بنياد مسكن انقالب اسالمي خراسان رضوي گزارش عملكرد تا پایان آبان ماه سال 9911

حوزه بازسازی و مسکن روستایی:

مسكن مهر جوين

تربت حيدريهبنياد مسكن انقالب اسالمي خراسـان رضوي از ابتداي تأسيس ( )8531تا پايان آبان ماه 8511
تعداد 288182واحد مسكونـي در بازسازيهاي مناطق جنگ زده ،منـاطق سانحـه ديده ناشـي از بـروز
سيـل ،زلزله و احداث مسكـن مقاوم و با عنـوان طرحهـاي بازسازي،بهسازي و طرح ويژه را در كـارنامـه
خـويش دارد.
مجموع كل واحدهاي احداثي توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي خراسان تا پایان مورخه 52/80/11

 598095واحد
تعداد واحد احداثي در
بازسازيهاي

تعداد واحد احداثي در استانهاي

خارج استان خراسان

خراسان شمالي ،

بزرگ و رضوي

جنوبيتا زمان تفكيك

تعداد واحد احداثي در خراسان رضوي از ابتداي تشكيل بنياد مسكن تا
پايان مورخ  52/80/99از محل تسهيالت بازسازي ،بهسازي ،طرح ويژه

استانها

876031

76023

تعداد واحد احداثي از محل بهسازي

66223

و بازسازي تا قبل از طرح ويژه در

تعداد واحد احداثي از
سال ( 08ابالغ طرح
ويژه)

خراسان رضوي

تعداد واحد
احداثي از محل
تسهيالت
بازسازي از سال
 08به بعد

(تا سال )08

61087

860883

7671

آماركل واحدهاي احداث شده ازمحل طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي تا پايان مورخه  99/80/52به شرح
جدول ذيل مي باشد:
جدول آماركل واحدهاي احداث شده ودر دست احداث از محل طرح ویژه بهسازي مسكن روستایي
تعداد پرونده

معرفي شده

تشكيل شده

به بانك

771711

771711

عقد قرارداد

شروع شده

نصب اسكلت

713331

707133

700077

پوشش سقف و
پایانكار

703771
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بخش مسـكن روستـایي
ساخت تعداد 989/870واحد از محل تسهيالت بازسازي ،بهسازي ،طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي در سطح استان از سال 20تا كنون
مرمت و تكميل  77/882واحد مسكوني از محل تسهيالت قرض الحسنه مسكن روستايي از سال 20تاكنون
پرداخت تسهيالت بانكي جهت ساخت  2888واحد حمام روستايي از سال 20تاكنون
آموزش 7088نفر از اعضاء نظام فني روستايي و آموزش  5977نفراز معماران تجربي و كارگران صنعت ساختمان ( استادكاران محلي )
صدور و اعطاي گواهينامه به تعداد  7507نفر با امضاي مشترك مديران كل محترم راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقالب اسالمي استان
پرداخت تسهيالت بازسازي به مبلغ  5277789ميليون ريال به خسارت ديدگان حوادث از بخش مسكن از سال 20تا كنون
پرداخت كمك بالعوض به مبلغ  9582982ميليون ريال ريال به خسارت ديدگان حوادث از بخش مسكن از سال 20تا كنون

تخصيص كمک بالعوض به تامين مسكن متقاضيان محروم روستايي و مشمولين تفاهم نامه منعقده با سازمان
بهزيستي و كميته امداد امام (ره ) با اعتبار تخصيصي 812825ميليون ريال به تعداد  5088نفر
تخصیص کمک بالعوض به تامین مسكن متقاضیان محروم روستايي و مشمولین تفاهم نامه منعقده با سازمان برنامه و بودجه کشور با اعتبار
تخصیصي 003333میلیون ريال به تعداد  0303نفر
اتمام عمليات اجرايي  22واحد خانه عالم و اجراي تعداد  83واحد با ميانگين پيشرفت فيزيكي  32درصد
عمليات اجرايي تعداد  81واحد كتابخانه در مناطق روستايي با ميانگين پيشرفت فيزيكي  35درصد،
 ،ساخت  82شبكه لرزه نگاري در سطح استان
ايمن سازي تعداد  22روستا در مقابل سيل و ريزش سنگهاي معلق با اعتبار  38118ميليون ريال .
بازسازي و ساخت  99819واحد مسكوني ناشي از زلزله  09/82/80شهرستانهاي تربت حيدريه  ،رشنخوار و زاوه
بازسازي و ساخت  2880واحد مسكوني ناشي از زلزله  98/98/59نيشابور و فيروزه
بازسازي و ساخت  9985واحد ناشي از زلزله  91/89/91شهرستانهاي فريمان  ،مشهد  ،تربت جام و سرخس
بازسازي واحدهاي آسيب ديده از سيل و بارندگي خسارت ديده فررودين ماه  11استان به تعداد 5888واحد احداثي شهري و روستايي و تعمير و مرمت تعداد 8883واحد شهري و
روستايي و پرداخت تعداد 122فقره تسهيالت معيشتي
پوشش بيمه اي واحدهاي مسكوني روستايي در مقابل حوادث غير مترقبه به تعداد10888واحد
اجراي طرح نظام فني روستايي با بكارگيري  792نفر ناظر فني فعال در زمينه نظارت واحدهاي مسكوني روستايي
مطالعات طرح شناسايي مكان اسكان اضطرار شهرستان سرخس و بردسكن
گزارش مطالعات زمين شناسي مهندسي فرونشست دشت نيشابور ( روستاي اردمه)
گزارش مطالعات زمين شناسي مهندسي فرونشست دشت فريزي مشهد
گزارش مطالعات زمين شناسي مهندسي ارزيابي مقدماتي خطر زمين لغزش دلمه عليا شمال چناران
گزارش مطالعات رهاسازي سنگهاي معلق درروستاي طرق كاشمر
تامين مصالح ساختماني مورد نياز جهت مقاوم سازي مسكن روستايي

تهيه طرح فونداسيون پيش ساخته و تدوين شيوه نامه مديريت بازسازي
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اقدامات انجام شده خارج از استـان
بازسازي  9229واحد خسارت ديده مناطق جنگ زده (سوسنگرد)
بازسازي  1892واحد خسارت ديده زلزله گيالن (منجيل رودبار و پيركوه)
بازسازي  2098واحد خسارت ديده از سيل سيستان و بلوچستان
بازسازي  99017واحد خسارت ديده از سيل استان خراسان جنوبي
بازسازي  9088واحد خسارت ديده از سيل و زلزله استان خراسان شمالي
بازسازي بالغ بر  0227واحد خسارت ديده از زلزله كرمان-شهرستان بم
بازسازي بالغ بر  2288واحد خسارت ديده از زلزله بروجرد
تأمين اسكلت پيچ و مهره اي براي  7888واحد زلزله زده استان آذربايجان شرقي
تأمين اسكلت پيچ و مهره اي براي  5888واحد زلزله زده استان كرمانشاه
بازسازي  ( 7588شامل مسكوني  ،تجاري  ،پيلوت ) خسارت ديده از زلزله مورخ  91/80/59استان كرمانشاه( شهر سرپل ذهاب )
بازسازي واحدهاي آسيب ديده از سيل و بارندگي فررودين ماه  90شهرستان گنبد كاووس –استان گلستان به تعداد 9710واحد احداثي ( شهري و روستايي
) و 7018واحد تعميري ( شهري و روستايي ) و پرداخت تعداد 9027فقره تسهيالت معيشتي و پرداخت بالعوض به مبلغ  289759ميليون ريال
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