
» توسعه روستایی، رابطه تنگاتنگی با فرآیندهای ساختاری اجتامعی،
 اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی دارد «

» حفظ کالبد و هویت روستایی به خصوص روستاهای هدف
گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است «

»برقرای عدالت اجتامعی از اهداف اصلی تامین مسکن محرومین است«»تامین مسکن محرومین توسعه اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی را به دنبال  دارد«

 عمـران    روستایی
 فعالیت های عمران روستایی یكی از مهمرتین و اصلی ترین اقدامات بنیاد مسكن انقالب اسالمی در امور 

كالبدی و عمران و آبادی روستاها می با شد. این فعالیت ها با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها و 

تأمین عادالنه امكانات و هدایت فیزیكی جهت بهبود رشایط زیست محیطی نقاط روستایی انجام می شود.

اهم فعالیت های حوزه عمران روستایی
1-تهیه واجرای طرح های هادی روستایی 2-صدور اسناد مالکیت امالک روستایی وشهری) شهرهای زیر 

25 هزار نفر جمعیت(3-ارائه خدمات فنی صدور پروانه ساختامن روستایی4-طرح بهسازی بافت باارزش 

روس��تایی 5-متلک و واگذاری زمین روس��تایی6- طرح تعیین محدوده روستا و طرح بهسازی روستاهای 

منونه7- طرح روستای هدف گردشگری

تهیه واجرای طرح هادی روستایی 
 از مجموع 710 روستای باالی 20 خانوار استان طبق رسشامری سال 95 طرح هادی برای 696روستا تهیه شده 

است. ) تهیه طرح : 98% ( همچنین برای 55روستای زیر 20 خانوار نیز طرح هادی انجام شده است.

اجرای طرح هادی تهیه طرح هادی
 تعداد روستاهای باالی 20 خانوار

طبق رسشامری سال 95

362 696 710 روستا

میانگین اجرای طرح هادی در سطح استان زنجان میانگین اجرای طرح هادی در سطح کشور

52 درصد 42 درصد

صدور اسناد مالکیت روستایی

 تعداد اسناد مالکیت
 صادر شده در شهرهای

زیر 25000 نفر

 تعداد اسناد مالکیت
صادر شده روستایی

 تعداد واحدهای مسکونی روستایی
در سطح استان زنجان95

6270 62332 91265

 در مجموع برای68/30 درصد  واحد های مسکونی روستایی سند مالکیت صادر شده است و طی برنامه 

ششم توسعه صدور اسناد مالکیت برای مابقی واحد های مسکونی در دستور کار قرار دارد.

بهسازی روستا های هدف گردشگری و روستاهای دارای بافت با ارزش

 تهیه طرح و بهسازی روستاهای هدف  
گردشگری در سطح استان

تهیه طرح روستاهای دارای  
بافت های با ارزش در سطح استان

10روستا
)برای 4 روستا طرح تهیه شده و 6روستا به تصویب 

رسیده است( 

7 روستا
)روستای درسجین اجرا شده،روستای قلعه در حال 

اجرا و 5روستا به تصویب رسیده است(

 احیای بافت با ارزش روس��تای درس��جین شهرس��تان ابهر و رشوع عملیات اجرایی احیای بافت با ارزش 

روستای قلعه شهرستان زنجان

 تهیه طرح منظومه روستایی در بخش مرکزی طارم )در حال مصوب(: با عن�ایت به موافق��تنامه با سازمان 

مدیریت استان تهیه طرح منظومه کلیه بخش های استان در دس�ت اقدام می باشد.

 احداث و بهره برداری از 62 خانه عامل از ابتدا تاکنون 

 ساخت 5 خانه عامل  در سال 96

برنامه سال 97 در حوزه عمران روستایی
 برنامه ریزی جهت اجرای 150 پروژه طرح هادی در روستاهای باالی 20 خانوار استان

 صدور 2584 جلد سند روستایی و شهری

 بازنگری طرح هادی روستایی در 33 روستا 

مسکن ساز   استان و حساب 100 امام)ره(      انجمن خریین 

 انجمن خیرین مسکن ساز با حامیت بنیاد مسکن از سال 86 آغاز به کار کرده و تا کنون ساخت 1208 

واحد مسکونی را در برنامه خود قرار داده که از این تعداد 704 واحد مسکونی واگذار و مابقی واحد ها 

طـی پروژه های مختــلف در دست اجرا می باشد.

 احداث و بهره برداری از 107 واحد مسکونی خانوارهای دارای حداقل دو معلول شهری با کمک حساب 

100 امام )ره(، بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی.

قبل از اجرا
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» در توسعه سکونتگاههای روستايی، 
باید به رشایط فرهنگی، اقتصادی واجتامعی توجه کرد «

» بنیاد مسکن مهمرتین نهاد سازندگی و متولی عمران و آبادانی 
در شهرها و روستاها است « 

» بهبود مسکن روستایی رونق زندگی،
 اشتغال و اقتصاد روستایی را به دنبال دارد «

» بهبود مسکن شهری، رونق زندگی، تولید و
 اشتغال را به دنبال دارد « 

» ایجاد زمینه توسعه پایدار و افزایش سطح رفاه و زندگی در بین اقشار
 کم درآمد امری رضوریست «

 فعالیت های بازسازی ومسکن روستایی شامل سه بخش بهسازی مسکن روستایی، نظارت وارزیابی 

مسکن روستایی و بازسازی وسوانح با هدف مقاوم سازی مسکن روستاییان است که در این راستا 

تس��هیالت ویژه ای جهت مقاوم س��ازی و بهسازی مسکن روس��تایی از سوی بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان درنظرگرفته شده است.

اهم فعالیت های حوزه بازسازی ومسکن روستایی

ا- طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی 2- تسهیالت بهسازی ومقاوم سازی مسکن 

روستایی3- طرح نظام فنی روستایی ودفاتر روستایی

    تعداد واحدهای مقاوم سازی شده
روستایی در استان زنجان

 تعداد واحدهای مسکونی روستایی
در استان زنجان

47270 91265

 اعطای تسهیالت  طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی با کارمزد 5 درصد  تا سقف 25 میلیون تومان به 

واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر 25000 نفر

 ساخت مسکن روستایی برای طالب در
سطح استان

 ساخت مسکن برای خانوارهای دارای حداقل
دو عضو معلول روستایی در سطح استان

20 واحد مسکونی 69 واحدمسکونی

اعطای تسهیالت طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن)روستایی و شهری( 

   42995 فقره

 اعطای کمک های بالعوض به میزان 40000 میلیون ریال جهت احداث واحدهای نیمه متام مسکن 

محرومین، خانوار های دارای حداقل دو معلول بهزیستی و طالب فاقد مسکن.

 تش��کیل نظام فنی و مهندس��ی روستایی با توجه به وضعیت و پتانسیل های موجود روستاها با 

تعداد 134 ناظر فنی دارای صالحیت جهت نظارت بر س��اخت و س��از های روس��تایی و همچنین 

تشکیل 11 دفرت فنی و مهندسی دیگر جهت طراحی واحد های مسکونی روستایی.

 بازسایز ومسکن روستایی

  مسـکن شهری

الت عمراین  امور اجرایی و ماشنی آ
 یکی از مهمرتین اهداف و رسالت های بنیاد مسکن انقالب اسالمی که به فرمان تاریخی حرضت امام 

خمینی )ره( در21 فروردین ماه سال 1358 تشکیل شده است. تأمین مسکن محرومان و اقشارکم درآمد 

اعم از روستایی و شهری ازطریق تولید واحداث واحدهای مسکونی با فراهم منودن مشارکت و همکاری 

مردم، خیرین یا اخذ تسهیالت بانکی می باشد. 

به موجب آن معاونت مسکن شهری که یکی از حوزه های مهم بنیاد مسکن انقالب اسالمی می باشد با 

مطالعه و شناسایی مناطق مناسب برای احداث مجتمع های مسکونی و تولید انبوه درشهرهای مختلف 

استان در قالب مسکن محرومین، اقدام به تامین زمین، طراحی، تامین منابع مالی، اجرا، نظارت کمی و 

کیفی بر اجرا و واگذاری منوده است.

اهم فعالیت های حوزه مسکن شهری:

 ا-آماده سازی اراضی 2- اجرای طرح مسکن مهر3-ساخت مسکن شهری4- انجمن خیرین مسکن ساز   

 ساخت و اختتام 4002 واحد مسکن مهر در سطح استان

 احداث و بهره برداری 892 واحد مسکونی در سطح استان برای اقشار کم درآمد از ابتدا تا پایان سال 96

 رشوع به ساخت 50 واحد مسکونی در قالب تامین مسکن برای اقشار کم درآمد در سطح استان در سال 96

 رشوع به ساخت 133 واحد مسکونی در قالب تامین مسکن محرومین در سطح استان در سال 96

 اجرای پروژه های عمرانی )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(  ازمحل اعتبارات استانی

 اجرای پروژه های رسمایه گذاری)پردیس سینامیی(

 رشوع به ساخت 42 واحد مسکونی در قالب تامین مسکن محرومین در سطح استان در سال 97

 اجرای پروژه های ورزشی در سطح استان)سالن های بدمینتون شهرهای ابهر و خرمدره از محل اعتبارت استانی(

 این واحد به عنوان یکی از واحدهای اجرایی بنیاد مس��کن با حضور در عرصه س��ازندگی 

و اجرای پروژه های عمرانی در س��طح روستاها، ضمن کمک به عمران و آبادانی روستاها 

به عنوان یک واحد پش��تیبانی، فنی و مهندسی برای فعالیت های اجرایی خصوصا در امر 

بازس��ازی مناطق آس��یب دیده از سوانح طبیعی مانند س��یل، زلزله، احداث راه های بزرگ 

مواصالتی، اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و آماده س��ازی محیط های روستایی و شهری، 

ارائه خدمات می مناید.

 رشوع به ساخت 18 واحد  اداری و تجاری در قالب پروژه های رسمایه گذاری در سال 97 

 تامین زمین برای س��اخت 67 واحد مس��کونی در قالب تامین مسکن برای اقشار کم درآمد در سطح 

استان در سال 97

 تامین زمین برای س��اخت 95 واحد مس��کونی در قالب تامین مسکن  برای اقشار کم درآمد در استان 

در سال 96
برنامه سال 97  در حوزه مسکن شهری

 اجرای پروژه های عمرانی )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان( ازمحل اعتبارات استانی

 برنامه ریزی جهت ساخت 42 واحد مسکونی در قالب تامین مسکن محرومین در سطح استان در سال 97

 اجرای پروژه های ورزشی در سطح استان)سالن های بدمینتون شهرهای ابهر و خرمدره از محل اعتبارت استانی(

 برنامه ریزی جهت ساخت 18 واحد  اداری و تجاری در قالب پروژه های رسمایه گذاری در سال 97 

 تامین زمین برای س��اخت حدود 300واحد مس��کونی در قالب تامین مسکن برای اقشار کم درآمد در 

سطح استان در سال 97

برنامه سال 97 در حوزه بازسازی مسکن روستایی

  برنامه ریزی در جهت مقاوم س��ازی و بهس��ازی 3500 واحد مسکونی روستایی ) ابالغ بانک مرکزی 

تاکنون 1200 مورد جهت تسهیالت(

  اعطای تسهیالت  طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی با کارمزد 5 درصد  تا سقف 25 میلیون تومان به 

واحدهای مسکونی روستایی و و شهرهای زیر 25000 نفر 

  احداث 84 واحد مسکونی خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول  روستایی با کمک حساب 100 

امام )ره(، بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی

  اعطای کمک های بال عوض به میزان یک میلیارد و سیصد میلیون تومان ) تا کنون 731 میلیون تومان 

پرداخت شده(


