گسارش عملکرد ي آمار کلی معايوت باز آفریىی شهری ي مسکه در سال 7931
 -1پريشه های مسکه مهر :از کل  87312ياحد مسبکه مُر استبن تعداد  83538ياحد افتتبح شدٌ ي
مببقی  288ياحد بعد از رفع عبرضٍ مشکالت حقًقی ي اجرائی در سبل  7332تکمیل خًاَد شد .
 -2آماده سازی شهرک های مهر استان اردبیل  4از مجمًع  3شُرک مُر کٍ در شش شُرستبن در
حبل اجرا بًد تکمیل ي بٍ شُرداری َب جُت خدمبت رسبوی تحًیل شدٌ است.
 -9خدمات ري بىایی شهرک های مهر استان:
الف -مساجد مسکه مهر شهرک های مهر استان  4از مجمًع َشت ببة مسجد  ،تعداد َفت ببة مسجد در
شُرک َبی مُر استبن تکمیل ي تحًیل َئیت امىبی مسبجد شُرک َبی مُر گردیدٌ است .
ب -مدارس شهرک های مهر استان  4از مجمًع َشت مدرسٍ پیش بیىی شدٌ در شُرک َبی مُر استبن
تعداد پىج مدرسٍ تکمیل شدٌ است ي سٍ مدرسٍ بب پیشرفت فیسیکی در حديد  03درصد در حبل اجرا می
ببشد.
ج -کالوتری شهرک های مهر استان  4تبکىًن یک کالوتری تکمیل شدٌ ي عملیبت اجرای کالوتری ديم بب
پیشرفت فیسیکی  55درصد در حبل اجرا می ببشد.
 -4پريشه های مشارکتی  :از مجمًع 3پريشٌ مشبرکتی دارای قراداد مشبرکت در سبل  7331تعداد
3پريشٌ تکمیل ي بٍ بُرٌ برداری رسید ي 8پريشٌ بب پیشرفت فیسیکی  03الی  23درصد در حبل اجرا می ببشد
ي  5پريشٌ بب پیشرفت فیسیکی  % 03متًقف می ببشد.
 -5خدمات باز افریىی شهری ي مسکه استان :
الف -تديیه بروبمٍ اقدام مشترک ي تعییه محالت َدف تب سبل 7833
ب -تأمیه اعتببری ببلغ  033میلیبرد ریبل جُت اجرائی پريشٌ َبی ببز آفریىی شُری
(ريبىبیی،بُسبزی،تًاومىدسبزی)
ج -اعطبء تسُیالت جُت احداث ياحدَبی مسکًوی در محالت َدف
د -برگساری جلسبت  4ستبد استبوی  0جلسٍ  ،ستبد شُرستبوی  33جلسٍ ي کمسییًن َیبی تصیییی 73
جلسٍ

ه -مطبلعٍ ي تُیٍ طرح ببز آفریىی برای شُرستبوُبی گرمی،بیلٍ سًار،کًثر ي ومیه
و -تأمیه زمیه ي تُیٍ طرح جُت احداث  533ياحد مسکه امید
ز -تُیٍ طرحُبی مًردی در محالت معمبر،پیر مبدر،عبلی قبپً
ح -تشکیل وُبد تًسعٍ محلٍ در محالت سلمبن آببد ي شُریبر
ط -تُیٍ طرح ببز افریىی شُری برای محلٍ قلعٍ ببشی گرمی
ی -طراحی خبوٍ فرَىگ در محلٍ جمعٍ مسجد اردبیل

