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- ن گا گــر
پریساموسوی،خبرنگارتوسعه ایرانی-

شــهردار گرگان گفت: ســازه »مادر 
میهن« به یاد 36 بانوی شهیده استان 
گلســتان در میدان هزارپیچ گرگان 
نصب و رونمایی شد. مهندس محمدرضا 
سبطی در آیین رونمایی از سازه »مادر 

میهن« در میدان هزارپیچ گرگان اظهار 
داشت: زنان کشورمان در دوران انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس نقش آفرینی 
کردند، از سوی دیگر از دامان این زنان 
بود که رزمندگان بــه جبهه های نبرد 
حق علیه باطل شتافتند.سبطی افزود: 
بر اســاس آمار تهیه شــده از فهرست 

شــهدای جنگ تحمیلــی، در طول 
جنگ تحمیلی 6 هــزار و ۴۲۸ از زنان 
این سرزمین به شــهادت رسیدند که 
بیشتر آن ها در بمباران و موشک باران 
شهر ها بوده است و طبق ۵۰۰ نفر از آن 
ها، رزمنده بوده اندوی خاطرنشان کرد: 
استان گلستان افتخار دارد 36 بانوی 

عفیفه را تقدیم انقالب و کشور عزیزمان 
کرده و المانی که امــروز به عنوان مادر 
میهن افتتاح شــده، اقدام کوچکی در 
راستای پاسداشــت این شهیده های 
گرانقدر است.شهردار گرگان تصریح 
کرد: المان و نمادســازی یکی از شیوه 
های مدیریت شهری مبتنی بر رویکرد 

جدید ما در مدیریت شهری است.
سبطی با بیان اینکه به دنبال ارتقاء 
این شیوه و فرهنگسازی در نمادهای 
شهری هســتیم، گفت: به دنبال این 
هستیم در طول فعالیت دوران شورای 
ششم، تحوالت اساســی در این حوزه 
انجام دهیمالزم به ذکر اســت، المان 
)سازه( »مادر میهن« یادبود 36 بانوی 
شهیده استان گلستان همزمان مصادف 
با ســالروز وفات حضرت زینب کبری 
)س( با حضور مهندس سبطی شهردار 
و مدیران شهرداری، دکتر منتظری و 
مهندس سنگدوینی نمایندگان مردم 
گرگان و آق قال در مجلــس، رئیس و 
اعضای شورای اسالمی شهر، سرهنگ 
کاظمی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس گلستان، سرهنگ 
فخرالدین فرمانده سپاه ناحیه گرگان، 
آزاده رجبی سرپرست دفتر امور زنان 
و خانواده استانداری گلستان، حجت 
االســالم محمدزاده رئیس ســازمان 
تبلیغات اسالمی شهرستان، فرماندهان 
نظامــی و انتظامی، مدیران اســتانی 
و شهرســتانی در تپه هزارپیچ نصب 
و رونمایی شــد.حضرت زینب )س( 
مشهور به »عقیله  بنی  هاشم« نه تنها 
برای مسلمانان که برای کل مردم جهان 
نماد عقالنیت، مدیریت و اســتقامت 

اســت.در این اثر زن رزمنده، تفنگ را 
همچون فرزندی در آغوش کشــیده 
است. تفنگ نماد مقاومت، ایستادگی 
و دفاع اســت زن با چــادر و مقنعه و 
نگاهی آرام نشــان دهنده عفت زنان 
این سرزمین اسالمی است.همچنین 
در این اثر از 36 کبوتــر به نماد 36 زن 
شهیده رزمنده اســتان گلستان برای 
اشاره به عروج، پرواز و آزادگی استفاده 

شده است

شهردار گرگان : 

المان »مادر میهن« به پاسداشت 36 شهیده استان گلستان نصب و رونمایی شد

 سازه »مادر میهن« به یاد 36 
بانوی شهیده استان گلستان 

در میدان هزارپیچ گرگان 
نصب و رونمایی شد. مهندس 

محمدرضا سبطی در آیین 
رونمایی از سازه »مادر میهن« 

در میدان هزارپیچ گرگان 
اظهار داشت: زنان کشورمان 

در دوران انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس نقش آفرینی 

کردند، از سوی دیگر از دامان 
این زنان بود که رزمندگان 

به جبهه های نبرد حق علیه 
باطل شتافتند.سبطی افزود: 
بر اساس آمار تهیه شده است

کرمانشاه -خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل شــرکت آب  و فاضالب استان 
کرمانشــاه گفت: قبل از پیروزی انقالب اسالمی تقریبا ۱۰۰ روستا در سطح استان 
آبرسانی شــده بود، در حالی که اکنون از نظر جمعیتی بیش از ۹3 درصد جمعیت 

روستایی استان از شبکه آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند.
»علیرضا کاکاوند« افزود: کرمانشاه استانی مرزنشین است که در تمام مراحل دفاع 
از آرمان های انقالب دین خود را نسبت به نظام مقدس ادا کرده و هم اکنون که این 

استان در معرض مشکالت قرار دارد هر اندازه بتوانیم کار و تالش کنیم اندک است.
وی از تامین و توزیع درســت آب شرب سالم و بهداشــتی، جمع آوری، تصفیه 
و فاضالب به عنوان رســالت آبفا یاد کرد و گفت: نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰هزار نفر 

جمعیت در استان وجود دارد که یک میلیون و ۵۴۰هزار نفر در شهرها ساکن هستند 
و ۴۹۸هزارنفر در مناطق روستایی سکونت دارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۹درصد جمعیت شهری اســتان از نعمت آب شرب 
بهداشتی بهره مند هستند، اظهار کرد: حدود ۹3درصد جمعیت روستایی از آب شرب 

لوله کشی و بهداشتی بهره مند هستند.
این مسوول یادآور شد، شاخص بهره مندی در جامعه روستایی استان حدود ۵/۸۰ 
درصد است، اختالف این ۹3درصد با ۸۰درصد به فرسودگی تاسیسات برمی گردد، 
چون بسیاری از روستاهای ما زمان جهاد سازندگی سابق راه اندازی شده و عمری از 
زمان تاسیسات می گذرد و دلیل این اختالف در شاخص و درصد بهره مندی ناشی از 

فرسودگی تاسیسات است.
وی با بیان اینکه مملکت و استان ما با خشکسالی مواجه شده است، ادامه داد: سال 
آبی ۹۹ تا ۱۴۰۰ یکی از خشکسال ترین سال ها در نیم قرن اخیر بود و استان کرمانشاه 

بیشترین کاهش بارندگی را در سال گذشته در کشور داشته است.
کاکاوند با بیان اینکه منابع تامین آب اعم از چشــمه و سراب ها و حتی قنات ها 
به شدت با کاهش آبدهی مواجه شده است، ادامه داد: به عنوان مثال در سراب قنبر 
کرمانشاه که تا حدود ۴۰۰لیتر در ثانیه تامین آب می شد در حال حاضر به 3۰لیتر 

در ثانیه رسیده است.
وی با بیان اینکه امسال اکثر چاه ها مهندسی مجدد و احیای چاه داشته است، ادامه 
داد: براساس آمار هواشناسی به نسبت سال گذشته نیز اوضاع خوبی نداریم و شهر 
کرمانشاه امسال نسبت به میانگین بلندمدت و حتی نسبت به پارسال نیز ۴۹درصد 

کاهش بارندگی داشته است.

مدیرعامل آبفا کرمانشاه:

بیش از ۹۳ درصد جمعیت روستایی کرمانشاه از آب شرب سالم بهره مند هستند

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی--رئیس 
تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه در حاشیه 
سومین جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران از طراحی و 
ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ کرنش ثابت در شرکت فوالد 

مبارکه خبر داد.
جمشاد جمشیدیان، رئیس تحقیقات فرایندهای تولید 
شرکت فوالد مبارکه در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایران اظهار کرد: دســتگاه فشار داغ، دستگاهی 
با تکنولوژی پیشرفته اســت که برای اولین بار در مقیاس 
صنعتی، توسط دانشمندان و متخصصان داخلی در ایران 
بازطراحی و ساخته شده است. این دستگاه قادر است نرخ 
کرنش ثابت را در محدوده ۰.۰۰۱ بر ثانیه تا ۵ بر ثانیه به نمونه 
اعمال کند. معروف ترین شرکت سازنده دستگاه فشار گرم 
در جهان، شــرکت GLEEBLE آمریکاست و به دلیل 

تحریم های فعلی، اجازه فروش آن به ایران داده نمی شود.
وی بیان کرد: در راستای بومی سازی و جلوگیری خروج 
ارز از کشور، این دســتگاه باعث صرفه جویی دالری شده و 
مهم تر از آن در خروج ارز از کشــور مؤثر بوده و بی نیازی از 
واردات این محصول حاصل شــده است. رئیس تحقیقات 
فرایندهای تولید شــرکت فوالد مبارکه گفــت: ازآنجاکه 
واحد متالورژی و فرایندهای تولید شرکت های تولیدکننده 
فوالد برای طراحی مواد جدید به بررسی رفتار کارپذیری و 
پدیده های بازگشت دینامیکی و استاتیکی این مواد قبل از 
نورد گرم نیاز دارند، بنابراین ساخت این دستگاه به کمک 
دستگاه پیچش داغ که قبال توسط متخصصین داخلی ساخته 
شده است، گام بلندی به ســوی تحقق اهداف استراتژیک 
شرکت فوالد مبارکه در زمینه طراحی و تولید محصوالت 
جدید است. جمشیدیان تصریح کرد: توانایی های دیگر این 
دستگاه که می تواند مورداستفاده اساتید دانشگاه، دانشجویان 
و محققان سراسر کشور قرار گیرد عبارت اند از طراحی سیکل 
ترمومکانیکال فرایند نورد گرم و فورج ورق و مقاطع، تعیین 
ظرفیت موردنیاز برای غلتک های نورد، بهینه سازی خط 
نورد گرم شامل نیروی موردنیاز، زمان بین پاسی، بهینه سازی 
ســاختارهای متالورژیکی در محصوالت تولیدی، امکان 

مطالعه گستره وسیعی از آلیاژها شامل آلیاژهای دما باال نظیر 
سوپرآلیاژها و فوالدهای نسوز، قابلیت ایجاد محدوده وسیعی 
از پارامترهای فرایندی شامل دما، نرخ کرنش و تنش اعمالی، 
امکان انجام تست مشابه دیالتومتری جهت تشخیص دمای 

استحاله، امکان طراحی آلیاژهای کارپذیر.
وی افزود: این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که 
نمونه می تواند به صورت مقاومتی گرم شود و چون کوره ای 
برای گرم کردن نمونه در نظر گرفته نشــده است، مشکل 
طوالنی بودن فک ها و خطای آزمایش ناشی از فک های بلند 
وجود ندارد. این دستگاه مجهز به یک سیستم خنک کننده 
است که توانایی سرمایش سریع فوالد در محیط های هوا، 
مخلوط آب وهوا و آب را دارد. لذا با طراحی و شبیه ســازی 
فرایندهای ترمومکانیکال نورد داغ، می توان ادعا کرد انقالب 
دیگری در طراحی و توسعه فوالدهای نوین در شرکت فوالد 
مبارکه رخ داده اســت. رئیس تحقیقات فرایندهای تولید 
شرکت فوالد مبارکه گفت: گفتنی است که این دستگاه با 
حمایت مالی شرکت فوالد مبارکه و توسط دانشگاه صنعتی 

اصفهان طراحی و ساخته شده است.
ساخت شبیه ساز نورد گرم فوالد مبارکه؛ مقدمه ساخت 
فوالدهای نوین محمدرضا طرقی نژاد، استاد دانشگاه صنعتی 
اصفهان و عضو پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان، 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: تاکنون پژوهشکده 
فوالد دو دستگاه برای شرکت فوالد مبارکه طراحی و ساخته 
است. یکی دستگاه پیچش گرم است که دو سال پیش تحویل 
فوالد مبارکه شد و دیگری دستگاه فشار داغ که در مراحل آخر 
ساخت است و طی دو ماه آینده به این شرکت تحویل داده 
می شود. وی افزود: هر دو دستگاه قابلیت های خاصی دارد و 
تقریبا ازنظر عملکردی مشابه دستگاه گریبل آمریکاست که 
نمونه آن در ایران وجود ندارد. کار این دو دستگاه شبیه سازی 
خط نورد گرم است و با مقدار مواد کمی نیرو، سرعت و دمای 
تغییر شکل را شبیه سازی می کند و سپس نتیجه آزمایش را 
به خط نورد منتقل می کند که برای تولید آلیاژهای فوالدی 
جدید الزامی است. به عالوه این دو دستگاه عملکردی مکمل 

یکدیگر دارند.

ساوه- خبرنگارتوسعه ایرانی-دکتر یوسفیان در مراسم 
اهدای جوایز قرعه کشی پرداخت عوارض سالیانه نوسازی 
شــهرداری، افزود: در دهه مبارک فجر، شهروندان گرامی 
شاهد بهره برداری از ۵ پروژه شهری در حوزه های مختلف 
بودند که این پروژه ها مانند حمل و نقل عمومی از نیازهای 

مردم در محله های مختلف بود.
وی با بیان اینکه امروز ناوگان اتوبوســرانی شهر ساوه 
وضعیت خوبی ندارد، اظهار داشت: حمل و نقل روان و ارزان 
قیمت از مطالبات به حق مردم بوده که بارزترین آن ناوگان 
اتوبوسرانی محسوب است اما هم اینک شاخص مدت انتظار 

مسافران در ایستگاه اتوبوس شهر ما بسیار باال است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مدت زمان انتظار مسافران 
در ایستگاه های اتوبوس در ساوه در شان مردم نیست و این 
مدت زمان باال قابل قبول نمی باشد و مقبولیت الزم را ندارد 
تا بتواند در سکونتگاه های مختلف شهر خدمات خوبی را به 

شهروندان ارائه دهد.
دکتر یوسفیان اظهار داشــت: امروز شهروندان گرامی 
به عنوان سهامداران اصلی شهر با پرداخت عوارض خود به 
مدیریت شهری کمک می کنند تا مدیریت شهری بتواند 
ضمن تامین نیازهای اساسی شهر، برنامه های خوبی را در 

جهت رفاه آنان پیگیری کند.
وی به هزینه های باالی شهر در حوزه های مختلف اشاره 
کرد و تصریح کرد: هم اینک حمل و نقل عمومی شهر ساوه 
نیازمند ۵۰ دستگاه اتوبوس اســت که قیمت هر دستگاه 
اتوبوس حدود چهار و نیم تا پنج میلیارد تومان اســت و در 
مجموع برای خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس ۲۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است تا وضعیت حمل و نقل عمومی شهر ساوه 

قابل تحمل شود.
وی گفت: بنابراین از شهروندان عزیز به عنوان سهامداران 
شهر استدعا داریم که اگر مدیریت شهری را با پرداخت بموقع 
عوارض خود کمک کنند، شــهرداری مــی تواند با اجرای 
بسیاری از برنامه ها بخش عمده ای از مشکالت شهر را رفع 

کند و در غیر اینصورت بسیاری از وظایف آن زمین می ماند.
دکتر یوسفیان بیان داشت: مدیریت شهری هم اینک 

در حوزه های مختلف مانند فضای سبز، مدیریت پسماند و 
نگهداری معابر نیز هزینه های سنگینی را بر دوش دارد، مثال 
در حوزه نگهداری معابر امروز قیمت هر تن قیر۱۰ میلیون 

تومان و هر متر مربع آسفالت ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
وی با بیان اینکه امروز نگهداری آسفالت بافت های متراکم 
شهر و آسفالت معابر خاکی نیز با هزینه های بسیار باالیی 
همراه است، افزود: با وجود این شرایط همه باید کمک کنند 
زیرا اعتبارات دولتی با این وضعیت برای مدیریت شهر کافی 
نیست و در صورت عدم مشارکت و حمایت مردم کارهای 

توسعه نیز مختل خواهد شد.
شهردار ساوه یادآور شــد: مدیریت شهری در سه حوزه 
اداری، خدمات شهری و توسعه شهر درگیر مشکالت است 
و کمک های دولتی نیز در این بخش بسیار ناچیز می باشد 
بطوری که مبلغ دریافتی از محل ارزش افزوده نیز پاسخگوی 

هزینه های جاری شهرداری نمی باشد.
وی خاطرنشان ساخت: مدیریت شــهری ساوه امروز 
فقط در بخش حمل و نقل با مشکل مواجه نیست بلکه دارای 
مشکالت عدیده ای زیادی است که تنها با مشارکت و همراهی 
سهامداران اصلی شــهر خواهیم توانست این مشکالت را 

مرتفع کنیم.
دکتر یوسفیان افزود: روند پیشــرفت و توسعه شهر با 
همکاري و مشارکت مردم سرعت بیشتري خواهد گرفت و 
تحقق این مهم در گرو همکاري و مشارکت شهروندان است.

شهردار ساوه :

  توسعه شهر بدون مشارکت مردم ممكن نیست
 طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ کرنش ثابت

 در شرکت فوالد مبارکه

خبرخبر

 همزمان با آغاز سنت خانه تکانی 
صورت می گیرد؛

 گسترش فعالیت
  مروجین مصرف بهینه آب
 در سطح استان اصفهان

اصفهان-مریم مومنی،توسعه ایرانی-مدیر روابط 
عمومی آبفای اســتان اصفهان از نظارت ویژه این 
شرکت بر رفتار مصرفی مشترکین در روزهای پایانی 
سال خبر داد. مهرداد خورسندی با اشاره به آغاز خانه 
تکانی و تمیزکاری منازل گفت: بیش از 3۰۰ نفر از 
کارکنان شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در قالب 
گشت های مروجین مصرف بهینه آب اقدام به گشت 
زنی در سطح شهرها و روستاهای تحت پوشش کرده 
و با هدررفت های مشهود و فعالیت هایی که موجب 

مصرف بی رویه آب می شود برخورد خواهند کرد.
وی شستن فرش،خودرو، لوازم خانگی و اثاثیه در 
معابر و همچنین سرریز مخازن ذخیره آب را مصداق 
هدررفت مشهود آباعالم کرد و گفت: به دلیل سنت 
خانه تکانی از اوایل اسفند تا زمان آغاز سال نو به عنوان 
روزهای اوج مصرف در بخش خانگی محسوب می 
شود و به همین دلیل از شهروندان و روستائیان عزیز 
درخواست می شود نسبت به صرفه جویی در مصرف 
آب دقت الزم را داشــته باشند. مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی آبفای اســتان اصفهــان افزود: 
مشترکین این شرکت بهتر است در این روزها به جای 
شست و شوی فرش و خودرو در منزل به موسسات 
قالیشویی و کارواش مراجعه کرده و شیرآالت منزل 
خود را نیز به لوازم کاهنده مصــرف نظیر پرالتور و 

سردوش های کاهنده مجهز سازند.
     

 مشعل گاز ۲ هزار خانوار 
کوهپایه نشین ساری روشن شد

ساری-خبرنگارتوسعه ایرانی-
همزمان با مراســم افتتاح طرح گاز رسانی به 
۹روستای کوهپایه نشــین بخش کلیجانرستاق 
شهرستان ســاری ، مشــعل گاز طبیعی ۲ هزار 
خانوار این بخش روشــن شــد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان مازندران، »قاسم مایلی 
رستمی«سرپرست شرکت گاز مازندران در مراسم 
بهره برداری از طرح گازرســانی به این بخش که با 
حضور مسووالن شهرســتانی در روستای ورکی 
برگزار شد، گفت که برای گازرسانی این روستاها 
۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. وی 
با اعالم این که گازرسانی به روستاهای دودانگه و 
چهاردانگه ساری هم امسال به سرانجام می رسد، 
افزود : طبق برنامه سال آینده شهرستان ساری به 
عنوان شهرستان ســبز طبق تعریف شرکت ملی 
گاز معرفی می شود. مایلی رستمی با اشاره به اینکه 
امروز ساکنان ابکسر، پلســک، میانک، کالخیل، 
الرما، لولت، ورکی و اجارســتاق به عنوان آخرین 
روستاهای بخش کلیجانرستاق به شبکه سراسر 
گاز پیوســته اند، افزود: در حال حاضر 6۲۵ هزار 
خانوار شهری مازندران برابر با ۹۹.۹ درصد و ۴3۵ 
هزار خانوار روستایی معادل ۹۵درصد به شبکه گاز 
سراسری وصل هستند. مایلی رستمی با بیان این 
که ۹۲ درصد مشترکان شرکت گاز در مازندران، 
مصرف کنندگان خانگی هستند، تصریح داشت : 
مازندران از لحاظ نرم مشترکان روستایی رتبه دوم 

کشور را دارد.
    

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:
بیش از ۶۸ باب مخزن آب 
لرستان گندزدایی می شود

خرم آباد-خبرنگارتوســعه ایرانی -مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب لرستان گفت: بیش از 6۸ باب 

مخزن آب استان گندزدایی می شود.
حمیدرضا کرم وند اظهار کرد: این عملیات با هدف 
ارتقا پارامترهای کیفی آب از جمله کدورت و بهبود 
طعم و بر اساس دســتورالعمل های ابالغی از سوی 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور است.
وی تصریح کرد: از اواخر بهمن ماه سال جاری تا 
پایان اردیبهشت ماه ســال آینده در راستای سطح 
کمی و کیفی آب شرب در شهرهای استان بیش از 
6۸ باب مخزن آب مورد گندزدایی و شستشــو قرار 
خواهد گرفت. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
لرستان خاطرنشان کرد: شستشو و گندزدایی مخازن 
در روستاهای تحت پوشش مطابق برنامه زمان بندی 
شده در اختیار پیمانکار و با نظارت کنترل کیفی این 
شرکت در حال انجام است به طوری که از ابتدای سال 
۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۷۵ درصد از مخازن روستایی 
شستشو و گندزدایی شده است. کرم وند اضافه کرد: 
کیفیت و سالمت آب شرب در استان به صورت مستمر 
از سوی نهادهای نظارتی و ذی صالح مورد ارزیابی 
قرار می گیرد و با تائید این نهادها آب شــرب میان 
مردم توزیع می شود. بر این اساس مردم از سالمت و 
کیفیت آب شرب در هر برهه از زمان اطمینان کامل 

داشته باشند.

استانها


