزمینهدرسطحدنیاصورتگرفتهاست.
نکتهپایانیاینکهپروژههاییکهدربنیادمسکنایجادمیشودحتمًاباید

پیوستفرهنگیداشتهباشند.
روحانین��ژادبااش��ارهبهاحادیثیازکت��ابمیزان الحکمةحضرتآیتا...
ریشهریگفتند:مسکنمسلمانومؤمنویژگیهایخاصخودشرادارد
درعینحالیکهدیداحادیثوروایاتماوسعتنظرووسعتبخشیدنبه
زندگیمردماس��تاماش��رایطیراهممطرحمیکنندکهخانوادههابتوانند
درآرام��شکاملزندگیکنندودرکنارهمباش��ند.خیل��یعجیببوددر
حدیثی،پیامبراکرم)ص(منعکردهاندکس��یراکهملکیاخانهایداش��ته
باشد،بخواهدبفروشدوببردهزینهدیگریبکندوفرموند:اگرفروختحتمًا

جایگزینآنیکخانهبخرد.
روحانینژاددرپایانضمنقدردانیازمیهماناناینمراسمگفت:امیدوارم
بتوانیماینمس��یرراباهمهدشواریهاییکهدرپیشداریم،باموفقیتدر

گامدومانقالبطیکنیم.

سخنرانی حجت االسالم والمسلمین حسین روحانی نژاد 
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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