ماهنامه پیام بنیاد مسکن

حضرت آیتاهلل خامنهای در حکمی حجةاالسالم روحانینژاد را به نمایندگی ولیفقیه 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 روحانینژاد دام توفیقه
در پی درگذش��ت جناب حجةاالسالم والمسلمین آقای رسولی محالتی رحمةاهللعلیه و
به ش��یوهی حکم امام راحل رضواناهللعلیه ،جنابعالی را که س��الها در بنیاد مس��کن به
خدمت اشتغال داشتهاید ،به نمایندگی خود در آن نهاد انقالبی منصوب میکنم .هدف از
تشکیل این نهاد کمک به امر مسکن قشرهای محروم و آسیبدیدگان از بالیای طبیعی
است .امید است حضور شما به مدیران بنیاد مسکن در این مقصود کمک کند .توفیقات
همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.

سیدعلی خامنهای
ّ
 ۲۴شهریور ۱۳۹۹
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رهبر معظم انقالب
نماینده ولیفقیه در
بنیاد مسکن را
منصوب کردند

ماهنامه پیام بنیاد مسکن
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حس��ین روحانینژاد در س��ال  1337در روس��تای بیجند شهرستان سراب
اس��تان آذربایجان ش��رقی به دنیا آمد .وی در سال  1352عازم حوزه علمیه
قم ش��د و در مدرسه مبارکه حجتیه ،سکونت نموده و تلمذ دروس مقدماتی
و حوزوی را از اساتیدی چون اصالنی ،علییاری ،حاجیزاده ،مدرس افغانی
و حضرات آیات ش��مایی ،هاش��میتبریزی ،غروی تبریزی ،فیض س��رابی،
انصاری شیرازی ،دوس��تی و ذبیحی کسب فیض نمود و همزمان بهصورت
ش��بانه مقطع تحصیلی دوره راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه دینودانش
و صدوق قم ادامه داد.

توفیق تحصیل از محضر اس��اتید بزرگوار حضرات آیات پایانی ،اعتمادی،
مراغهای ،کمالی و س��توده تا اتمام کفایتین و درس اخالق حضرت آیتاهلل
مظاه��ری و درس خارج فقه و اصول حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی و
ملکوتی از دیگر افتخارات تحصیلی ایشان میباشد.
همزمان با تحصیل در مبارزات انقالب اسالمی بهطور فعال حضور داشته
و بع��د از پیروزی انقالب در دوران دفاع مقدس توفیق ش��ش ماه حضور در
جبهههای حق علیه باطل را داشت.

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی

ادبیات ،منطق ،فقه و اصول
مدیریت دولتی /عنوان پایاننامه :بررسی معیارهای مدیریت اسالمی

مقطع

خارج
کارشناسی ارشد

محل تحصیل

حوزه علمیه قم
موسسه آموزش عالی مدیریت دولتی

سوابق آموزشی
عنوان

تدریس در حوزه علمیه قم
تدریس در حوزههای علمیه تبریز
تدریس در حوزه علمیه تهران
و راهنمای چندین پایاننامه دانشآموختگان

محل تدریس

مدارس حجتیه
حضرت ولیعصر(عج)  -سید حمزه – الزهراء
مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر

سوابق شغلی
عنوان

دستگاه ذیربط

مسئول اداره تبلیغات اسالمی شهرستان هریس
مسئولیت فرهنگی و روابط عمومی
معاون و جانشین مدیرکل
مدیر کل
مدیر
مدیر
موسس و مدیر

مسئول حوزه اجرایی و هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و
تبلیغی جمهوری آذربایجان و ماورای قفقاز

شروع

تاریخ

پایان

سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی
سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی
سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی
سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی
مدرسه عالی علوم اسالمی حضرت ولیعصر(عج) تبریز
حوزه علمیه خواهران سید حمزه تبریز
حوزه علمیه الزهرا تبریز

1362/4/1
1363
1363/12/1
1365/8/30
1366
1367
1369

1363/11/30
1364
1365/8/30
1372/2/30
1367
1368
1374

سازمان تبلیغات اسالمی

1369

1372

مسئول
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
مدیرعامل

1369/4/30

1374/12/29

1368/5/15

1375/12/29

بنیاد خیریه مصلی تبریز (نماینده ولی فقیه و استانداری
جهت ساخت مصلی)
سازمان تبلیغات اسالمی
مرکز اسالمی امام علی (ع) ،اطریش /وین
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

1372/2/30

1374/2/30

1374/7/30
1375/11/30
1377

1375/11/30
1377/12/29
1398

سازمان تبلیغات اسالمی

1378/1/15

1379/6/30

سازمان تبلیغات اسالمی

1379/6/30

1381/12/29

سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان تبلیغات اسالمی

1381/1/15
1386/5/3

1386/5/3
1397/4/4

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی

سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان اوقاف و امور خیریه

1398

1399

مسئولیت و عضویت در ستادها و شوراها همزمان با مسئولیتهای اصلی
• عضو و دبیر هیئت امنای سازمان تبلیغات اسالمی
• عضو شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری
• رئیس ستاد مرکزی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی کشور
• رئیس هیئت فقهی ،حقوقی و اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه
• دبیر کمیسیون ماده  2سازمان اوقاف و امور خیریه (شبه قضایی)
• عضو ستاد دهه فجر انقالب اسالمی
• مسئول کمیته تشکلها و سازمانهای مردمنهاد (ستاد دهه فجر انقالب اسالمی)
• مسئول گروه زباندانان بعثه مقام معظم رهبری در حوزه کشورهای ترک زبان
• مدیر امور تبلیغات دومین نمایشگاه جمهوری اسالمی در جمهوری آذربایجان
• عضو ستاد تعالی سازمان تبلیغات اسالمی
• رئیس هیئت تجدیدنظر تخلفات اداری سازمان تبلیغات اسالمی
• عضو شورای راهبری توسعه و مدیریت سازمان تبلیغات اسالمی
• عضو و رئیس هیئت مدیره مرکز توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی
• موسس و عضو هیئت امنای مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر
• جانش��ین و رئیس س��تاد صیانت از حریم عموم��ی و امنیت عمومی و حقوق
شهروندی کشور
• عضو شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کشور
• مسئول ستاد اقامه نماز سازمان تبلیغات اسالمی
• مسئول کمیته پدافند غیرعامل سازمان تبلیغات اسالمی

• عضو ستاد عالی پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور
• عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی تخلفات اداری سازمان تبلیغات اسالمی
• عضو ستاد برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری تهران
• عضو هیئت امنای سازمان زنان انقالب اسالمی
• عضو هیئت مدیره مرکز امین (تولید و توزیع اقالم فرهنگی)
• عضو انجمن کتابخانههای عمومی استان تهران
• عضو کمیته انضباطی دانشجویی مرکز علمی کاربردی سوانح طبیعی بنیاد مسکن
• مسئول اعزام مبلغ به جبهه ،استان آذربایجان شرقی
• جانشین کمیته تبلیغات جنگ ،استان آذربایجان شرقی
• عضو ستاد پشتیبانی جنگ ،استان آذربایجان شرقی
• عضو شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی و تهران
• عضو هیئت مدیره اجرایی مصلی امام خمینی تبریز
• عضو هیئت پنج نفری نظارت بر انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی ،استان
آذربایجان شرقی ( 2دوره)
• عضو هیئت نظارت حوزه انتخابیه تبریز
• عضو شورای مدیریت حوزه های علمیه (آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل)
• عضو هیئت نظارت ش��ورای نگهبان در ریاس��ت جمهوری ،خبرگان ،مجلس
شورای اسالمی ،استان آذربایجان شرقی

فعالیت های تبلیغی
خارج از کشور

اتریش – ترکیه – آلمان – روسیه – اوکراین – ترکمنستان – افغانستان
بالروس  -آذربایجان – عربستان – داغستان -نخجوان  -مجارستان

داخل کشور

در مراکز استانها و شهرستانها
حضور فعال در صدها سمینار ،همایش و کنفرانس علمی ،آموزشی و فرهنگی
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مسئول بازرسی ویژه
امام جمعه و مسئول
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
جانشین معاونت ارتباطات و تبلیغ و مدیر کل
تشکلهای دینی
جانشین معاونت ارتباطات و تبلیغ و مدیر کل
نمایندگیهای سازمان در وزارتخانهها
مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران
معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی
همزمان با حفظ سمت مسئولیت معاونت امور مجلس
و استانها
مسئول امور استانها

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان آذربایجان
شرقی
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان آذربایجان
شرقی

1363

1369
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عنوان

مسئول ستاد دهه فجر انقالب اسالمی

دستگاه ذیربط

شروع

تاریخ

پایان
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دوره های آموزشی و مهارتی
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عنوان دوره

سطح دوره

دستگاه برگزارکننده

مدیریت میانی
آموزش عمومی رایانه
مدیریت مشارکتی
تحول در نظام اداری
طرح تکریم ارباب رجوع
توانمند سازی نیروی انسانی
طرح تکریم ارباب رجوع
مفاهیم پایه فناوری اطالعات
استفاده از رایانه و مدیریت فایلها
واژهپردازها
صفحهگسترها
بانکهای اطالعاتی
ترویج و توسعه فرهنگ نماز
دورههای آموزش قرآن کریم
اخالق اداری و مناسبات انسانی
فرهنگ و مفاهیم قرآن کریم
بهرهوری و توسعه
فناوری اطالعات و بهرهوری
مدیریت دولتی و جهانیشدن
بودجهریزی عملیاتی
اخالق اداری و مناسبات انسانی
توجیهی حفاظتی -ضدجاسوسی
نشت تخلیه تلفنی
کارگاه اختصاصی
شناخت نحلهها
مدیریت زمان
فرآیند و فنون تصمیمگیری
اندیشههای نو در مدیریت
مدیریت استرس
آشنایی با سامانه اطالعات نظام اداری
آشنایی با سامانه اطالعات نظام اداری
مهدویت و فرهنگ انتظار
نظام مدیریت اسالمی
مفهومشناسی فرهنگ ،مدیریت و برنامهریزی فرهنگی با تأکید بر آموزههای دینی
جنگ نرم ،تهدید نرم و شیوههای مقابله با آن
آشنایی با فرایند رسیدگی به تخلفات اداری
مهدویت و فرهنگ انتظار

بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت

سازمان امور اداری
سازمان مدیریت
مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
استان تهران
استان تهران
استان تهران
استان تهران
مدیریت آموزش و پژوهش
دفتر آموزش و پژوهش
مدیریت آموزش و پژوهش
سازمان تبلیغات اسالمی
مدیریت و برنامه ریزی
سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان تبلیغات اسالمی
کمیته راهبری
دفتر آموزش و پژوهش
دفتر آموزش و پژوهش
دفتر آموزش و پژوهش
دفتر آموزش و پژوهش
سازمان تبلیغات اسالمی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
مدیریت و سرمایه انسانی
سازمان تبلیغات اسالمی

عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
شغلی
بهبود مدیریت

بهبود مدیریت

عمومی
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
بهبود مدیریت
شغلی

تاریخ برگزاری

ماه

9
11
4
5
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
2
2
9
4
4
6
5
5
5
9
12
8
6
8
10
12
2
12
12
12
10
2

سال

67
80
81
82
82
83
83
84
84
84
84
84
84
84
84
85
85
86
86
86
86
86
86
86
87
87
88
88
89
90
90
92
92
92
92
92
93

رتبه های اداری کسبشده
عناوین

مدیر نمونه در سطح آذربایجان شرقی
مدیر نمونه در سطح کشور
مدیر نمونه در استان تهران
مدیر نمونه با تصویب کمیته انتخاب کارکنان
ستاد جشنواره شهید رجایی استان تهران
جشنواره ملی شهید رجایی

دستگاه برگزار کننده

استانداری
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
استانداری

رتبه
برتر
اول
اول

مدیریت و فعالیتهای فرهنگی
برگزاری فعالیتهای انقالب اسالمی
مدیریت و فعالیتهای فرهنگی

در رشته

۱۳۶۸
1370
1383

استانداری

اول

تکریم ارباب رجوع

1385

ریاست جمهوری

نمونه ملی

مدیریت و فعالیتهای فرهنگی

1385

• دریافت دهها لوح تقدیر از مسئولین دستگاهها در سطوح مختلف در طول دوران خدمت

در سال

رئیس دفتر مقام معظم رهبری -در مراسم معارفه نماینده جدید ولیفقیه

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سخنرانیحجتاالسالموالمسلمینمحمدمحمدیگلپایگانی
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی

رئیسدفت�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 میکنم .خدم�ات این بنی�اد در این مدت
کمنظیر اس�ت و با همه محدودیتها از جان مایه گذاش��ت و نیروهای این

بنیاد به دستورات امام خمینی(ره) در فرمان تشکیل بنیاد جامه عمل پوشاندهاند.

بنی�اد مس�کن منش�أ خدمات ب�زرگ از
ابت�دای انقالب تاکنون نس�بت به اقش�ار
محروم بوده است
وی افزود :هر جا زلزله یا س��یل میآید بنیاد مس��کن حضور دارد .حضرت
امام(ره) وقتی تشکیل بنیاد مسکن را داد ،دستور راهاندازی حساب  ۱۰۰امام
را هم صادر کرد که این حساب تاکنون برکات زیادی داشته است.
وی با اش��اره به هفته دفاع مقدس خاطرنش��ان کرد :هیچ جای دنیا فردی
مانند سردار سلیمانی پیدا نمیشود .ایشان مالک اشتر حضرت آقا بودند .من
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حجتاالسالم و المسلمین محمد محمدی
گلپایگان��ی رئیسدفتر مق��ام معظم رهبری
در مراس��م معارفه حجتاالس�لام حس��ین
روحانینژاد نماین��ده جدید ولیفقیه در بنیاد
مس��کن انقالب اس�لامی که در پی رحلت
آیتاهلل سیدهاش��م رس��ولی محالتی اخیراً
از س��وی مقام معظم رهبری به این س��مت
منصوب ش��ده اس��ت ،گفت :بنیاد مس��کن
منش��أ خدم��ات ب��زرگ از ابت��دای انقالب
تاکنون نسبت به اقش��ار محروم بوده است.
این خدمات در منظر همه مردم اس��ت ،شما
دعاگو زیاد دارید ،این دعاها ارزشمند و یکی
از الطاف خدا است.
وی ادام��ه داد :یکی از مراجع تقلید به من
گف��ت به حضرت آقا بگویید من برای ش��ما
زیاد دعا میکن��م و در عین حال نگران هم
هس��تم .وقتی به حضرت آقا اطالع دادم ایش��ان گفتند به این مرجع تقلید
سالم برسانید و بگویید به دعای شما نیاز دارم که نشانگر اهمیت دعاست.

پیش رهبر معظم انقالب بودم که سردار سلیمانی هم به محضر ایشان
بارها ِ
میرس��ید .آقا به وی ابراز محبت میکردند ،ولی س��ردار س��لیمانی ذرهای
احساس غرور نمیکرد و دنبال شهادت بود.
محم��دی گلپایگانی یکی از موهبتهای کش��ور را برخورداری از رهبری
آگاه ک��ه ح��وادث را از قبل پیشبین��ی میکند ،عنوان کرد و اف��زود :اینها
تأییدات الهی اس��ت .امیدواریم خداوند به ایشان طول عمر دهد و بتوانیم در
سایه ایشان به جایگاهی که مدنظر امام راحل بود برسیم.
وی در پایان به توفیقات مرحوم رس��ولی محالتی نماینده سابق ولی فقیه
در بنیاد مسکن اشاره و برای حجت االسالم روحانینژاد که سوابق درخشانی
داشته است ،در سمت نمایندگی ولی فقیه و این بنیاد آرزوی توفیق کرد.
گفتنی اس��ت در پایان این مراس��م ،با حضور وزیر راه و شهرسازی ،رئیس
دفتر مقام معظم رهبری ،حجت االس�لام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و
حجت االس�لام قمی رئیس سازمان تبلیغات اس�لامی حکم انتصاب رهبر
معظم انقالب به حجت االسالم روحانی نژاد اعطا شد.

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

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سخنرانی مهندس محمد اسالمی

وزیر راهوشهرسازی -در مراسم معارفه نماینده جدید ولیفقیه
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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محمد اس�لامی در مراس��م معارفه نماینده جدید
ولیفقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،این بنیاد
را یکی از دس��تاوردهای انقالب که مزین به فرمان
حضرت امام(ره) است ،دانست و گفت :بنیاد مسکن
واقع ًا خاکریز اول حوادث طبیعی و بازسازی پس از
آن اس��ت که با طمأنینه و ضوابط دقیق وارد صحنه
بازس��ازی میشود .رکوردی را که در این سالها در
حوزه بازسازی به ثبت رسانده ،قابل مقایسه با قبل
از آن نیست.
وی ادامه داد :ما در بحث حاشیهنش��ینی که یک
دغدغه بزرگ است و متأسفانه در چند سال گذشته
مجدداً زنده شده ،از بنیاد مسکن خواستیم که ورود
کند؛ مصادیق آن ،رفع حاشیهنش��ینی اس��تانهای
خراسانرضوی ،سیس��تان و بلوچستان و خوزستان
است که بنیاد به این استانها ورود کرده است.
وزیر راه و شهرس��ازی به موضوع ساخت مسکن
اش��اره کرد و گف��ت :در دورهای که وارد وزارت راه
و شهرس��ازی شدم ،با دیدگاههای سیاستی مختلف
در بخش مس��کن مواجه شدم؛ یک سیاست مبتنی بر مسائل آماری بود و با
مقایسه آمار نفوس و مسکن میگفت که دولت نباید در ساختوساز مداخله
کن��د .این دیدگاه مباحثی را هم درباره مس��کن مه��ر مطرح میکرد و خط
اعتباری آن را تورمزا میدانست.
اس�لامی یادآور ش��د :دیدگاه سیاس��تی دیگ��ر این بود که ش��اهد بودیم
که ساختوس��از کاهش یافته و به  ۳۰۰هزار واحد در س��ال رس��یده است
درحالیکه س��االنه  ۷۰۰هزار واحد ساخت مسکن جدید نیاز داشتیم و عمده
متقاضیان این  ۴۰۰هزار واحد کس��ری مس��کن که داشتیم ،اقشاری بودند
که قدرت خرید مس��کن نداش��تند بنابراین ،نتیج��ه گرفتیم که تکلیف ذاتی
ساختوساز بر دوش ما است و باید به آن ورود کنیم.

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 میشود

وی ادام��ه داد :علیرغم کاس��تیها ،طرح اقدام ملی مس��کن را راهاندازی
کردیم؛ با این حال تعیین ضوابط و ایجاد هماهنگیها میان دستگاهها برای
شروع این طرح ،یک سال از ما زمان گرفت.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود :در حال حاضر س��اخت  ۱۳۰هزار واحد طرح
اقدام ملی مس��کن بر عهده بنیاد مسکن است و بیشتر واگذاریها از طریق
عرضه زمین به متقاضیان انجام خواهد ش��د؛ امیدواریم با همت اس��تانها،
ساخت مسکن برای جامعه هدف را محقق کنیم .ما حتی در مناطق سیلزده
ک��ه فاق��د زمین دولتی بودیم ،از مردم زمین خریدی��م و به این طرح واگذار
کردیم.
اسالمی درباره طرح اقدام ملی مسکن گفت ۵۰۰۰ :واحد از این طرح آماده
تحویل است و  ۴۰هزار واحد مسکن مهر نیز آماده تحویل داریم که پس از
ماه صفر ،مراسم تحویل به مردم را برگزار خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرس��ازی در خصوص گرانی مصالح ساختمانی اظهار داشت  :
در حال حاضر این بازار لجامگس��یخته اس��ت و مس��ئوالن مرتبط باید بازار
مصالح را کنترل کنند.
وی اظهار داش��ت :از رئیسجمهور دس��تور گرفتیم ت��ا قیر و فوالد که در
بورس کاال هزینه میشوند را صرف ًا برای طرحهای مسکنی خارج از بورس
خریداری کنیم؛ دستور رئیسجمهور به وزارت صمت ارسال شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی -در مراسم معارفه نماینده جدید ولیفقیه
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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علیرضا تابش -رئیس بنیاد مسکن ،در مراسم معارفه
نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه بنیاد مسکن یک نهاد
خدمتگزار متعلق به انقالب اس��ت ،گفت :بنیاد مس��کن
برنامههای ویژهای برای بازس��ازی و بهس��ازی مناطق
سیلزده و زلزلهزده داشته که ماحصل تمام اقدامات آن
چشمگیر بوده است.
رئی��س بنیاد مس��کن کش��ور ادامه داد :از س��ال ۹۱
تاکنون یک میلیون و  ۲۳۰هزار واحد مس�کونی
در ای��ن بخش را به اتمام رس��اندهایم و  ۲۵۰هزار واحد
نیمهتمام است که به زودی به اتمام میرسانیم .امسال
ت�لاش میکنیم  ۳۱۰ه�زار واحد مس�کونی طبق
برنامهریزیهای��ی که انج��ام دادهایم ،آغ��از و به اتمام
برسانیم.
وی ادامه داد ۵۰۶ :هزار واحد مسکونی در مناطق
آسیبدیده را بازسازی و نوسازی کردهایم.
او توضیح داد :در اس��تان کرمانش��اه ،ب��ا توجه به زلزله
شدیدی که رخ داده بود ،توانستیم ظرف یکسالونیم ،واحدها را بازسازی کنیم
و با توجه به حضور وزیر راه وشهرس��ازی و مقام معظم رهبری و قولی که به
مردم داده بودند ،توانستیم این واحدهای آسیبدیده را به اتمام برسانیم.
تابش تصریح کرد :همکاران ما در بنیاد مسکن از دل و جان در این مناطق
حضور پیدا کردهاند و بازس��ازی را برعهده گرفتهاند و هماکنون چهره قدیم
س��رپل ذهاب با چهره جدید کنونی بس��یار متفاوت است و تمامی واحدها با
بهترین کیفیت احداث شدهاند.
او با اش��اره به اینکه در مناطق سیلزده که  ۲۵استان را شامل میشود در
سال گذشته توانستیم بازس��ازیهای خوبی را انجام دهیم ،گفت ۶۰ :تا ۷۰
هزار واحد مس��کونی را بازس��ازی و  ۹۰تا  ۱۰۰هزار واحد مس��کونی را هم
تعمیر کردهایم.
تابش توضیح داد :بنیاد مس��کن برای ساختوساز ،سعی داشت واحدهای
بسیار محکم و با کیفیت بسازد و با توجه به آنکه بسیاری از این واحدها در
اطراف رودخانه بودند ،محافظهایی را برای حفاظت از آنها در نظر گرفتهایم.
او یادآور ش��د  ۸۰۰ :تا  ۹۰۰میلیارد تومان هزینه برای بازس��ازی و تعمیر در
داخل شهرها از جمله ساخت دیوارهای حائل در این مناطق هزینهشده است.
رئیس بنیاد مس��کن همچنین در ادامه به وضعیت مس��کن های روستایی
هم اش��اره کرد و گفت :ساخت واحدهای مسکن روس��تایی به جای خوبی
رس��یده و امروز اجرای این واحدها با یک سیل و زلزله جدید ،دچار خسارت
نخواهد شد.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سخنرانی مهندس علیرضا تابش

تابش اضافه کرد :از  ۵میلیون واحد مس��کونی ۲ ،میلیون و  ۷۰هزار واحد
مس��کونی نوسازیش��ده و  ۵۰تا  ۶۰هزار واحد مسکونی هم در دست اجرا
داریم در صدد هس��تیم س��الیانه ساخت  ۲۰۰هزار واحد مسکونی را به اتمام
برسانیم.
تابش همچنین در ادامه به برنامه مسکن محرومان هم اشاره کرد و گفت:
طرح مس��کن محرومان در  ١٢اس��تان در حال اجراست و تاکنون  ۲۵هزار
واحد مس��کونی را تحویل دادهایم و ۵۰هزار واحد نیز تا پایان دولت تکمیل
و تحویل داده خواهد شد.
او توضیح داد :برای این واحدها  ۵۰میلیون تومان تس��هیالت با نرخ کم و
 ۲۵میلیون تومان تس��هیالت بالعوض پرداخت خواهد شد ،ساخت  ۸۰هزار
واحد مسکونی آغاز شده است.
تابش بیان کرد :در بافتهای فرس��وده اطراف شهرها هم طرح بزرگی را
آغاز کردهایم و برای  ۱۰هزار واحد مسکونی در این مناطق از جمله سیستان
و بلوچستان تسهیالت ارزانقیمت پرداخت میشود.
رئیس بنیاد مس��کن یادآور شد :پروژه ساخت مسکن مهر که در شهرهای
کوچک بر عهده ما بوده ،به صورت کامل به اتمام رسیده است .طبق برنامه،
س��الیانه  ۱۰هزار واحد مسکن مهر را در دستور کار خود قرار داده بودیم که
دو سال پیش پرونده آنها را بستیم.
او اظهار کرد :امروزه تنها  ۳هزار واحد مسکن مهر مشکل حقوقی دارند و
به محض رفع مشکل ،اجرا را به اتمام خواهیم رساند.

ماهنامه پیام بنیاد مسکن

سخنرانیحجتاالسالموالمسلمینحسینروحانینژاد
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی

الحم ُد للِ ِهّ ال َّ ِذي َه َدانَا ل ِ َهذَ ا َو َما ُكنَّا لِنَ ْهتَ ِد َي لَوال أَ ْن َه َدانَا ُهّ
الل
َ ْ
ْ
الصلوة و السالم علی سیدنا محمد بن عبدا( ....ص) واللعن علی اعدائهم اجمعین
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ایام س��وگواری اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالس�لام را خدمت عزیزان تس��لیت عرض میکنم و در
ابتدای سخنم یاد میکنم از حضرت آیت ا ...رسولی محالتی رضوان ا ...تعالی که ایشان حقی بر گردن ما
بنیادیها دارند بهویژه ،الطاف و عنایتهایی که مرحوم حضرت  آیت ا ...رس��ولی محالتی نس��بت به بنده
داشتند ،مسلم ًا مسیری که ایشان در بنیاد مسکن طی کرده این مسیر چنان هموار شده که ما بتوانیم اهداف
مقدسی که ایشان تعقیب میکردند با تالش جمعی ،همان اهداف را محقق کنیم.
روحانینژاد با تشکر از حضور مدیران ،روحانیون ،مدیران عامل شرکتها  بهویژه حضرت آیتا ...محمدی
گلپایگانی -رئیس دفتر مقام معظم رهبری ،مهندس اسالمی -وزیر راه و شهرسازی ،جناب حجتاالسالم
والمس��لمین دکتر خاموشی -رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ،حجتاالسالم والمسلمین حاج آقا قمی-
رئیس س��ازمان تبلیغات اس�لامی ،دکتر ایروانی ،حاجآقای پور رضا و مهندس مسئولین ،بخشی از این مشکالتی را که در این حوزه داریم ،برطرف شود.
روحانینژاد با تأکید بر اینکه مس��ئولین دفات��ر نمایندگی ولیفقیه موظف
تابش -رئیس بنیاد مسکن کشور و ...گفت :حکم و مسئولیتی که مقام معظم
رهب��ری ،حضرت آیتا ...العظمی خامنهای دام عزهالعالی به بنده واگذار کردند هس��تند ،در ترویج فرهنگ معارف دینی و تعالی بخش��یدن به این مس��ئله،
با تمام تالش س��عی خواهم کرد تا اهدافی که معظمله ...در مسکن محرومین ارتقاء معرفت دینی کارکنان وخانوادههای آنها و بصیرتبخشی آنها گامهای
و قش��رهایی که از بالیای طبیعی و حوادث آسیب میبینند و باید در کنار آنها مؤثری بردارند .وی با اش��اره به کارهای انجام شده گفت :اگر کار ما همین
باشیم ،بتوانیم اهداف مقدس فرمان امام (ره) را تحقق بخشیم که در این زمینه طور استمرار پیدا کند حتم ًا کارهای بزرگتری هم انجام خواهد شد و به حول
ما نیازمند دعای شما عزیزان هستیم تا بتوانیم این مسئولیت را به پایان برسانیم .و قوه الهی با بهرهگرفتن از تصمیمهای ارزشمند بنیاد مسکن ،توجه ویژهای
نماین��ده ول��ی فقیه در بنیاد مس��کن گفت :این نهاد از برکات مس��تمر و به قشر جوان و مهندسینی که امروزه در دانشگاهها تربیت شدهاند و در بنیاد
صدقات جاریه امام راحل است بهطوریکه در بیان حضرت آقا هم این جمله مسکن حضور چشمگیر دارند ،میشود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مس��کن تأکید کرد :باید در راس��تای حل بخشی از
بارها ذکر ش��ده و یادآوری شده است .ایش��ان دو محور را در بیاناتی که در
مالقاتهای با مس��ئولین بنیاد مسکن داشتند ارائه فرمودند و تأکید داشتند :مش��کالتی که در جامعه وجود دارد از ظرفیت و پتانس��یلی که در بنیاد مسکن
که یکی مسئله مسکن محرومین هست و قشرهایی که آسیب میبینند که موجود اس��ت استفاده ش��ود .همچنین مدلهایی در دنیا وجود دارد که برخی از
در ای��ن زمینه ما موظف به بازخوانی فرمان صدور حضرت امام(ره) مبنی بر کش��ورها توفیق پیدا کردند تا مشکل مسکن را حل کنند و ما هم میتوانیم با
تأس��یس بنیاد مسکن هستیم و مطالباتی که حضرت آقا در حوزه مسکن از ایجاد و اجرای مدلهای ارزش��مند علمی و مطالعاتی که هم میتواند س��رعت
مس��ئولین ذیربط دارند .ایبسا در این بازخوانی ما به نکات جدید و ویژهای بدهد و هم شفافیت ایجاد کند ،از آنها بهره ببریم .الزمه این کار بهرهجستن از
برس��یم که بتوانیم بخشی از این مشکالت را برطرف کنیم .وی با اشاره به فناوریها و مطالعاتی که در این زمینه در سطح دنیا صورت گرفته است.
نکته پایانی اینکه پروژههایی که در بنیاد مسکن ایجاد میشود حتم ًا باید
س��خنان حضرت آیت ا ...محمدی گلپایگانی که فرمودند مسکن در حقیقت
آرام��ش دادن ب��ه خانوادهها می باش��د .همانطور که خداون��د متعال در آیه پیوست فرهنگی داشته باشند.
روحانین��ژاد با اش��اره به احادیثی از کت��اب میزانالحکمة حضرت آیتا...
شریفه فرمودند :و اهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا .یعنی آرامش ایجاد کرده
ک��ه این آرامش اگر بههم بخورد هم��ه بخشهایی که در حقیقت با زندگی ریشهری گفتند :مسکن مسلمان و مؤمن ویژگیهای خاص خودش را دارد
انس��انها مواجه اس��ت دچار مشکل خواهند شد لذا مس��ئله مسکن با توجه در عین حالی که دید احادیث و روایات ما وسعت نظر و وسعت بخشیدن به
به ش��رایط اقتصادی اخیر بهصورت یک مقوله اثرگذار درمس��ائل معیشتی ،زندگی مردم اس��ت اما ش��رایطی را هم مطرح میکنند که خانوادهها بتوانند
روحی ،معنوی ،اجتماعی و اخالقی مردم درآمده است که باید با برنامهریزی در آرام��ش کامل زندگی کنند و در کنار هم باش��ند .خیل��ی عجیب بود در
صحی��ح و با جدی��ت این معضل را بر طرف کرد .اگ��ر چنانچه در جامعه ما حدیثی ،پیامبر اکرم (ص) منع کردهاند کس��ی را که ملک یا خانهای داش��ته
امروزه این مش��کل وج��ود دارد و همینطور پیش برود ،ایبس��ا ما درآینده باشد ،بخواهد بفروشد و ببرد هزینه دیگری بکند و فرموند :اگر فروخت حتم ًا
ق��درت تأمین آن حقالج��ارهای که امروزه دولت به ای��ن بخش توجه دارد جایگزین آن یک خانه بخرد.
روحانینژاد در پایان ضمن قدردانی از میهمانان این مراسم گفت :امیدوارم
ممکن است دچار مشکل شویم .ما برای اینکه بتوانیم اهداف واالی حضرت
امام(ره) را محقق کنیم باید از بخشهای مردمی بهره جوییم و ظرفیتهای بتوانیم این مس��یر را با همه دشواریهایی که در پیش داریم ،با موفقیت در
مردمی را بهکار گیریم تا انش��اهلل با حض��ور مردم در صحنه و اعتماد کردن گام دوم انقالب طی کنیم.

