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 ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر کل راهداری 
و حمــل و نقل جــاده ای مازندران ازاحداث سیســتم 

روشنایی در محور های مواصالتی استان خبر داد.
حســن جهانیان مدیر کل راهــداری و حمل و نقل 
جــاده ای مازندران گفت: اجرای سیســتم روشــنایی 
نقطه ای در ۶ تقاطع پر تصادف محور ســاری- کیاسر، 
طراحی و اجرای روشــنایی طولی به طول نزدیک به ۷ 

کیلومتر، تکمیل تاسیســات ایمنی هوشمند تونل ها به 
تعداد ۳ دستگاه و بازسازی پایه های قدیمی جاده دریا 
مرکز استان به طول ۸ کیلومتر را در بازده زمانی ۶ ماهه 

اول امسال اجرایی کرده است.
او درباره اجرا نشدن سیستم روشــنایی در برخی از 
راه های استان، افزود: با توجه به اعتبارات محدود احداث 
سیستم روشــنایی با اولویت تونل ها، زیرگذرها، تقاطع 

غیرهمسطح، همســطح، نقاط حادثه خیز، مه گیر و ... 
است.

جهانیان گفت: هدف از روشــنایی راه ها، دستیابی 
به حدی از قابلیت دید می باشــد که رانندگان و عابرین 
پیاده را قـادر بـه رویـت سریع، مشخص و قابل تفکیک 
کلیه جزییات مهم شــیء مورد نظر، همترازی جاده و 
هرگونـــه مانعی که ممکن اســت در جاده حضور پیدا 

کند، می کنند.
او افزود: حداقل مقدار مورد نیاز روشــنایی سطح راه 
بستگی به نوع آن، ســرعت و حجم ترافیک شبانه راه، 
وضعیت مکان های اطــراف راه و کاربری آن و همچنین 

میزان عبور و مرور عابرین پیاده دارد.
بیش از ۴۳۰ کیلومتر از راه های ارتباطی مازندران در 

حال حاضر دارای روشنایی می باشند.

 اهواز-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر تعمیر، تکمیل و 
خدمات فنی چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
گفت: در نیمه نخست امسال روزانه ۵۸هزار بشکه به توان 

تولید نفت افزوده شد.
یونس عباسی لرکی گفت: این افزایش تولید نفت با بهره 
گیری از ناوگان دســتگاه های لوله مغزی سیار و انجام ۸۵ 
عملیات ترمیمی، تعمیری چاه های شــرکت های پنجگانه 
بهره برداری و در دکل های حفاری و تعمیراتی در گســتره 
۷۱ هزار کیلومتر مربع جغرافیای مناطق نفت خیز جنوب 

انجام شده.
او مدیریت تعمیــر، تکمیل و خدمات فنــی چاه های 
مناطق نفت خیز جنوب را با بهره گیری از ۶ دســتگاه لوله 
مغزی سیار ملکی و با پشتیبانی واحد پمپ های ویژه دانست 
که این مدیریت شــامل پمپ های فشــار قوی اسیدزنی، 
ســیمان زنی، پمپ های تزریق نیتــروژن و مخازن حمل 

نیتروژن است.
به گفته  عباســی لرکی بیش از ۱۲۵ هزار گالن سیاالت 
خورنده شامل انواع اســید، یک میلیون و ۲۵۰ هزار گالن 

سیاالت غیر خورنده شــامل یکهزار و ۴۰۰ گالن سیمان و 
۴۰۰ هزار گالــن نیتروژن، حالل و گازوئیــل در چاه های 
نیازمند تزریق کرده و برای انجام این امر بیش از ۴۵۶ هزار 

متر پیمایش درون چاه انجام شد.
مدیر تعمیــر، تکمیل و خدمات فنی چاه های شــرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب همچنیــن همچنین یادآور 
شــد که صرف نظر از ارزش راهبردی این تجهیزات که با 
توجه به کمبود های موجود نقــش بزرگی در جلوگیری از 
توقف تولید و بخش قابل توجهی از تعهدات شــرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب دارند، صرفه اقتصادی قابل توجهی 
در پی داشته.

مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه ها با احیای به 
موقع چاه ها نقش به سزایی در امر خطیر نگهداشت و تولید 

ایمن و پایدار در مناطق نفت خیز جنوب را ایفا می کند.

  احداث سیستم روشنایی در محور های مواصالتی مازندران

 در نیمه نخست امسال محقق شد؛

افزایش روزانه ۵۸ هزار بشکه نفت در مناطق نفتخیز جنوب

خبر

اصفهان-مریــم مومنی خبرنگار 
توســعه  ایرانــی- معــاون مالی و 
اقتصادی شــهردار اصفهان و رئیس 
کمیته عالی نــاژوان از اجرای پروژه 
برداشت اطالعات مکان مند از ناژوان 

برای نخستین بار خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مجمع 

ر  ن کالن شــهرها د ا ر ا شــهرد
اصفهان؛محســن رنجبر با اعالم این 
خبر گفت: برای نخســتین بار پروژه 
برداشت اطالعات مکان مند از عرصه 
ناژوان بــا محوریــت مدیریت طرح 
ساماندهی ناژوان، همکاری معاونت 
معماری و شهرســازی شــهرداری 

اصفهان و پیرو انعقــاد تفاهم نامه با 
دانشــگاه پیام نور اصفهان به مرحله 

اجرا رسیده است.
او از جمله مزایــای حائز اهمیت 
در اجرای این پروژه، به ارائه خدمات 
مطلوب تــر به شــهروندان از طریق 
نقشه ها و اطالعات، ذخیره اطالعات 

موجود در عرصه، شناسایی معضالت 
محله های نــاژوان از نظــر امکانات 
شهری و برنامه ریزی به منظور بهبود 
توســعه ارائه خدمات به شهروندان 
اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی های 
آینده مطابق با دستاوردهای پروژه 
برداشت اطالعات مکان مند از عرصه 

ناژوان طرح ریزی و پیگیری می شود.
رنجبر درخصوص بهینه ســازی 
زیرســاخت ها و امکانات موجود در 
مراکز گردشــگری ایــن محدوده، 
خاطرنشــان کــرد: در تدوین طرح 
جامع اجرایی ناژوان، برداشــت این 
اطالعات بــه عنوان نقشــه برداری 
زمینی جزیــی از اقدامات زیربنایی، 
مهم و تأثیرگذار است که در این راستا 
مدیریــت و برنامه ریزی بخش های 
مختلــف مدیریت شــهری به ویژه 
خدمات رســانی به مالکان، ساکنان 
و گردشگران، بدون دسترسی سریع 
به منابع اطالعات دقیــق و صحیح 

امکان پذیر نیست.
معاون مالی و اقتصادی شــهردار 
اصفهــان با اشــاره به جمــع آوری 
اطالعات به عنوان نخستین قدم برای 
دســت یابی به پایگاه های اطالعاتی 
مناسب، تصریح کرد: در این مسیر از 
اقداماتی چون ذخیره و طبقه بندی 
اطالعــات، تدویــن راهکارهــای 
عملیاتی در مســیر مرتفع ســازی 
مســائل و در نهایت ارائــه خدمات 
شایســته می توان به عنوان گام های 
بعــدی در فعال ســازی ایــن اقدام 

اشاره کرد.
او با بیــان اینکه در فاز نخســت 

این پروژه، برداشــت این اطالعات 
از بافت مسکونی و ســکونتگاه های 
ناژوان انجام می شــود، توضیح داد: 
در فاز دوم، جمع آوری این اطالعات 
از مراکز گردشــگری و در فاز ســوم 
تکمیل اطالعات تمام عرصه ناژوان 
اعم از پارک جنگلی، معابر و پارک ها 

و بوستان ها انجام خواهد شد.
به گفته رنجبر، به نظر می رســد 
این پــروژه گام ابتدایــی در اجرای 
طرح های بنیــادی در بســیاری از 
برنامه ریزی هــای آینــده مدیریت 

شهری در این محدوده باشد.

این پروژه، برداشت این 
اطالعات از بافت مسکونی 

و سکونتگاه های ناژوان 
انجام می شود، توضیح 

داد: در فاز دوم، جمع آوری 
این اطالعات از مراکز 

گردشگری و در فاز سوم 
تکمیل اطالعات تمام 

عرصه ناژوان اعم از پارک 
جنگلی، معابر و پارک ها 

و بوستان ها انجام خواهد 
شد.

شهردار اندیشه :
 پروژه زمین چمن مصنوع
 ی فاز ۴ در آینده نزدیک
 آماده بهره برداری است

اندیشــه - زهرا قره باغی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-تمهیدات شورای اسالمی و شهرداری 
اندیشه در خیابان توحید شمالی فاز ۴ اندیشه 
زمین چمن مصنوعی برای رفاه شهروندان این 

منطقه احداث و به بهره برداری می رسد
توسعه ایرانی -اندیشه-زهرا قره باغی:بهروز 
کاویانی با اعالم این خبر افــزود : از نیازهای پر 
مصرف جوانــان و نوجوان و زیرســاخت های 
مهم تفریحی ورزشی در شــهر می توان اماکن 
ورزشــی بویژه زمین های چمن مصنوعی نام 
برد که بواســطه عالقه مندی هــای مختلف 
شــهروندان و کاربرد آنها شاهد اســتفاده پر 
کاربرد از آنها هستیم  لذا احداث و برنامه ریزی 
در این راستا یکی از دغدغه های اصلی مدیریت 

شهری اندیشه است
شهردار اندیشه با اشــاره به اینکه اقدامات 
بســیار زیــادی در جهت ارتقا شــاخصه های 
ورزشی در شهر اندیشه تمهید شده است گفت 
: طرح ریزی این پروژه ها نیــز با در نظر گرفتن 
عدالت منطقه ای صورت گرفته تا امکانات و زیر 
ساخت ها در تمام نقاط شــهر بطور یکسان در 

بازه زمانی تعیین شده احداث گردد
وی افــزود : در ایــن راســتا زمیــن چمن 
مصنوعی به مساحت هشــتصد متر و با اعتبار 
هفتصــد میلیــون تومــان جهت رفــاه حال 
شــهروندان فاز ۴ در خیابان توحید شــمالی ، 
خیابان مهر در حال احداث اســت که در آینده 
نزدیک به بهره برداری و در اختیار شــهروندان 

قرار خواهد گرفت
       

 مدیر جهاد کشاورزی استان
 خبر داد؛

پیش بینی برداشت بیش از ۳۰۰ 
هزار تن چغندرقند در کرمانشاه
 کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان کرمانشاه 
از پیش بینی برداشــت بیش از ۳۰۰ هزار تن 

چغندرقند در این شهرستان خبر داد.
کامــران کریمی اظهــار کرد: بــا توجه به 
پیگیری هــای کارشناســان ایــن مدیریت و 
مراکز جهاد کشــاورزی دهســتان های تابعه 
در ســال زراعی جاری بیش از پنج هزار و ۱۰۰ 
هکتار از مزارع شهرســتان کرمانشاه به کشت 
چغندرقند اختصاص یافته اســت. وی افزود: 
تاکنون چغندرقنــد از بیش از یک هزار و ۲۰۰ 
هکتار چغندر قند در شهرســتان کرمانشــاه 
برداشت شــده و پیش بینی می شــود تا پایان 
فصل برداشــت بیش از ۳۰۰ هزار تن محصول 
چغندر قند برداشت شود. مدیر جهاد کشاورزی 
کرمانشــاه تصریح کرد: برداشــت چغندر قند 
در مهر ماه در این شهرســتان آغاز شده که به 
ترتیب دهســتان های ماهیدشت، چقانرگس 
کوزران و ســراب نیلوفر بیشــترین سطح زیر 
کشت چغندرقند را به خود اختصاص داده اند. 
کریمی بیان کرد: به طور میانگین از هر هکتار 
۶۵ تن چغندر قند برداشت و برای افزایش سطح 
زیر کشت و راندمان آبیاری بسیاری از مزارع به 

صورت نوار تیپ آبیاری می شود.
      

 کنترل تخلفات حمل بار 
در جاده های استان مرکزی با 

باسکول سیار
 ساری-خبرنگارتوسعه ایرانی-کارشناسان 
ایمنی و ترافیک راهداری و حمل و نقل استان 
مرکزی با باســکول ســیار در جاده ها اقدام به 

کنترل تخلفات حمل بار می کنند.
کارشناســان ایمنی و ترافیــک اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
با همکاری پلیس راه با باســکول سیار اقدام به 
کنترل تخلفات حمل بار در جاده های اســتان 

استان می کنند.
در همین راستا کارشناسان ایمنی و ترافیک 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی و همــکاری پلیس راه اراک-قم در این 

محور وضعیت بار کامیون ها را بررسی کردند.

استانها

تبریز-امید محمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار 
تبریز گفت: آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام شهری 
از سال های گذشته احصا شده اســت و طی هماهنگی با 
اعضای شورای اسالمی شهر، استاندار آذربایجان شرقی 
و نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسالمی فعال سازی 

این پروژه ها جزو برنامه کاری قرار گرفته است.
 یعقوب هوشــیار در بازدیــد از پروژه هــای عمرانی 
شــهرداری منطقه پنج شــهرداری تبریــز، اظهار کرد: 
بزرگترین دســتاورد احصا و تعییــن تکلیف پروژه های 

نیمه تمام عالوه بر توسعه شهری، اشتغال زایی است، لذا 
تالش داریم با فعال ســازی طرح های عمرانی راکد، جزو 

کالن شهرهایی با کمترین میزان بیکاری باشیم.
وی افزود: همدلــی و همراهی نماینــدگان مجلس، 
مدیران اســتانی و اعضای شورای اســالمی شهر تبریز 
موجب تســریع عملیات عمرانی پروژه هــای نیمه تمام 

شهری شده است.
شهردار تبریز تصریح کرد: نتیجه همراهی نمایندگان 
تبریز در مجلس شــورای اســالمی با مدیریت شهری، 

دریافت اوراق مشارکت در حوزه حمل ونقل عمومی شهر 
همچون مترو و اتوبوس است.

وی اضافه کرد: تولید آســفالت در شــهرداری تبریز 
به نسبت ســال قبل پنج برابر شده اســت و تالش داریم 
دومین کارخانه تولید آسفالت را در غرب این کالن شهر 
راه اندازی کنیم. هوشــیار خاطرنشــان کــرد: با همت 
همکاران شــهرداری تبریز، تنها کالن شهری هستیم که 
در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد صددرصدی صدور 

پروانه ساختمانی هستیم.

 شیراز-خبرنگارتوسعه ایرانی-طی نشستی با حضور 
استاندار فارس، قرارداد ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی 

طرح نهضت ملی در این استان امضاء شد.
استاندار فارس در جلســه امضای قرارداد ساخت ۱۵ 
هزار واحد مسکونی در این استان این اقدام را گام نخست 

از طرح نهضت ملی مسکن قلمداد کرد.

محمدهادی ایمانیه گفــت: در گام اول، ۵ هزار واحد 
مسکونی در شــیراز، ۵ هزار واحد در شهر جدید صدرا و 
در شهرستان های فسا و نی ریز هم هر کدام ۲۵۰۰ واحد 

احداث می شود.
ایمانیه گفت: اولویت ساخت این واحد ها با شهر هایی 
خواهد بود که زمین آن ها آماده باشــد و قرار اســت در 

نی ریز واحد های ۲ طبقه و در سایر شهر ها آپارتمان هایی 
۶ طبقه با واحد های مســکونی ۷۰ تــا ۱۲۰ مترمربعی 

احداث شود.
اســتاندار فارس گفت: همه نیرو های مــورد نیاز این 
اقدام از ظرفیت بومی اســتان فارس تامین و طی ۲ سال 

این واحد ها احداث خواهد شد.

شهردار خبر داد؛

تعیین تکلیف ۷۷ پروژه نیمه تمام تبریز در سال جاری

  امضای قرارداد ۱۵ هزار واحد مسکونی در فارس

 برای نخستین بار در اصفهان صورت گرفت؛

  اجرای پروژه برداشت اطالعات مکان مند از ناژوان
مصنوعی


