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ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

خدای بزرگ را شاکریم که زمینه ای فراهم شد تا در قالب تفاهم
نامه تامین مسکن برای خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول
و فاقد مســکن گِرد هم بیاییم و با یک برنامه مشــترک برای این
قشرعزیز و گرامی با مشارکت خودشان مسکن تامین کنیم.
در این طرح ،بنیاد مستضعفان( بنیاد علوی) ،بنیاد مسکن ،سازمان
بهزیستی ،وزارت راه و شهرســازی و انجمن خیرین مسکن ساز
ایران در سطح ملی و استانی دست در دست یکدیگر و با مجموع
حمایت های بالعوض ،تسهیالتی ،تامین زمین ،از مجموع حدود
 14000واحد توانستند حدود  10000واحد را عملیاتی و بیش از
7000واحد را به اتمام و با افتخار تقدیم این عزیزان نمایند.
در آخرین نشست مدیران ارشد ،تعداد واحدها از حدود 14000
واحد به حدود  18000واحد و مبلغ کمک بالعوض ســازمان ها
در شهرها از  300میلیون ریال به  600میلیون ریال و در روستاها
از  180میلیون ریال به  360میلیون ریال تغییر و افزایش یافت.
نکات مهم طرح:
یک کار تیمی و مشارکتی نمونه:
به جهت ارزشــمند بودن هدف ،کلیه اعضــاء همدل و یکصدا در

سطح ملی و استانی در خدمت این کار بودند و تعدادی از اعضاء که
امکان حضور به عنوان نماینده سازمان مربوطه را نداشتند اعالم
آمادگی می کردند که برای این کار ارزشمند حاضربه اخذ مرخصی
و حضور در جلسات هستند.
ترکیب ســازمان های دولتــی ،نهادهای عمومــی غیردولتی،
حمایتی و مردمی در کنار یکدیگر:
این موضوع به دلیل تفاوت های ســاختاری و به جهت ارزشمند
بودن هدف و همچنین تعریف درست از نیاز واقعی و اولویت های
گروهی ،منجر به این شد تا تمامی گروه ها و سازمان ها در خدمت
این هدف مقدس باشند.
ان شاا ...پس از به ســرانجام رســیدن این تفاهم نامه ارزشمند،
ســازمان های همکار ،با برنامــه و تجربه بزرگتــری در خدمت
اولویت بعدی یعنی خانواده های تک معلول و فاقد مسکن و سایر
نیازمندان خواهند بود و امید است که به جهت مطلوب بودن این
طرح ،بتوان برای کلیه خدمات مشابه از آن استفاده نمود.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران

نهمین نشست شورای مدیران ارشد طرف های تفاهمنامه تامین مسکن
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سال  99با کمک وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) ،تمدید شود.
در ادامه این نشست با پیشنهاد سازمان بهزیستی مبنی بر افزایش تعداد متقاضیان جامعه هدف
این تفاهم نامه ،حدود  4000واحد مسکونی ( 3300واحد شهری و  700واحد روستایی) موافقت
و مقرر شد عملیات اجرایی آن از سال آینده آغاز شود.
در پایان نشست ،موضوع خرید واحد مسکونی از اشخاص مطرح و با تائید کلیات آن ،مسئولیت
هماهنگی ،پیگیری و تصمیمگیری درباره آن ،به کمیته راهبری مرکز تفویض شد.

ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

نهمین نشست شــورای مدیران ارشد طرفهای
تفاهمنامه تامین مسکن خانواده های دارای حداقل
دو فرد معلول با حضور مدیران ارشد دستگاه های
مربوطه در محل سالن جلسات بنیاد مستضعفان
تشکیل و در مورد مسائل و مشکالت اجرایی این
تفاهم نامه تصمیمهایی گرفته شد.
در این نشســت مقرر شــد بــا توجه بــه اینکه
تاکنون بخشــی از تعهدات بالعوض برای صورت
وضعیتهای تائید شــده محقق نشــده اســت،
باقیمانده بالعوضها بر طبق تعهد اولیه تفاهمنامه
تا پایان مهر  98از سوی تمامی دستگاههای متعهد
واریز شود .در ادامه ،درباره افزایش قیمت ساخت
مسکن در طول یک سال گذشته و عدم تکافوی
مبالغ تعهد شده قبلی بحث ،تبادل نظر و مقرر شد
که برای تعداد واحدهایی که به اتمام نرسیده است،
سهم هر یک از سازمانها به دو برابر افزایش یابد که
پس از تائید کمیته راهبری مرکز ،به منزله تائید
مدیران ارشد خواهد بود.
همچنیــن در مــورد افزایش تســهیالت بانکی
واحدهایی که در دست اجرا هستند و از تسهیالت
روستایی استفاده نموده اند مقرر شد تا میزان 400
میلیون ریال از طریق بانکهای عامل پیگیری شود
و با توجه به افزایش تسهیالت روستایی و شهرهای
زیر  25000نفر نیز واحدهای مشمول تفاهمنامه
برای بهرهمندی از تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ
 400میلیون ریال از سوی بنیاد مسکن در اولویت
معرفی به بانکهای عامل قرار گیرند و به استانها
ابالغ شود .در ادامه همچنین مقرر شد برای تامین
تســهیالت بانکی ارزان قیمت در شهرهای باالی
 25000نفر ،پیگیریهــای الزم از طریق رئیس
سازمان بهزیستی به عمل آید.
از جمله دیگــر بحث های مطرح شــده در این
نشســت ،در مورد زمین هایی بود که از ســوی
وزارت راه و شهرسازی در اختیار این تفاهم نامه
قرار گرفته و مدت قرارداد آن نیز به پایان رسیده
بود که مقرر شــد قرارداد واگذاری آنها تا پایان

نقطه نظرات مدیران ارشد طرفهای تفاهمنامه تامین مسکن
خانوادههای دارای حداقل  2فرد معلول
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مهندس سید پرویز فتاح-رئیس بنیاد مستضعفان:
طرح ساخت مسکن خانوادههای دارای دو فرد معلول که با همکاری بنیاد مستضعفان انجام میشود ،تاکنون  65درصد
پیشرفت داشته است.
فتاح با اشــاره به افزایش کمک مالی این بنیاد در این طرح گفت :بنیاد مستضعفان برای سرعت گرفتن طرح مسکن
خانواده های دارای دو فرد معلول و با توجه به تورم اخیر؛ تعهد مالی خود به طرح ســاخت مسکن این خانوادهها را دو
برابر کرده است و به امید خدا ،مرحله اول آن شامل  14هزار واحد مسکونی برای خانه دار شدن خانوادههای دارای دو
فرد معلول و بیشتر ،تا پایان سال به پایان میرسد.ایشان تاکید کرد :با همکاری سازمان بهزیستی ،برای سال آینده نیز
ساخت تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی برای معلوالن را در نظر داریم و امیدواریم تمام خانوادههایی که در کشور دارای دو فرد معلول
و بیشتر هستند حداقل از یک مسکن ایمن برخوردار شوند.
مهندس علیرضا تابش-رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی:
طرح تامین مسکن برای خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول که با همکاری بنیاد مسکن ،سازمان بهزیستی ،بنیاد
مستضعفان ،وزارت راه و شهرسازی و انجمن خیرین مسکن ساز انجام می شود پیشرفت خوبی داشته است .در آینده
نزدیک هم قرار است با بهزیستی در این خصوص جلسه ای برگزار کنیم .مسکن دومعلولیتی ها در سراسر کشور گسترده
است که سهم روستایی و شهری را در این طرح مشخص کرده ایم.
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مهندس سعیدی کیا-رئس سابق بنیاد مستضعفان:
با مسئوالن محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،بهزیستی ،خیرین مسکن ساز و سازمان ملی زمین و مسکن جلساتی
را برگزار کردیم و همه با حسن نظر و آمادگی که داشتهایم به توافقهایی در زمینه کمک به تامین مسکن خانواده های
دارای حداقل دو فرد معلول رسیدیم.
سعیدی کیا با بیان اینکه طبق آمار بهزیستی  13هزار و  800خانوار دارای حداقل  2فرد معلول بی سرپناه در کشور
وجود دارد ،ادامه داد :برای تأمین مسکن این خانوارها ،هر یک از دستگاه های مربوطه سهمی را دارند و خوشبختانه 5
دستگاه مذکور که در این پروژه حضور دارند ،بسیار هماهنگ با یکدیگر پیش می روند.
وی تاکید کرد :هر کدام از این خانوارها مشــکالت مربوط به خود را دارند و نمی توان برای رفع مشکالت تمام این خانوارها از یک روش
استفاده کرد و نمیتوان برای اسکان این خانوداه ها خانههای شبیه به هم را تامین کرد.
سعیدی کیا در نشست مشترک کمیته های راهبری مرکز و استانهای کشور ضمن با اهمیت شمردن روند عملیاتی شدن تفاهم نامه تامین
مسکن معلوالن ،هرگونه همکاری و مساعدت از سوی بنیاد مستضعفان را مورد تاکید قرار داد.

مهندس درفشی  -رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ایران:
مهندس درفشی در خصوص تفاهم نامه تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول گفت-1 :انجمن از همه
اشخاص و ارگانهایی که قصد ســاخت خانه برای محرومین را داشته اند حمایت می نماید -2 .طراحی پالن واحدهای
مربوط به خانواده های دو معلول و بیشتر الزم است متناسب با وضعیت معلولیت ایشان طراحی و مناسب سازی گردد
-3 .به منظور حفظ جایگاه اجتماعی و شأن عزیزان معلول از تجمیع این خانواده ها در یک پروژه خودداری شود -4 .با
هدف اشاعه فرهنگ کارهای خیر الزم است تبلیغات به موقع و اطالع رسانی مؤثر از اقدامات انجام شده صورت پذیرد.
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دکترقبادی دانا-رئیس سازمان بهزیستی کشور:
در سال  94طرحی با تفاهمی پنج جانبه بین سازمان بهزیستی ،بنیاد مستضعفان ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،سازمان ملی
و زمین و انجمن خیرین مسکن ساز منعقد شد؛ در این میان  14هزار خانوار شناسایی که تاکنون برای بیش از  6هزار
خانوار شرایط مهیا شده است و  6هزار مسکن دیگر هم در دست احداث است و دو هزار خانوار هم پشت نوبت قرار دارند.
وی هزینه ســاخت خانههای  ۷۰متری برای خانوادهها را بین  ۸۰تا  ۹۵میلیون تومان عنوان کرد و اظهارداشت۳۰
ض الحسنه است
میلیون تومان کمک بالعوض سازمان های طرف تفاهم نامه است ۴۰ ،میلیون تومان وام بلند مدت قر 
و مابقی آن  ۱۰تا  ۲۵میلیون تومان سهم مددجویان است که باید تامین شود.
قبادی دانا افزود :خیران در خارج از کشور نیز از طریق مراکزی که با مجوز این سازمان تأسیس شده در حال کمکرسانی به طرح مسکن
سازی برای خانوادههای دارای معلول هستند به همین جهت نیز ما در سازمان بهزیستی در حال طراحی سامانه شفافسازی هستیم تا
مردم بتوانند کمکهای خود را با حفظ کرامت مددجویان دنبال کنند.
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نشست مشترک کمیته راهبری مرکزی تفاهم نامه تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فرد
معلول با کمیتههای راهبری استان های تهران ،قزوین ،البرز( ،منطقه  )3درشهرستان کرج درتاریخ
 98/3/20برگزارو مصوبات کشوری این نشست به شرح ذیل جهت طرح درکمیته راهبری استان و
�پیگیری الزم تا تحقق تصمیمات مذکورابالغ شد
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-1مقرر شــد با توجه به قــول وزیر راه و
شهرسازی نســبت به تامین حدود 700
واحد باقیمانده ســهمیه استان تهران که
عمدتاً در شــهرهای جدید امکان تحقق
دارد ،پیگیری الزم از سوی دکتر شادمان
جهت تشکیل نشستی در دفتر مهندس
طاهرخانی-مدیرعامل شــرکت عمران
شهرهای جدید که درگیر این تفاهم نامه
هستند اقدام نمایند.
 -2با توجه به اعالم مهندس مقدم مبنی
بر ایجاد ظرفیت جدیــد در ورامین ،قرار
شد نســبت به تعیین تکلیف و جانمایی
حدود  200واحد برای متقاضیان توسط
مهندس مقدم پیگیری و گزارش اقدامات
در نشســت بعدی کمیته راهبری مرکز
اعالم شود.
 -3موضوع  183واحد جانمایی شــده در
مسکن مهر قزوین غیر از  23واحد پروژه

آرمان ارگ پارت مابقی تحویل متقاضیان
گردیده.
 -4واحدهــای جانمایی شــده در پروژه
فیرون سازه استان البرز که بخشی از آنها
عقد قرار داد با متقاضی شــده و تعدادی

واحد هنوز قــرارداد منعقــد نگردیده و
پیمانکار مطالبه مابه التفاوت نموده است،
مقرر شد که از سوی اداره راه و شهرسازی
اســتان نســبت به حل موضوع و تحویل
واحدها به متقاضیان اقدام گردد.

ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

نشست مشترک کمیته راهبری مرکزی تفاهم نامه تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فرد
معلول با کمیتههای راهبری استانهای کرمانشاه ،ایالم ،کردستان و لرستان درشهرکرمانشاه
(منطقه  )5درتاریخ  98/7/8برگزارو مصوبات کشوری این نشست به شرح ذیل جهت طرح درکمیته
راهبری استان و �پیگیری الزم تا تحقق تصمیمات مذکورابالغ شد
 .1در خصوص واحدهای خودمالکی مقرر شد کلیه دستگاه های
مرتبط قبل از امضاء لیســت ،واحدها و عملکرد آنها بررســی و
بازدید شود و در صورت تائید موارد لیست شده ،نسبت به امضای
لیستهای مربوطه اقدام نمایند.

 .2با توجه به اینکه در برخی استان ها واحدهای بالتکلیف وجود
داشته و در بعضی از استان ها نیاز به ابالغ سهمیه جدید می باشد،
لذا مقرر شــد در سطح کشور موضوع توسط اســتانها بررسی و
حداکثر تا 2ماه آینده ( از تاریخ این ابالغ) تعیین تکلیف شود.
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 .3واحدهای نیمــه تمام قبل از تفاهم نامــه 2معلول که تاکنون
تعیین تکلیف نشده اند حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده تعیین
تکلیف شوند .بدیهی اســت پس از این تاریخ اقدام جدیدی بابت
این واحدها نخواهد شد.
 .4موافقت شد که واحدهای مسکونی خانواده های جامعه هدف تفاهم
نامه که بر اثر حوادث طبیعی تخریب و نیاز به بازسازی دارند مشمول
استفاده از بالعوض تفاهم نامه با تایید کمیته راهبری مرکز گردند.
 .5مقرر شد انجمن خیرین مسکن ســاز و اداره راه و شهرسازی

استان لرستان برای واحدهای شــهری باالی  25هزار نفر نسبت
به پیشنهاد استفاده از تسهیالت طرح بازآفرینی شهری در هیئت
اجرایی اقدام و نظر هیئت اجرایی استان را به کمیته راهبری مرکز،
جهت تائید ارسال نمایند.
 .6با توجه به اعالم آمادگی اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه،
قرار شــد خانواده های متقاضی که دارای حداقل دو فرد معلول
می باشند در اولویت طرح اقدام ملی با احتساب قیمت تمام شده
ساخت و زمین (طرح تقسیط قیمت زمین) قرار گیرند.

نشست مشترک کمیته راهبری مرکز با کمیته های راهبری استان های مرکزی ،قم ،اصفهان و
چهارمحال و بختیاری (منطقه )7درتاریخ  98/8/13درشهرستان اراک برگزارو مصوبات مربوطه به
شرح ذیل جهت اطالع و �پیگیری ابالغ شد

7
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

 .1با توجه به اخذ پروانه ساختمانی برای
 33واحد در شهر منظریه شهرکرد و 10
واحد در فارســان ،مقرر شد برنامه تامین
منابع مالی که به تائیــد کمیته راهبری
استان رسیده باشــد به مرکز ارسال و در
صــورت تصویب کمیته راهبــری مرکز،
عملیات اجرایی پروژه ها آغاز شود.
 .2بــا توجه بــه درخواســت  264واحد
سهمیه جدید شهری برای استان مرکزی،
با  59واحد سهمیه جدید که امکان اجرا
دارند و از آن تعداد  5واحد بصورت خرید
می باشد موافقت شد.
 .3با توجه به درخواســت استان اصفهان
مبنی بر افزایش  95واحد سهمیه شهری،

مقرر شــد در صورت تحقــق  114واحد
هساء با افزایش سهمیه موافت شود.
 .4عملکــرد اســتان قم توســط انجمن
استان مطرح و اعالم شــد که  98درصد
سهمیه جذب شده و 2درصد باقیمانده به
دلیل ناتوانی خانواده ها در احداث یا اخذ

تسهیالت می باشد.
 .5به طور کلی برای تمامی استان ها تاکید
و مقرر شد نسبت به تشکیل کمیته های
راهبری در زمان های مشخص و به صورت
منظم و با حضور فعال کلیه اعضاء اهتمام
الزم به عمل آید.

گ

زار


شها

حجت االسالم و المسلمین رضا�یی -قائم مقام نماینده ولی فقیه دربنیاد مسکن:

چنانچه این همدلی درجای جای جامعه تسری داشته باشد بسیاری از
مشکالت و گرفتاریهای مردم حل خواهد شد
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نهادهــای انقالبی در رابطه بــا کمک به
محرومین و اقشــار ضعیــف جامعه یک
رســالت و وظیفه ای دارند که در راستای
ارائه کمک به این قشر از جامعه و با توجه
به امکانات موجود ،اقدامات شایســته ای
انجام می دهند.
بنیاد مسکن انقالب اســامی که یکی از
نهادهای انقالبی اســت ،در جهت کمک
به تامین مسکن خانواده ای محروم و بی
بضاعت جامعه تالش کرده و در این مسیر
مشغول خدمت رســانی به جامعه هدف
خود می باشد.
در چند سال گذشــته طرحی با همت و
همکاری تعدادی از سازمان ها و نهادهای
کشــور از جملــه بنیاد مســکن انقالب
اسالمی ،بنیاد مســتضعفان ،وزارت راه و

شهرســازی ،انجمن خیرین مسکنساز
ایران و سازمان بهزیستی آغاز به کار کرد
که طی آن مشکل مســکن خانواده های
دارای حداقل دو فرد معلول مرتفع گردید
و دغدغه سکونت از دوش این خانواده ها
برداشته شــد و تا کنون نیز این کمک و
واگذاری ها ادامه دارد.
نهادها و ســازمان های مذکور دست به
دست هم دادند و از ســال  94تفاهم نامه
ای را منعقد و از آن تاریخ
تاکنون بیش از  6000واحد مسکونی به
خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول
تحت پوشش بهزیستی واگذار کردند که
این روند همچنان ادامه دارد.
این همکاری و هماهنگی بین سازمان ها
ثابت کرد چنانچه ایــن همدلی در جای

جای جامعه تسری داشته باشد بسیاری از
مشکالت و گرفتاریهای مردم حل خواهد
شــد .ضمن اینکه از تمامی مســئولین و
دست اندرکاران این سازمان ها و نهادها
تقدیر و تشکر می کنیم و انتظار داریم که
در آینده با اتحاد و تفاهم بیشــتر بتوانیم
گروه های بیشتری از محرومین را در امر
تامین مسکن یاری دهیم.

گزارش مهندس مایلی  -معاون امورفنی و مهندسی بنیاد علوی
8

از تفاهمنامه �تأمین مسكن برای خانوادههای دارای افراد معلول

ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

در اواخر ســال  ،1393تفاهمنامه تأمین
مســكن برای خانوادههــای دارای افراد
معلول بین بنیــاد مســتضعفان انقالب
اسالمی ،سازمان ملی زمین و مسکن ،بنیاد
مسکن انقالب اســامی ،انجمن خیرین
مسکنساز ایران و سازمان بهزیستی کشور
منعقد و عملیات اجرایی موضوع تفاهمنامه
در ماههای اولیه سال  1394آغاز شد .ذیل
این تفاهمنامه حوزه مسئولیتهای اجرایی
و مالی برای هر یك از دستگاههای مربوطه
با توجه به ظرفیتهای عملیاتی و اجرایی،

تبیین شد.
در ابتدا به منظور ساماندهی روند اجرای
تفاهم نامه مزبور ،كمیته های كشــوری و
استانی متشكل از نمایندگان دستگاههای
ذیربط تشكیل شــد و به منظور تسریع و
تسهیل فرایندهای اجرایی پروژهها و رفع
مشــكالت و موانع ،تاکنون نیز نشستهای
این كمیته بــه صورت مســتمر در حال
تشكیل می باشد.
خانوادههای شهری و روستایی مستضعف
دارای افــراد معلول ،توســط ســازمان

گ

زار


شها

بهزیســتی در مراحل مختلف شناسایی و
معرفی میشــوند كه تاكنون بیش از 14
هزار خانواده در قالب این طرح شناسایی
و بیــش از  12هزار خانــواده وارد فرآیند
اجرایی این تفاهمنامه شــده انــد .بر این
اساس ،با توجه به برنامهریزی های صورت
گرفته و نظر بــه پیشــرفت فرآیندهای
اجرایــی ،تاكنــون حــدود  6300واحد
مسکونی متشــكل از حدود  3200واحد
مسکونی شهری و  3100واحد مسکونی
روستایی پس از تكمیل عملیات اجرایی،

چتر حمایتی این طرح برای پوشش كامل
مخاطبین دارای شرایط در سطح كشور،
كلیه تعهدات برای خانهدار شدن این قشر
محروم و مســتضعف را تا پایان سال ،99
جامع عمل بپوشانیم.
در پایان ،از جناب آقای مهندس سعیدی
كیا -رئیس پیشــین بنیاد مستضعفان و
آقای مهندس برزگری -مدیرعامل بنیاد
علوی كه از پیشــگامان و حامیان بزرگ
این طرح بودهاند ،قدردانی و سپاسگزاری
مینمایم.

خالصه ای از عملکرد انجمن خیرین مسكن ساز استان اصفهان

گ
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تحویل این خانوادهها ،شده است.
مطابق مفاد این تفاهم نامه ،ســهم بنیاد
مستضعفان کشــور (بنیاد علوی) در این
طرح به ازای ســاخت هر واحد مسکونی
شهری مبلغ  180میلیون ریال ،هر واحد
مسکونی روستایی مبلغ  100میلیون ریال
و برای تكمیل هر واحد مســکونی شهری
مبلغ  90میلیون ریال و هر واحد مسکونی
روســتایی مبلغ  60میلیون ریال تعیین
شده است كه بر این اساس مبلغ كل تعهد
بنیاد علوی در تفاهمنامه یاد شده در حدود
مبلغ  1850میلیارد ریال برآورد می شود
كه این بنیاد با توجه به پیشرفت عملیات
اجرایی ،تاكنون بیــش از  1140میلیارد
ریال از این تعهدات را تامیننموده است.
ازجمله مزایای این طرح ،عالوه بر خانهدار
شدن قشر بسیار مستضعف جامعه ،ایجاد
روحیه همكاری و تعاون بین دستگاههای
مختلف و عمق دهی به ســطح اثربخشی
فرآیندهای محرومیــت زدایی ،از طریق
فعالسازی چارچوبهای همافزایی بین

سازمانی در سطح كشور است كه میتواند
الگو و نمونه موفقی برای اجرای پروژههای
مختلف در سطح ملی باشد.
البته این طرح با موانع و مشكالتی از جمله
افزایش بیسابقه قیمت مصالح ،دستمزد،
تورم و محدودیتهای ارائه تسهیالت با نرخ
بهره پایین برای خانوادههای دارای افراد
معلول در شــهرهای باالی  25000نفر و
مشكالتی از قبیل تهیه زمین برای ساخت
نیز مواجه شــده كه در برخی موارد باعث
بروز اخالل در روند برنامه ریزی پیشرفت
طرح شده است.
انشاهلل با حضور و عنایات ویژه جناب آقای
مهندس فتاح -رئیس بنیاد مســتضعفان
و شناخت عمیق ایشــان كه نشات گرفته
از تجربــه هــای گرانقــدر عملیاتی در
كمیته امداد امام خمینی (ره) میباشــد،
امیدواریم در حوزه های محرومیتزدایی
و رفع ریشــههای فقــر و اســتضعاف با
حمایتهای همهجانبه ایشان و همكاری
سایر دســتگاهها ،بتوانیم عالوه بر تعمیم

زار


شها

درمورد تفاهم نامه تامین مسكن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول

واگذار شــده اســت و نتیجه آن ساخت
 2097واحد مســكونی می باشــد كه از
این تعداد  1515واحد مســکونی به بهره
برداری رسیده و دراختیار متقاضیان قرار

ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

مدیرعامل انجمن خیرین مسكن ساز استان
اصفهان در مورد عملكــرد این انجمن در
زمینه تامین مســكن خانوارهــای دارای
حداقل دو فرد معلول و سایر فعالیتها گفت:
تامین مســكن خانوارهای دارای دو فرد
معلول كار شایســته و بزرگی است كه در
سطح كشــور و به تبع آن ،در سطح استان
در حال انجام اســت و میتواند بخشــی از
مشكالت این خانواده ها را بكاهد .سید اصغر
مستولی زاده افزود :با عنایت به گستردگی
اســتان و نیازهای ســایر مردم به مسكن،
انجمن خیرین مسكن ساز درحد توان خود
برای امر مســكن افراد نیازمند اقدام های

الزم را انجام داده است .ایشان در ادامه بیان
کرد :انجمن خیرین مســكن ساز در سال
 1387شروع به فعالیت نمود و هم اكنون
در13شهرستان و مركز استان مشغول به
فعالیت می باشد كه می توان به انجمن های
خیرین مسكن ساز شهرستان های كاشان،
شاهین شهر ،مباركه ،نجف آباد ،خوانسار و
خمینی شهر ،اردستان ،گلپایگان ،اصفهان
و غیره اشاره كرد.
مدیرعامل انجمن خیرین مســكن ســاز
استان یادآور شــد :تاكنون در این زمینه
بیش از  280هزار مترمربع زمین از طرف
دولت ،بنیاد مسكن ،شهرداریها و خیرین،

9
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گرفته است و  582واحد مسکونی نیز در
دست اجرا میباشد .مســتولی زاده بیان
کرد :كار در  13انجمن خیرین مســکن
ساز شهرستان به كمك خیرین و اقدامات
اجرائی  454واحد مسکونی دارای پروانه
ســاختمانی یا در مرحله صدور در چند
شهرســتان آغاز شده اســت .وی درباره
تامین مســكن خانوارهای دارای حداقل
دو فرد معلول استان افزود 523 :خانواده
مشمول شهری اســتان متقاضی دریافت
مسكن هســتند و ثبت نام نموده اند كه
با همیاری انجمن خیرین مســكن ســاز
اصفهان ،بنیادمسكن ،بنیاد مستضعفان،
ســازمان بهزیســتی و وزارت راه و

گفتگو با رضا قربانی -

گف

تگو

متقاضی مسكن از انجمن خیرین مسكن ساز استان اصفهان

لطفا خودتان را معرفی كنید؟

شما متاهل هستید؟

رضــا قربانی متولد ســال 1351
در روســتای اراضی بخش گركن
شهرستان مباركه هستم

بله .ســه فرزند دارم .دوتا دختر كه
دانش آموز هســتند و یك پسر كه
بیكار میباشد.

اگر ممكن است از وضعیت جسمانی و

االن چه شغلی دارید ؟

علت معلولیت خودتان بگوئید؟

10

شهرسازی ،حدود  200خانوار از این افراد
صاحب خانه شدهاند.
مدیرعامل انجمن خیرین مســكن ســاز
استان گفت :برای تامین مسكن خانواده
دارای دو فرد معلول بیش از  300میلیون
ریال كمــك بالعوض پرداخت میشــود
كه مبلغ  150میلیون ریال توســط بنیاد
مســتضعفان ،مبلــغ  100میلیون ریال
از طرف ســازمان بهزیســتی و مبلغ 50
میلیون ریال نیز از ســوی انجمن خیرین
مسكن ســاز اهدا و به انضمام آن دولت با
در اختیار قرار دادن زمین بر اساس قانون
به افراد تحت پوشــش این انجمن ،پروانه
ســاختمانی و انشــعابات آب ،برق و گاز

واحدهای مسکونی آنها رایگان می باشد.
مستولی زاده اضافه کرد :در شهرستانهای
كاشــان ،نجف آباد ،اردســتان و مباركه،
اقدام های خوبی در زمینه خانه دار شدن
این خانواده ها صورت گرفته اســت و با
توجه به شــرائط معلولین ،در ساخت هر
خانه ،مناسب سازی آن نیز انجام میشود.
ایشان از ساخت  150واحد مسكونی در
شهرســتان اصفهان برای افــراد نیازمند
به مسكن خبر داد و گفت :برنامه  5ساله
خانهدار شــدن افراد نیازمند را در دست
اجرا داریم و پیش بینی میشود در هر سال
به طور متوســط ســاخت بیش از یكصد
واحد مسكونی عملیاتی شود.

ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

همینطور كه مالحظه می كنید
معلول هســتم و به علت تصادف
شدید هردو پایم از زیر لگن كامال
قطع شده است.
قبل از معلولیت به چه شغلی مشغول
بودید؟

راننده ماشین ســنگین بودم كه
حدود  17ســال پیش در یكی از
ســفرها تصادف كــرده و معلول
شدم .متاســفانه دیه به من تعلق
نگرفت و در خســارت و هزینه ها
كسی كمك نكرد و تمامی داراییم از بین رفت.

تحت حمایت ســازمان بهزیستی
هستیم اما همانطور که میدانید
با دریافت مســتمری از سازمان
بهزیســتی به تنهایــی نمیتوان
یك زندگی پنج نفره را اداره کرد،
مخصوصا مستاجر باشی و محصل
هم داشته باشی .به همین خاطر با
یك دستگاه پراید شخصی قدیمی
فرسوده كه تمام شرایط رانندگی
بــرای معلولین رادارد مشــغول
مســافر كشــی هســتم و درآمد
مختصری دارم و با تمام سختی ها
خدا را شاکرم.

انجمن خیرین مسكن ساز شهرستان مباركه

چه كمكی به شما كرد؟

خانه دار شدن شما تاثیری دراعضا خانواده

آیا از زندگی خود راضی هستید؟

آیا كمكهای انجمن خیرین مســکن ساز و
داشت؟

بله خیلی تاثیر داشــت .ایــن امر باعث
افزایش اعتمــاد به نفــس و خودباوری
خانــواده ام شــده و از لحــاظ فرهنگی،
اجتماعی و تحصیلی خیلی در زندگیمان
اثر گذاشته است و باعث سربلندی خودم

بله صددرصد راضی هســتم .همسر بسیار
خوب و فــداكار ،فرزنــدان خیلی خوب و
باتربیت دارم و خداراشــكر االن سرپناهی
دارم كه باعث شــرمندگی من در خانواده
نشد .البته مشــكالتی همچون بدهكاری،
فرسودگی ماشین و مسائل مالی وجوددارد.

گزارش مهندس مرادی  -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان آذربایجان شرقی از

کمیته راهبری طرح تامین مسکن برای خانوارهای دارای حداقل دو فرد
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این انجمن خیلی به ما كمك كرد .با این
وضعیتی كه داشتم و با درآمد ناچیز ،اگر
كمك انجمن خیرین مســکن ساز نبود،
امكان خانه دار شــدن برای ما رویا بود و
شاید هرگز فراهم نمی شد .با آورده ناچیز
من این انجمن كمك كرد تا االن مسكن
بسیار خوب و مناسبی داشته باشیم و تمام
امكانات داخل منزل به گونه ای طراحی
شده است كه با این وضعیت جسمانی به

راحتی زندگی میكنم و این خیلی خوب
است.

و همسرم در بین اقوام و آشنایان شده و از
این بابت خیلی خوشحالم و در كل ،عزت
ما زیاد شده است

معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی

11
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از آغاز طرح تامین مسکن برای خانوارهای
دارای حداقل دو فرد معلول ،تاکنون تعداد
 48نشست توسط کمیته راهبری استان
تشکیل شده که در آن برنامه های عملیاتی
و تحقق سهمیه استان به تعداد  170واحد
مسکونی شــهری و همچنین تعداد 34
واحد مسکونی سهمیه باقیمانده در دست
اقدام میباشد .
در کمیته راهبری استان تالش برای تامین
مســکن با حداقل ترین قیمت انجام شده
اســت که به عنوان مثال تعداد  10واحد
مسکونی از سهمیه تبریز در شهر جدید سهند از واحدهای شرکت
خانه سازی آذربایجان با میانگین تقریبی مبلغ  100میلیون ریال
به عالوه مبلغ  300میلیون ریال تسهیالت مسکن مهر می باشد.
همچنیــن در پروژه هــای زیتون شهرســتان بنــاب و گلریزان
شهرستان عجبشیر از پروژه های خوب بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان ،تعداد  10واحد مسکونی برای خانوارهای دارای حداقل دو
فرد معلول با کمترین قیمت تمام شده تامین و واگذار شده است .
از عمده ویژگی های حاکم بر کمیته راهبری استان میتوان تعهد

کاری ،انسجام ،وحدت و کوشش دلسوزانه
را بیان کرد که موجب دلگرمی نمایندگان
کمیته شده است که امروز تمامی مسائل با
همفکری اعضا هموار میشود.
انجمن خیرین مســکن ســاز اســتان با
محدویت منابع مالــی تمام تالش خود را
به کار می گیرد تا با همت خیرین بزرگوار
سهمیه احداثی واحدهای مسکونی استان
را در زمینهای واگذار شده از سوی اداره راه
و شهرسازی اجرا نماید چرا که به پتانسیل
خیرین محلی ،حس نوعدوســتی و تعهد
مسئولین در برابر معلولین و محرومین ایمان مضاعف داریم .
موضوعـی کـه در مـورد باقیمانـده سـهمیه سـاخت واحدهـای
مسـکونی باید بـه آن اشـاره نمـود ،عـدم اعطـای تسـهیالت در
شـهرهای بـاالی  25هـزار نفر میباشـد که امروز شـاید مشـکل
بسـیاری از اسـتانها نیـز باشـد ،ولـی در عین حـال برنامـه برای
شـهرهای بـاالی  25هـزار نفـر توسـط کمیتـه راهبـری اسـتان
طرح ریزی شـده اسـت که نـه تنهـا سـهمیه باقیمانده بلکـه نیاز
بـه سـهمیه مضاعـف را نیـز خواهیم داشـت.

پروژه گلریزان شهرعجبشیرمتعلق به بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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تعداد  5واحد مســکونی از این پروژه به خانوارهای دارای دو فرد
معلول با به صورت شرایط  12گانه با قیمت تمام شده به متقاضیان
تحویل داده شده است.
منابع تامین اعتبار این واحدهای مسکونی :

مبلغ  1میلیارد و  500میلیون ریال  -بنیاد مستضعفان
مبلغ  1میلیارد ریال  -اداره بهزیستی
مبلغ 50میلیون ریال تخفیف در قیمت تمام شده توسط انجمن
خیرین مسکن ساز

12
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

گفتگو با آقای صادقوند خانواردارای دو فرد معلول
استان آذربایجان شرقی -شهرتبریز
لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید چند

فرزند معلول دارید ؟
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رسول صادق وند هستم و حدود  65سال
ســن دارم .دارای  4فرزند می باشم که 2
فرزندم معلول ذهنی هستند .
االن در کجا زندگی می کنید ؟

مستاجر هستم و به دلیل وجود فرزندان
معلول و شش سر عائله همیشه در تامین
محل زندگی اجاره ای در مشــکل بودم
که به لطف انجمن خیرین مســکن ساز و
حمایتهای اعضای کمیته راهبری ،امروز
واحد مسکونی خود را تحویل گرفتیم .
وقتی که متوجه شدید برای تحویل منزل با

شما تماس گرفته اند ،چه احساسی داشتید؟

احساس شــادی زیاد .احساسی که هرگز
شــاید نتوانم توصیف کنم و بیشتر از من
این فرزنــد دخترم و مادرش خوشــحال
بودند و اشک شوق در چشمانشان جمع
شده بود .
13

از واحد مســکونی که دریافت کردید ،راضی

بله چطور میتوانیم راضی نباشیم  .عمری
منتظر یک ســرپناه بودیم کــه به لطف
خداوند و حمایت شما خیرین توانستیم
به آرزوی خود برسیم .
منبع در آمد و گذران زندگیتان از کجاست ؟

بنده کارگری و نگهبانی میکنم و بیشتر در
آمدم صرف اجاره منــزل ،درمان و هزینه
پزشکی همسر و فرزندانم میشود که واقعا
مرا در تنگنا قرار میداد .بــه لطف خدا از

بزرگترین هزینه ام که اجاره بهای منزل
بود ،خالص شدیم.
چه صحبتی با مسئولین دارید؟

از مســئولین عزیز به ویژه از مدیر انجمن

خیرین مسکنســاز قدردانی میکنیم که
همیشه صبورانه جواب تلفنهای مکرر ما را
پاسخ داده است  .از تمام کسانی که مارا در
خانه دار شدن حمایت کردند سپاسگزاری
می کنم و برایشان دعای خیر داریم.

ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

هستید ؟

گـزارش مهندس حمیدی  -مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز استان
هرمزگان از کمیته راهبری تامین مسکن خانوادههای حد اقل دو فرد معلول
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در زمینه اجـرای تفـــاهم نامه چند جـانبه
تـأمین مسـکن خـانواده های دارای حداقل
دو فرد معلول ،اولـین نشست کمیته راهبری
تفـــاهم نامه ،دوم اردیبهشت ماه سال 94
تشـــکیل شد  .در این نشست که اعضـــای
هیئت مدیره انجمن خیرین مســکن ســاز
استـان هم حضـور داشتنـــد ،شروع کار بر
اسـاس تفــــــاهم نـامه ابـالغی تـرسیـم
و کار با جمـــع آوری آمـــار ،اطالعـــات و
پـاالیـش آن تـوسط دستــگاههای مسئول
آغــاز شد .
در ابتدای طرح اطالعـات موجود در رابـطه با
وضعیـت مسـکن جـامعه هدف کامل نبـود
و بنابراین با پیــــگیری کمیته راهبری و با
تـالش سازمان بهزیستی استـان ،اطالعــات
مورد نیاز آمـاده و آمـار اولـیه برای اقـدام در
این کمیته تصـویب شد .
با تشــــکیل  16نشست کمیتـه راهبـری
و پیــــگیری مصوبهها ،کار تـأمین مسـکن
خـــانوادههای متقاضی شنـاســـایی شده
آغـــاز شدکه همـکاری موثـــر و نزدیـک
دستـگاههـــای مسئـــول عضـــو کمیتـه

راهبــری شـامل  :اداره های کـل بهـزیـستی
و راه و شهرســـازی ،بنیـاد مسـکن انقـالب
اســالمی ،بنیــــاد مستـضعفـان و انجمن
خیـرین مسـکنسـاز استــان و نیز همراهی و
مشـارکت خــانـواده هـای مشمـول تفــاهم
نـامه ،منجر به صـــاحب خـانه شدن تعـداد
قـــابل توجهی از آنهـــا شد .در نتیجه این
همکاری واحدهای مسـکونی تـأمین شده یا
در دست اجـرا ،حـدود دو برابر سهمیه اولـیه
استـان گردید .
گفتنی اســت با تـــوجه به اقدام های صورت
گـرفته در مورد تـأمین زمین ،پیش بینی می
شـود درصـورت تــــأمین تسهیـالت بانـکی
منـاسب و اقـــدام در زمینه کــاهش هــزینـه
ســاخت ،تعـداد بیشتــری از خــانـواده های
مشمول تفــاهم نـامه در آینـده ای نه چنـدان
دور صـاحب خـانه شـوند.
یـکی از مشــکالت الینحـــل این طــرح،
عــدم اختـصـــاص تسهیــــــات ارزان
قـــیمت در شهرهـــای بزرگ و افـــزایش
هــزینـــههای ســـــاخت می بــاشد که
ضـــروری است در کمیتـه راهبــری مرکـز

بـرای حـل آن چــاره ای اندیشیـده شـود .
وزارت راه و شهـرســازی و وزارت کشــور دو
دستــگاهی هستنـد که با تـوجه به ظـرفیت
هــای قــانونی ملی و استــــانی خود می
تــواننـد نقـش موثـری درزمینـه کــاهش
قـــیمت ســاخت واحـد هـــای مسـکونی
طــرح داشتـه باشنـد .همچنین این انجمن
آمـادگی دارد در صورت لزوم راهــکارهای
خود در این زمینه ارائـه نماید .

گفتگو با خـانم گل زلفی زاده -دریـافت کننـده مسـکن ویـژه خـانواده های

ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

دارای حداقـل دو فرد معلـول -استــان هرمزگــان
لطفــأ خودتـان را معرفی کنید ؟

گـل زلـفی زاده و دارای  6فـرزند معلـول
ذهنی و حـرکتی هستـم که حـدود پنج
سـال پیش همسـرم فـوت کـرده و درحـال
حــاضر نـگهداری آنهـا که همـگی بـاالی
سی سـال سن دارند ،به عهده خـودم است.
قبـأل کجـا زندگـی میکردید ؟

سـال هـاست که مستـأجرم و متـأسفـانه

به دلیـل فقـر ،امـکان اجـاره خـانه کـامل
را نداشتـم و برای همین مجبـور بودم در
محله های حـــاشیه ای شهر ،یک اتـاق
اجـاره و با سختی فـــراوان با فـــرزندانم
زندگـی کنم .
هـــزینه زندگی تان چگونه تـأمین میشود؟

چگونه صـاحبخـانه شدید ؟

یک روز پســـرم با نـــاراحتی فـــراوان
به سازمان بهزیستـــی مـراجعه می کند
که مدیر آنجا بــا مدیرعــــامل انجمن
خیــرین مســـکن ساز تمـاس میگیرد
و او را به انجمن معــرفی میکند .وقتـی
پســـرم به دفتـــر انجمن میرود مدیـر
هم با پیـــــگیری یک واحـد مسـکونی

از واحد مسکونی راضـی هستید ؟

الـحمد اهلل ،خیـــلی زیـــاد .بـاورمان
نمی شد بعد از یـــک عمر دربـه دری و
مستــأجری در مدت یـک ماه صـاحب
خـــانه و از مشـکالت اجـــــاره نشینی
خـالص شویم .
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منبع درآمد خاصی نــدارم .هزینه های
روزمره توسط آشــنایان و خیرین تأمین
میشود .

از مجمـوعـهای که خودشـان ســاخته
بودند به ما اختصــــاص دادنـــد .به این
صـورت ما کمتر از یـــک ماه صـــاحب
خـانه شدیم .

درحـال حـاضـر چه مشکالتی دارید که نیـاز
به پیـگیری داشتـه بـاشـد ؟

متــأسفـــانه منبـــع درآمد مشخصـی
بـرای تـــأمین مخـــارج زندگی خود و
فــرزنـدانم ندارم ..هــزینه دارو و درمـان
بچـه هـا سنـــگین و کمرشـکن است.
امـکـانـــات داخـــل منزل هم تـوسط
ا

خیـــرین ،سازمان بهزیستـی و انجمـن
خیرین مسکن ساز خـریداری شده است
که از همگی آنهـا بسیـار ممنونم .

فتتا

حیه

تعدادی از تصاویرمربوط به
مراسم افتتاح و واگذای واحدهای مسکونی

ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول کشور

15
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ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول
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جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان آذربایجان شرقی
شهری

170

43

85

42

48

17
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی
در دست اجراء

واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان آذربایجان غربی
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی
در دست اجراء

واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

شهری

89

29

60

0

36

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان اردبیل
18
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

80

واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی تعداد نشستهای
در دست اجراء
کمیته راهبری
باقیمانده
آماده بهرهبرداری
34

39

8

29

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان اصفهان
شهری

530

346

177

7

14
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان البرز
شهری

229

24

178

27

64

19
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان ایالم
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی
در دست اجراء

واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

شهری

50

12

34

4

4

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان بوشهر
20
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

137

واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی تعداد نشستهای
در دست اجراء
کمیته راهبری
باقیمانده
آماده بهرهبرداری
75

62

0

66

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان تهران
شهری

646

228

167

251

10
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی تعداد نشستهای
در دست اجراء
کمیته راهبری
باقیمانده
آماده بهرهبرداری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان چهارمحال و بختیاری
شهری

50

15

34

1

10

21
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی تعداد نشستهای
در دست اجراء
کمیته راهبری
باقیمانده
آماده بهرهبرداری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان خراسان شمالی
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

232

واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی تعداد نشستهای
در دست اجراء
کمیته راهبری
باقیمانده
آماده بهرهبرداری
16

140

76

20

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان خراسان رضوی
22
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

498

واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی تعداد نشستهای
در دست اجراء
کمیته راهبری
باقیمانده
آماده بهرهبرداری
1

471

26

30

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان خراسان جنوبی
شهری

125

62

25

38

22
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی تعداد نشستهای
در دست اجراء
کمیته راهبری
باقیمانده
آماده بهرهبرداری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان خوزستان
شهری

196

74

111

11

25

23
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان زنجان
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

107

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء
5

78

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

24

11

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان سمنان
24
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

21

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء
0

19

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

2

40

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان سیستان و بلوچستان
شهری

217

61

6

150

27
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان فارس
شهری

582

286

184

112

35

25
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان قزوین
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی
در دست اجراء

واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

شهری

210

42

161

7

4

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان قم
26
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

48

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء
22

26

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

0

20

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان کردستان
شهری

33

2

31

0

14
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان کرمان
شهری

264

166

73

25

24

27
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان کرمانشاه
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

242

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء
115

122

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

5

42

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان کهگیلویه و بویراحمد
28

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

111

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء
34

39

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

38

48

ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان گلستان
شهری

153

9

80

64

33
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان گیالن
حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

84

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء
38

46

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

0

12

29
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان لرستان
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

412

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء
41

371

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

0

20

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان مازندران
30
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

247

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء
106

109

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

32

22

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان مرکزی
شهری

99

19

80

0

26
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان هرمزگان
شهری

65

28

37

0

16

31
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان همدان
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حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

36

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء
0

35

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

1

35

جدول اقدامهای صورت گرفته درزمینه تامین مسکن خانوارهای شهری
دارای حداقل دو فرد معلول -استان یزد
32
ویژهنامه تامین مسکن خانوادههای دارای حداقل دو فرد معلول

حوزه جغرافیایی

سهمیه استان

شهری

94

واحدهای مسکونی در واحدهای مسکونی
آماده بهرهبرداری
دست اجراء
25

41

واحدهای مسکونی
باقیمانده

تعداد نشستهای
کمیته راهبری

28

10

