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اخبار
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تأکید کرد

رفع مشكالت كاركنان واحدهای اقماری در اسرع وقت
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بر پیگیری و حل
مشکالتکارکنانواحدهایعملیاتیاقماریاینشرکتدراسرعوقتتأکیدکرد.
قباد ناصری که به همراه اعضای هیأت مدیره و روسای بخش های مختلف این
شرکت جهت بازدید از مجتمع صنعتی فرآورش نفت قلعه نار در آن منطقه حضور
یافته بود  ،وضعیت و فرآیند تولید را مشاهده و بررسی نمود  .وی ضمن بررسی
وضعیت تولید و شنیدن مسایل فنی و مشکالت مربوط به تولید از این مخزن نفتی
از زبان مسئوالن کارخانه  ،با پرسنل بخش های مختلف این مجتمع نیز دیدار و
گفت وگو کرد  .ناصری ضمن ابراز خوشوقتی از حضور در جمع صمیمی کارکنان
از خدمات و زحمات آنان در تثبیت تولید نفت و دستیابی به سقف تولید تعهد شده
قدردانی و این زحمات را مصداق بارزی بر همت جمعی مبنی بر تحقق بخش تولید
در اصل اقتصاد مقاومتی دانست  .وی در ادامه از بخش های مختلف کمپ اقامتی
و رفاهی کارکنان بازدید کرد و ضمن شنیدن نواقص و مشکالت کارکنان طی
دستوراتی به مسئوالن مربوطه بر رفع مشکالت کارکنان واحدهای عملیاتی اقماری در
کوتاه ترین زمان با توجه به توانمندی های داخلی تأکید کرد  .وی همچنین با اشاره به
اینکه کارکنان واحدهای عملیاتی در مدت زمان حضور در مجتمع از خانواده خود دور
هستند و این موضوع موجب استرس و ناراحتی هایی برای آنها می شود بر گسترش
امکانات فرهنگی و ورزشی در این واحدها جهت افزایش روحیه نشاط و شادابی پرسنل
تأکید کرد .

در سال  95مطالعات حد بستر و حریم رودخانه ها در
 60کیلومتر از رودخانههای گلستان انجام شد
مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای استان از
مطالعات  60کیلومتر از رودخانه ها و سواحل استان در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان ،شجاع شفیعی اظهار کرد:
مطالعه حد بستر و حریم رودخانه های استان از جمله برنامه جامع طرح جامع
کنترل سیالب استان گلستان است.وی افزود :مطالعه  60کیلومتر حد بستر و حریم
رودخانه ها در سال گذشته با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و  500میلیون ریال انجام
شد.شفیعی بیان کرد :تاکنون برای یک هزار و  153کیلومتر از رودخانه ها و سواحل
استان مطالعات تعیین حد بستر و حریم انجام شده است و  150کیلومتر نیز در حال
انجام است.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای استان در ادامه
افزود :مطالعات هزار و 397کیلومتر از رودخانه ها وسواحل استان باقی مانده است که
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و  800میلیون ریال برای آن نیاز است.وی اهمیت این
موضوع را مشخص کردن حدود وبستر رودخانه ها که در سیالب های با دوره برگشت
 25ساله زیر آب می رود را بیان نمود که در حفاظت از جان ومال افراد اهمیت فراوان
دارد.

پل کابلی شیراز ،بزرگترین پل کابلی کشور افتتاح شد
شیراز  -خبرنگار ابتکار  :بزرگترین پل کابلی تک پایلون کشور در شیراز افتتاح شد .به گزارش ابتکار  ،شهردار شیراز در مراسم افتتاح پل کابلی گفت :این پل با  ۲هزار و  ۶۰متر طول و صرف  ۱۲۰میلیارد تومان
هزینه بزرگترین و طویلترین پل کابلی کشور است .علیرضا پاک فطرت افزود :ساختار این پل به صورت کابلهای پیش تنیده است و طول آن با احتساب باندهای رفت و برگشت بیش از  ۲هزار و  ۶۰متر است که بر
روی  ۵۲پایه سوار شده و ارتفاع پایلون اصلی آن  ۶۳متر است .وی افزود :علت اصلی ساخت این پروژه به صورت کابلی ،فاصله زیاد میان ستونهای پل به دلیل وجود ایستگاه مترو در زیر عرض پل است که توسط
 ۴۸غالف که  ۲۵۰۰کابل از درون آن عبور کرده نگهداری میشود .پاک فطرت گفت :تسهیل تردد در محورهای شرقی -غربی و شمالی -جنوبی میدان ،ولی عصر ،دسترسی سریعتر به جادههای کمربندی شهر،
افزایش سرعت عبور و مرور و کاهش زمان انتظار در چراغ قرمز و در نتیجه کاهش مصرف سوخت ،آلودگیهای صوتی ،زیست محیطی و تصادفات و افزایش ایمنی مردم از اهداف اجرای این پروژه است.

مدير شهرسازي الكترونيك و برونسپاري شهرداري اصفهان خبر داد

تحول در ارائه خدمات به شهروندان با انجام پروژه شهرسازي الكترونيك
مدير شهرسازي الكترونيك  و برونسپاري شهرداري
اصفهان گفت :شفاف سازي ،كاهش مراجعات مردمي به
شهرداري و تحول در ارائه خدمات به شهروندان با انجام
پروژه شهرسازي الكترونيك ميسر مي شود.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» از اصفهان ،وحيد مهدويان با
اشاره به پروژه شهرسازي الكترونيك اظهار كرد :اين پروژه
سال گذشته با تصويب شوراي اسالمي شهر اصفهان و تاكيد
شهردار اصفهان با چشم انداز شفاف سازي در ارائه خدمات و
اطالعات به شهروندان در حوزه شهرسازي و درآمد آغاز شد.
وي با اشاره به اهداف اين پروژه ،تصريح كرد :پاسخ دقيق،
شفاف و قانونمند ،حذف رانت هاي اطالعاتي وارائه خدمات به
شكل مطلوب ،حذف مراجعات مردمي ،خودكارسازي فعاليت
ها ،استفاده حداكثري از بخش خصوصي در ارائه خدمات به
مردم ،كسب اطالعات الزم در خصوص فرآيند صدور پروانه و
اطالع رساني كامل و گسترده تمام مصوبات ،قوانين ،ضوابط و
طرح هاي شهر به مردم از اهداف پروژه شهرسازي الكترونيك
است .مدير شهرسازي الكترونيك و برونسپاري شهرداري
اصفهان با بيان اينكه فروردين ماه سال  95نخستين سيستم
مكانيزه در مورد اين طرح راه اندازي شد ،ادامه داد :اين طرح
كه از سال گذشته در  6منطقه اجرا شد از هفته آينده تمامي
 15منطقه شهرداري اصفهان را در بر مي گيرد .به گفته اين
مدير شهرداري ،بخشي از اين سيستم ،اطالعاتي را از شهر،
كاربري هاي ملك ،مبالغ پروانه ها ،نوع ضابطه هايي كه بر
ملك حاكم است ،عرض گذر ،ميزان عقب نشيني و كسب
اطالعات از خيابان هايي كه در آينده قرار است در شهر
ساخته شود در اختيار شهروندان قرار مي دهد .مهدويان با

بيان اينكه هم اكنون اطالعات بسيار شفاف و دقيق از شهر
و محدوده آن روي سيستم بارگذاري شده است ،ادامه داد:

آغاز عملیات توسعه گازرسانی در محالت بوشهر
طی مراسمی با حضور استاندار  ،مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر و
سایر مسئوالن محلی  ،عملیات گازرسانی به محالت مختلف شهر بوشهر
آغاز شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در حاشیه این مراسم گفت :جهت توسعه
گازرسانی در محالت مختلف شهر بوشهر  ۲.۷میلیارد تومان اختصاص یافته
است .مهندس حسینی در ادامه بیان داشت  :به منظور اجرای این عملیات که تا
نیمه نخست سال جاری تکمیل می شود  27 ،کیلومتر شبکه اجرا خواهد شد .
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اینکه طرح گازرسانی در شهر بوشهر
به طور قابل توجهی توسعه یافته است بیان داشت :با اجرای طرح گازرسانی به

تمام طرح ها و ضوابط قديمي شهر اصفهان از سال  53تا
سال  90به صورت فايل هاي كامپيوتري و فصل بندي شده

محالت کوی فضلیت ،جبری ،محالت بهبهانی ،شنبدی و مسکن مهر ستایش ،
طرح گازرسانی به شهر بوشهر به طور کامل محقق می شود .وی همچنین اضافه
نمود  :طول شبکه گاز رسانی در شهر بوشهر  480کیلومتر بوده و این شهر در
حال حاضر دارای  34هزار مشترک است که با تکمیل طرح های در دست اجرا
تعداد مشترکان نیز به سرعت افزایش مییابد .وی در ادامه با بیان اینکه مطالبات
به حق مردم استان در زمینه توسعه گازرسانی اجرا شده ،اظهار داشت :با تالش
های صورت گرفته زمینه برخورداری  98درصد از جمعیت شهری و  85درصد از
جمعیت روستایی استان از نعمت گاز فراهم شده است .حسینی با اشاره به طرح
های در دست اجرا یادآور شد :هماکنون نیز عملیات گازرسانی به  70روستای
استان بوشهر با پیشرفت فیزیکی  70تا  80درصد در حال اجراست که این طرحها
امسال تکمیل میشود.

استخراج شده و بر روي سيستم بارگذاري شده است .وي
تاكيد كرد :همچنين  5هزار و  200كيلومتر فضاهاي عمومي
و معابر شهري با عكس برداري  360درجه تحت عنوان
سامانه شهرنما روي سيستم بارگذاري شده و امكان بازديد
مجازي از شهر در هر زمان و مكان و در هر نقطه از دنيا از
ديد يك عابر فراهم شده است .مدير شهرسازي الكترونيك
و برونسپاري شهرداري اصفهان گفت :هدف ما شفاف سازي
در ارائه اطالعات به شهروندان است تا بي واسطه و بدون
نياز به حضور در شهرداري به راحتي بتوانند اطالعات مورد
نياز خود را كسب كنند .وي با بيان اينكه با اين اقدام در
واقع پيش خوان ارائه خدمات الكترونيك به شهروندان فراهم
كرده ايم ،افزود :شهروندان مي توانند با مراجعه به سايت
www.esup.isfahan.irدر اين پيشخوان خدمات ارائه شده را
گرفته و اطالعات مورد نياز خود اعم از نقشه هاي هوايي ،نوع
كاربري ،ارتفاع ،گذربندي ،عقب نشيني ،نوسازي ،كدهاي
نوسازي ،ماده صد ،طرح هاي باالدست ،قيمت ها و  ...را
دريافت كنند .مهدويان تصريح كرد :با حمايت هاي فوق
العاده مهدي جمالي نژاد شهردار اصفهان و ساير مديران
شهرداري كه تاكيد بسياري روي شفاف سازي داشتند موفق
شديم اين پروژه را هشت ماه زودتر از موعد مقرر به سرانجام
برسانيم .مدير شهرسازي الكترونيك و برونسپاري شهرداري
اصفهان گفت :حذف فيزيكي مراجعات مردمي از دستگاه
هاي مختلف مانند بيمه ها ،بانك ها ،اداره آب و فاضالب و
ساير دستگاه هاي مختلف از ديگر اهداف اجراي اين پروژه
است كه اين موضوع در كاهش ترافيك و مراجعات شهري
بي دليل تاثير بسزايي دارد.

