
 اسکان جمعیت سیل زده در نواحی روستایی استان

(گزارش دوم )  

  : اقدامات اجرایی 

حاصل شده از بازسازی نواحی آسیب دیده از بحران های طبیعی در سایر استان ها مقرر گردیده با توجه به تجربیات 

واحدهای آسیب دیده  و تعمیر است دولت از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی نسبت به پرداخت نقدی جهت بازسازی

در نواحی روستایی اقدام نماید . و همچنین تامین وسایل آسیب دیده ) معیشتی ( از سیل  

برنامه ریزی قبل در خصوص  تامین و تحویل کانکس های سکونتی و ایجاد اردوگاههای روستایی به دالیلی که در  ازلذا

گردید .ذیل اشاره خواهد شد، اجتناب خواهد   

  : دالیل عدم استفاده از کانکس جهت اسکان موقت روستاییان 

 ریال  000/000/180قیمت باالی هر کانکس بصورت تقریبی  -

 مدت زمان عقد قرارداد با شرکت سازنده  -

 مدت زمان ساخت تعداد کانکس مورد نیاز  -

 و هزینه های مرتبطنیاز به امکانات جانبی  -

 

 : پرداخت خسارت 

 ریال بالعوض  00/000/60بهاء مبلغ  اسکان اجباری ) اجاره -

 ریال بالعوض  000/000/100تسهیالت   000/000/400احداث روستایی :  -

 ریال بالعوض 000/000/120تسهیالت      000/000/500 احداث شهری : -

 ریال بالعوض 000/000/50تسهیالت    000/000/150تعمیرات شهری و روستایی :  -

 ریال بالعوض 000/000/50تسهیالت    000/000/150 معیشتی شهری و روستایی : -

 

 :آمار خسارات وارده 

با یاد شده تغییراتی در میزان خسارات وارده ایجاد شده که اخرین وضعیت  ،جدیداطالعات دریافتی   با توجه به

هنوز بسیاری از روستاهای استان دچار جدول پیوست ارائه گردیده است . ضمنا درصد افزایش به شرح  13.44

  بوده و به این دلیل آمار نهایی از میزان آسیب های وارده در دست نیست .و غیر قابل پایش آبگرفتی 



  بازسازی و نوسازی زیرساخت ها: 

ر این بازسازی و نوسازی بافت کالبدی روستاها در برنامه کاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان قرار دارد و د

ارائه و پیشنهاد پروزه های اجرایی و پیگیری  تامین خصوص بنیاد مسکن استان  با دریافت اطالعات نسبت به 

 نموده  است .اعتبار مورد نیاز اقدام بمنظور تامین 

 پیشنهادات :

و ثبت اقدامات کلیه دستگاههای      diata base    ) برنامه ریزی در خصوص تدوین بانک اطالعاتی الکترونیکی )

 مرتبط با بحران اخیر  بمنظور استفاده صحیح و بهینه از منابع و سرمایه های موجود . 

 

 

 دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری 

 1398ولی یوسفی.  اردیبهشت 


