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خبر
با حضور وزیر نیرو و در دهمین هفته از
پویش هرهفته_الف_ب_ایران

 ۴۰پروژه برق منطقه ای خوزستان
با اعتبار سه هزار و  ۱۱۰میلیارد
ریال افتتاح شد

 ۴۰پروژه برق رسانی شرکت برق منطقه ای
خوزستان با ارزش سرمایه گذاری سه هزار و
 ۱۱۰میلیارد ریال در دهمین هفته از پویش "هر
هفته_ الف_ب_ ایران" ،با حضور وزیر نیرو در
مرکز پایش صنعت برق از طریق ویدئو کنفرانس
افتتاح شد.وزیر نیرو در ارتباط ویدئو کنفرانسی
گفت :در هفته دهم از پویش "هر هفته الف،
ب ،ایران" در سال  ۹۹پروژه های متنوعی در
بخش ساخت و ساز برای امروز آماده افتتاح و
عرضه به مردم آماده کرده ایم.رضا اردکانیان
افزود :صمیمانه از دشت بزرگ مدیرعامل شرکت
برق منطقه ای استان خوزستان و همکاران وی
در این استان پهناور و زرخیر تشکر می کنم و
قدردان پشتیبانی ها و حمایت های مدیریت
عالی استان ،استاندار محترم و همکارانش
هستیم.وی تصریح کرد :در این لحظه افتتاح
 ۴۰پروژه فوق توزیع در خوزستان با اعتبار ۳۱۱
میلیارد تومان شامل حدود  ۱۸۶کیلومتر خطوط
ایجاد شده ،تعویض بیش از  ۱۲۳کیلومترهادی
معمولی به پرظرفیت و همچنین ایجاد ۹۶
کیلومتر فیبر نوری را آغاز می کنیم.مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: :
 ۴۰پروژه برق منطقهای خوزستان با اعتبار سه
هزار و  ۱۱۰میلیارد ریال در  ۱۲شهر استان شامل،
 ۱۳پروژه افزایش ظرفیت به میزان  ۴۱۹مگاولت
آمپر به شبکه پست های فشار قوی ،پنج پروژه
در بخش بانک خازنی به میزان  ۳۸.۵مگاوار،
 ۱۲پروژه افزایش طول شبکه به ظرفیت ۱۸۶
کیلومتر مدار ۹ ،پروژه هادی پرظرفیت به طول
 ۱۲۳.۵کیلومتر و افزایش فیبر نوری به میزان
 ۹۶کیلومترامروز افتتاح شدند.وی ادامه داد:
اجرای این پروژهها حاصل خودباوری و استفاده
از دانش بومی نیروهای صنعت برق کشور است
که باعث افزایش قابلیت اطمینان در شبکه،
ارتقای  ۲۰درصدی شاخص عملکرد صحیح
سیستم های حفاظتی برق خوزستان ،رساندن
رویت پذیری تاسیسات شبکه و دیسپاچینگ
ملی به  ۹۹درصد شده است.وی اضافه کرد:
کمک به تحقق جهش تولید در بخش صنعت
و سایر بخش ها ،کاهش حوادث و خاموشیها
و همچنین متعادل سازی بارگیری تجهیزات از
دیگر اهداف افتتاح این پروژهها است .مدیرعامل
شرکت برق منطقه خوزستان با بیان اینکه در
تالش هستیم تجهیزات فرسوده صنعت برق
را تعویض کنیم ،تصریح کرد :حدود  ۳۰درصد
از شبکه و  ۲۶درصد پستهای برق استان
خوزستان عمر باالی  ۳۰سال دارند که این مساله
به دلیل پیشرو بودن صنعت برق خوزستان
در اجرای تاسیسات زیربنایی در سطح صنعت
برق کشور است.دشت بزرگ تاکید کرد :اجرای
پویش "هر هفته الف ،ب ،ایران" باعث مخابره
سیگنالهای مثبت به صورت مستمر در جامعه
میشود و شرکت برق منطق ه ای خوزستان نیز
امروز  ۴۰پروژه را در قالب این پویش افتتاح
می کند.وی گفت :در  ۱۶روز سپری شده از
تابستان شاهد رضایتمندی در جامعه مشترکان
و ذی نفعان برق منطق های خوزستان هستیم
و مجموعه مدیران صنعت برق با اراده کامل
مشغول راهبری و مدیریت شبکه تا انتهای
تابستان برای پاسخگویی به بار هستند و حاصل
این رضایتمندی کسب رتبه برتر جشنواره شهید
رجایی و اعالم رضایت و خرسندی مقام معظم
رهبری از مجموعه اقدامات وزارت نیرو و صنعت
برق بودهاست.

شنبه  21 /تیر  / 1399شماره 4582

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب باید مورد توجه قرار گیرد
علیرضا ایمانلو اظهار کرد :در این برهه از زمان،
با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و استان
ما که رعایت نکات بهداشتی از طرف شهروندان
الزم بوده و همچنین با توجه به فرا رسیدن فصل
گرما و تابستان و افزایش میزان مصرف آب
توسط شهروندان و مشترکین و از طرفی با توجه
به ماموریت شرکت آب و فاضالب استان مبنی
بر تامین آب شرب بهداشتی برای شهروندان و
همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت آبفا جهت
مقابله با ویروس کرونا ،این شرکت تمام خدمات
خود در خصوص آب و فاضالب را به صورت شبانه
روزی و غیرحضوری به مشترکان ارائه می دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی اضافه کرد :با توجه به برداشت آب از تمامی
ظرفیت های موجود ،از چاهها ،قنوات ،سد نهند و
طرح آبرسانی زرینه رود که بصورت فرا استانی و از
 200کیلومتری تبریز تامین می شود و در روزهای
اخیر با توجه به تعمیرات پیش آمده در تصفیه
خانه آب زرینه رود و به تبع آن افت میزان ذخایر
آب کالنشهر تبریز در بعضی از نقاط مرتفع شهر با
افت فشار و یا کمبود مواجه شده بود که الحمدلله
مشکل مرتفع گردید و الزم است شهروندان در
مصرف بهینه آب دقت بیشتری را بعمل آورند تا
دچار قطعی آب نشوند.
مدیرعامل آبفا استان افزود :با توجه به اینکه
منابع آب در کشور محدود است و حدود 75
درصد آب شرب شهروندان از منابع سطحی تامین
می شود لذا ضروری است از این نعمت الهی به
درستی استفاده کنیم .
ایمانلو در ادامه به ضرورت صرفه جویی  10الی
 15درصدی در مصرف آب توسط مشترکین و
رعایت الگوی مصرف تاکید کرد و از شهروندان در
خواست نمود توصیه های شرکت آب و فاضالب
استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی
دچار مشکل نشویم .وی افزود :در  ۲ماه ابتدای
دوران کرونا تا  ۳۷درصد و اکنون  ۱۸.۵درصد
افزایش مصرف داریم بنابراین در بعضی از مناطق
که بیش از 180متر اختالف ارتفاع در آنها وجود
دارد ،موجب افت فشار می شود .
ایمانلو در ادامه با مقایسه مصرف آب نسبت
به زمان مشابه سال گذشته ،گفت :امسال در

فرمانده انتظامی یزد:

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری اصفهان:

کودکان رکن اصلی توسعه پایدار
شهری هستند

تبریز – فالح :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به تشریح اهمیت و جایگاه آب در جامعه و مدیریت مصرف آب
پرداخت .
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مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،حدود 27
درصد افزایش مصرف در تبریز و حدود 24/5
 %افزایش مصرف در استان را نشان می دهد و
کارکنان زحمت کش شرکت آب و فاضالب استان
بصورت شبانه روز و با تمام ظرفیت نسبت به تامین
و توزیع آب شرب شهروندان اقدام می کنند .
وی در خصوص حفاری تعداد  4حلقه چاه در
کالنشهر تبریز گفت :شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی اقدام به حفر تعداد  4حلقه چاه
با همکاری شرکت آب منطقه ای کرده است که
تعداد  2حلقه از چاهها بصورت آزمایشی پمپاژ
شده و در مرحله نیرورسانی و تجهیز می باشند .
وی با اشاره به برخی استفاده های ناصحیح از آب

شرب بهداشتی همچون شستشوی خودرو ،آبیاری
فضای سبز منزل و غیره گفت :فرهنگ سازی در
نحوه مصرف درست آب ،باید مورد توجه قرار گیرد
تا در کارهای روزمره که از آب استفاده می شود
اسراف و هدرروی آن کاهش یابد لذا الزم است
مشترکین اولویت مصرف را در نظر داشته و از
مصارف غیرضروری پرهیز نمایند.
ایمانلو همچنین ضمن درخواست مجدد از
همشهریان درخصوص عدم اسراف آب شرب
بهداشتی و صرفه جویی درخصوص این مایه حیات
گفت :الگوهای توصیه شده برای مصارف سرانه
خانگی برای هر نفر 150لیتر در شبانه روز است که
متاسفانه در استان ما  200الی  220لیتر می باشد

که در این راستا اولویت مهم شرکت آبفا حفاظت
از منابع آب و ترویج فرهنگ صحیح مصرف بهینه
آب بوده و این نیازمند تغییر در نگرش مدیریت
مصرف آب می باشد که امیدواریم شهروندان با
رعایت آنها و دقت در نحوه مصرف آب و استفاده
از لوازم کاهنده مصرف آب از اتالف بیشتر مایه
حیات جلوگیری کنند.
وی در پایان افزود :امیدواریم در تابستان امسال
با مشارکت و همکاری و همیاری مردم و با مدیریت
مصرف آب با مشکل کمبود آب مواجه نشویم و
همکاران شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی بطور شبانه روزی در تالش هستند تا آب
مورد نیاز شهروندان و مشترکین را تامین کنند .

کشف مواد مخدر در استان  ۷۶درصد افزایش یافت

فرمانده انتظامی استان یزد از امنیت به عنوان اصلیترین
رسالت پلیس یاد کرد و گفت :از ابتدای سال  ۹۹تاکنون  ۱۶تن
انواع مواد مخدر در استان کشف شد که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل ۷۶ ،درصد افزایش دارد.
سرتیپ عباسعلی بهدانیفرد در دیدار با امام جمعه بهاباد
تعداد متهمان و خودروهای توقیف شده افزود :مبارزه جدی با
قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار ماموران انتظامی قرار دارد.
وی ادامه داد :استان یزد در مقوله امنیت از جایگاه خوبی
برخوردار است و جرایم خشن به دلیل بافت فرهنگی و اجتماعی
در آن مشاهده نمیشود.
وی اضافه کرد :در حوزه سرقتهای خشن که احساس امنیت
را از مردم سلب می کند ،در  ۲ماهه اول سال  ۷۴ ،۹۹درصد
کاهش را شاهد هستیم و در بحث سرقت منزل هم با کاهش ۳۳
درصد و در حوزه سرقتهای مهم هم هفت درصد و در مجموع

سرقتها یک درصد کاهش دارد.
وی در ارتباط با تصادف درون و برون شهری و تعداد کشتهها
و زخمی هم گفت :سعی داریم از تمام ظرفیت پلیس استان برای
پیشگیری از حوادث ترافیکی استفاده کنیم و با اقدامات صورت
گرفته از سوی آنها در حوزههای مختلف استان ،از ابتدای سال
 ۹۹تاکنون میزان تلفات  ۳۸درصد و مجروحان هم  ۳۴درصد
کاهش داشته است.
بهدانیفرد با اشاره به اقدامات گسترده پلیس در بحث امر به
معروف و نهی از منکر هم افزود :ماموران پلیس یزد طرحهای
متعددی را در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی اجرا کردند که
برخورد با بدحجابی ،سگگردانی و مزاحمت نوامیس از جمله این
طرحهاست.
وی با بیان اینکه حضور نیروی انتظامی در سطح شهر برای
احساس امنیت و آرامش شهروندان است ،افزود :یکی از مطالبات
مهم مردمی حضور پلیس در جامعه و مراسم است.
بهدانیفرد به اهمیت نقش مردم در اجرای امنیت در شهرستان
بهاباد اشاره کرد و گفت :کار پلیس ایجاد امنیت در بخشهای
مختلف است و مردم همواره در کنار خادمان خود با نیروی
انتظامی همکاری دارند.
فرمانده انتظامی یزد از آمادگی کامل پلیس در تامین نظم و
امنیت استان خبر داد و خاطرنشان کرد :برخورد با اتباع بیگانه
غیرمجاز و بر هم زنندگان نظم و امنیت هم در دستور کار پلیس
است.
فرمانده انتظامی استان یزد در سفر به بهاباد ضمن شرکت در
نشست شورای تامین شهرستان از یگانهای انتظامی مستقر در

این شهرستان بازدید کرد ،دیدار با خانواده  ۲تن از بازنشستگان
ناجا و حضور در منزل پدر شهید رمضان فتوحی از شهدای نیروی
انتظامی بهاباد از دیگر برنامههای وی بود.
همچنین امام جمعه بهاباد در این دیدار با تشکر از حضور
فرمانده انتظامی یزد در این شهرستان و قدردانی از زحمات
کارکنان انتظامی بر تقویت یگانهای مستقر در منطقه تاکید کرد
و افزود :این شهرستان در حاشیه عرصههای بیابانیهای منطقه
قرار دارد و به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد کاروان قاچاقچیان
مواد مخدر ،الزم است که نیروی انتظامی از همه لحاظ تقویت
شود.وی ادامه داد :به برکت اسالم و انقالب ،ما توانستهایم
نیروهایی را تربیت کنیم و بدون هیچگونه چشم داشتی برای
دفاع از کشور قدم برمیدارند و خانواده های آنها نیز به شهادت
فرزندشان افتخار میکند.
رییس شورای فرهنگ عمومی بهاباد با بیان اینکه ایجاد فضای
امن برای مردم و مقابله با هنجارشکنان ،از اعمال صالح محسوب
میشود ،گفت :از تالش نیروهای ناجا (نیروی انتطامی جمهوری
اسالمی) در راستای برخورد با هنجارشکنان اجتماعی تشکر کرد.
امام جمعه بهاباد رصد و برنامه ریزی را از اصلیترین کار
نیروهای انتظامی برشمرد و افزود :امنیت نیازمند زیرساختهای
علمی ،فنی و نرم افزاری است و باید با به کارگیری فناوریهای
پیشرفته اطالعاتی و فضاهای مجازی ،مسیرهای بلندی را دنبال
کرد.وی با بیان اینکه اکنون ماموران انتظامی با صبر ،استقامت،
محبت و ایثار خود در خدمت ملت و حافظ جان ،مال و ناموس
مردم هستند ،بیان کرد :پلیس با اعتقاد و اعتماد مردمی امروز به
نیروی مردمی و خدمت گزار تبدیل شده است.

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان گفت :در برنامه ریزیهای
شهری ،دیگر قرار نیست کودکان و نوجوانان
موضوع توسعه پایدار باشند ،بلکه رکن اصلی
آن محسوب میشوند .محمد عیدی در مراسم
اختتامیه طرح کالس شهر ،با تشریح اقدامات
مربوط به این طرح اظهار داشت :امروزه
سرمایههای انسانی الزاما ً موضوع توسعه
پایدار نیستند ،بلکه کارگزاران توسعه پایدار هم
هستند ،بدین معنا که در برنامه ریزی های
شهری ،دیگر قرار نیست کودکان و نوجوانان
موضوع توسعه پایدار باشند ،بلکه رکن اصلی
آن محسوب میشوند.وی افزود :شهری با
شاخصههای توسعه پایدار اخالق حیات محور،
زیست پذیر و معناگر ،شهروندانی خوشحال و
هدفمند ،با نشاط و هنجارمند دارد.عیدی ادامه
داد :برای اینکه به قول شهرسازان و معماران
شهر ،شهری تمیز ،منظم و زیبا داشته باشیم،
ناگزیر به آموزش هستیم ،یعنی آموزشی که
خصوصیت غیرمستقیم و لذت بخش بودن را
داشته باشد و تمام افراد جامعه به ویژه کودکان
و نوجوانان را در بگیرد.
اجرای طرح کالس شهر
با بروزترین مؤلفههایجهانی
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان با ابراز رضایت از اجرای
طرح کالس شهر با بروزترین مؤلفههای جهانی
گفت :امیدوارم این مراسم اختتامیه نباشد،
بلکه آغازی از یک پایان باشد زیرا دوست داریم
فعالیتها فرآیند محور باشد.در ادامه رئیس
اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به
برگزاری جلسات آموزشی برای مربیان و اولیا
جهت بیان تبین اهداف طرح ،اظهار داشت:
در طرح کالس شهر ۳۷۸ ،کارگاه برگزار شد،
 ۴۰۰فعالیت مرتبط انجام گرفت و  ۴۳نمایش
نیز اجرا شد که نرم افزار چند رسانهای آن در
حال آماده شدن است.
احمد رضایی با بیان اینکه به دلیل شیوع
بیماری کرونا ،یک سال تحصیلی متفاوت را
پشت سر گذاشتیم و طرح کالس شهر نیز
همانند سیستم آموزشی تحت تأثیر قرار گرفت،
افزود ۲۴۵ :دانش آموز با  ۴۷۰اثر در مسابقات
کالس شهر شرکت کردند که  ۶۵اثر برگزیده
شد و هدایایی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
آموزش مهارتهای زندگی برای آینده شهر
معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش
استان اصفهان نیز در ادامه اظهار داشت :تمام
فعالیتهای کالس شهر ،منطبق بر کتب درسی
پایه اول بوده که انگیزهای برای دانش آموزان و
معلمان ایجاد میکند.شهین جوانی افزود :در
طرح کالس شهر ،آموزش مهارتهای زندگی
مدنظر بود تا شهروندانی مسئول و پاسخگو
برای آینده شهر تربیت شود.وی با بیان اینکه
از همه نقدها در سیستم آموزشی کشور
استقبال میشود ،یادآور شد :از بازنگری در
برخی فعالیتها هیچ هراسی نداشته و آمادگی
داریم تغییرات الزم را متناسب با شرایط موجود
رقم بزنیم زیرا تغییر در رفتار دانش آموزان،
خروجی موردنظر ما است.
اجرای طرح مهارت شهروندی در پایه ششم
و طرح کرامت و مهارت زندگی در پایه پنجم
به گفته جوانی ،اجرای طرح مهارت شهروندی
در پایه ششم و طرح کرامت و مهارت زندگی در
پایه پنجم در دستور کار است.

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر:

 ۲۰پروژه احیای بافتهای ناکارآمد شهری در استان بوشهر پایان یافت
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
گفت :از سال  ۹۴تاکنون برای احیای بافتهای ناکارآمد شهری در این استان
 ۳۳پروژه عمرانی از محل اعتبارات ملی اجرا شد که از این شمار  ۲۰طرح تکمیل
و تحویل دستگاه بهرهبردار شدهاست.به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی
راه و شهرسازی استان بوشهر  :سید محمود دستغیبی افزود :هزینه این پروژهها
بطور کامل توسط شرکت بازآفرینی شهری کشور و یا بصورت مشترک با دستگاه
بهرهبردار تامین میشود و ادارهکل راه و شهرسازی به نمایندگی از این شرکت
این پروژهها اجرا میکند.وی اضافه کرد :این پروژهها شامل خدمات زیربنایی تا
روبنایی از جمله مدرسه  ۹کالسه در تنگک بوشهر ،کف سازی و جداره سازی
معابر محله کوتی و محدوده مساجد شنبدی و جمعه در محله شنبدی در بافت
قدیم بوشهر ،اصالح شبکه آب محلههای جنوبی ریشهر و امامزاده و محالت
بافت فرسوده برازجان ،احداث پایگاه بهداشت رایانی ،سالن ورزشی تنگگ ،۲
سالن ورزشی حسین آباد برازجان ،ساماندهی مسیلها در محدوده بافت فرسوده
برازجان ،احداث پارک و زمین چمن است.دستغیبی ادامه داد :افزون براین نیز
چند پروژه شامل احداث مدرسه  ۱۲کالسه شهید مهیمنیان رایانی بوشهر ،احداث
پایگاه سالمت در تنگک  ،۲پارک و زمین چمن در خورموج و اهرم ،نوسازی
شبکههای آب در محالت جنوبی بوشهر و بافت فرسوده برازجان به صورت اقدام

مشترک با دستگاههای بهره بردار در دست اجراست.وی یادآور شد :همچنین ۲
هزار و  ۵۰۰تن قیر در محدوده سالهای  ۹۷و  ۹۸به شهردارهای دارای محدوده
بافت فرسوده برای آسفالت معابر بافت فرسوده تخصیص یافته و به این وسیله
 ۱۰۰درصدمعابر محلههای بافت فرسوده خورموج و اهرم آسفالت و معابر سایر
شهرهای موجود در محدوده بافت ساماندهی شدهاست.دستغیبی اظهار داشت:
بافتهای ناکارآمد شهری شامل سه محدوده بافت تاریخی یا قدیم ،سکونتگاههای
غیر رسمی و بافتهای میانی فرسودهاست که در زمان حاضر یکهزارو و ۶۵۸
هکتار در قالب  ۷۲محله مجموع مساحت بافتهای ناکارآمد در استان بوشهر
است.وی ادامه داد :بافت ناکارآمد استان بوشهر شامل  ۳۸هکتار بافت تاریخی
در شهر بوشهر ۷۷۰ ،هکتار سکونتگاه غیر رسمی تنها در  ۲شهر بوشهر و برازجان
و  ۸۷۷هکتار بافتهای میانی فرسوده در  ۱۲شهر استان شامل بوشهر ،برازجان،
خورموج ،گناوه ،کنگان ،دیلم ،دیر ،اهرم ،چغادک ،کاکی ،وحدتیه و آبپخش
است.دستغیبی بیان کرد :از مجموع  ۱۰شهرستان استان بوشهر هشت شهرستان
شامل  ۱۲شهر دارای بافتهای فرسوده و ناکارآمد هستند که براساس ابالغهای
صورت گرفته در چهار شهر شامل  ۹محله در بوشهر (محلههای جنوبی) ،سه
محله در برازجان ،یک محله در خورموج و  ۲محله در اهرم به صورت ویژه
درآنها پروژهها از محل اعتبارات ملی در دست اجرا و افزون براین نیز دستگاههای

اجرایی استان فارغ از این موضوع بر اساس قوانین و دستورالعملهای ابالغی
نسبت به ارائه خدمات در همه محالت اقدام میکنند  .وی گفت :اجرای طرح
فاضالب در بافت قدیم بوشهر با حمایت و پیگیریهای استاندار و مدیریت و
تالش شرکت آب و فاضالب از مهمترین پروژههای اجرا شده در بافت قدیم شهر
بوشهر است.معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی استان
بوشهر گفت :از سال  ۹۴تا کنون یکهزار و  ۷۶۵واحد برای دریافت تسهیالت
مربوط به ساخت و ساز و نوسازی بافتهای فرسوده به بانکهای عامل معرفی
شدهاند که در مرکز استان میتوانند از تسهیالت  ۸۰تا  ۲۲۰میلیون تومان و در
سایر شهرستانها نیز از  ۶۰تا  ۱۸۰میلیون تومان متناسب با تقاضا و نوع ساخت
برخوردار شوند.دستغیبی اضافه کرد :براساس آخرین سرشماری رسمی جمعیتی
نزدیک به  ۱۸۳هزار نفر جمعیت استان بوشهر در محدوده بافتهای فرسوده
ساکن هستند که از این جمعیت  ۲.۷درصد در بافت تاریخی ۲۳.۸ ،درصد
در سکونتگاههای غیررسمی بوشهر و برازجان و  ۷۳.۴درصد در بافتهای میانی
و فرسوده ساکن هستند.وی درباره صندوق یکم مسکن گفت :تاکنون بیش از
چهار هزار و  ۲۰۰نفر اقدام به افتتاح حساب در صندوق یکم و از این تعداد یکهزار
و  ۲۰۰نفر این تسهیالت را دریافت کردهاند.دستغیبی اضافه کرد :افزون براین
کسانی که در بافت قدیم اقدام به خرید و یا ساخت مسکن میکنند نیز میتوانند

از ظرفیت تسهیالت صندوق یکم مسکن استفاده کنند و الزاما نباید خانه اولی
باشند.وی هدف از اجرای طرح بازآفرینی شهری را زنده کردن بافتهای فرسوده
عنوان کرد و گفت :بافتهای تاریخی و فرسوده هر منطقه به عنوان ریشه هر
شهر شناخته میشود که با گذشت زمان و به دلیل توسعه شهر در سایر اراضی
خالی از جمعیت شدهاست.دستغیبی بیان کرد :برای احیای این محدودهها
نسبت به مطالعه و تهیه طرح محدوده بافتهای ناکارآمد شهری از سالهای
 ۸۸شروع شده و پس از آن از سال  ۹۴تالش شده برای هویت بخشیدن به
این محدودههای شهری نسبت به انجام پروژههایی به منظور احیای این بافتها
اقدام شدهاست.وی یادآور شد :همچنین به منظور سیاستگذاری و برنامهریزی
ی ناکارآمد شهری بصورت مستمر جلسههای ستاد بازآفرینی
در احیای بافتها 
شهری استان به ریاست استاندار و ستادهای شهرستانی به ریاست فرمانداران
برگزار میشود.دستغیبی اظهار داشت :تالش شده با اجرای طرحها و پروژههای
متعدد فرهنگی و رفاهی و تقویت خدمات زیربنایی و روبنایی ،بافتهای ناکارآمد
و قدیم احیا و آن سرزندگی ،نشاط و برگشت به هویت اصیل محله ایرانی به
بافتها صورت گیرد.دستغیبی گفت :در زمان حاضر بیشتر شهرداریها از جمله
اهرم و خورموج و نظام مهندسی تخفیفهای مناسبی درزمینه صدور پروانه و
خدمات مهندسی ارائه کردهاند.

