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شهردار اهواز:

 روحیه انقالبی و بسیجی برای کاهش مشکالت 
معیشتی در تمام حوزه ها باید وجود داشته باشد 

     ظهر دوم آذر ماه رضا امینی ش�هردار اهواز در حاش�یه برگزاری نماز جماعت 
وحدت در شهرداری اهواز اظهار کرد: روحیه انقالبی و بسیجی برای کاهش مشکالت 

معیشتی در همه ی حوزه ها باید وجود داشته باشد.
وی افزود: مهم ترین رس��الت امروز بس��یج تالش برای حل مشکالت مردم و ایجاد اعتماد 
برای زندگی و معیشت شرافتمندانه  است. شهردار اهواز تصریح کرد: شهرداری اهواز به سهم 
خود چه در بخش شهری و چه در بخش اداری شهرداری حداکثر تالش خود را خواهد کرد، 
با استفاده از مصوبات شورای اسالمی شهر تالش خواهیم کرد حق مردم اهواز را ادا کنیم تا 
زمینه زندگی در شانش��ان را در ش��هر پر افتخار اهواز رقم بزنیم. وی توضیح داد: پروژه های 
نیمه تمام شهرداری از سنوات پیشین بوده و به دلیل ازدیاد نیروی انسانی که اکثریت منابع 
شهرداری را به خود اختصاص داده است شهرداری از اتمام پروژه ها ناتوان مانده است. امینی 
اضاف��ه کرد: پروژه ها غیر فعال نبوده بلکه میزان فعالیت آنها کاهش پیدا کرده با پیش بینی 
ها ی انجام ش��ده همچنین با مشارکت بخش خصوصی و رفع مشکالت بانکی ایجاد شده در 
تالش هس��تیم پروژه های نیمه تمام را فعال تر کرده و تقدیم  مردم عزیز اهواز ش��ود. وی 
خاطرنشان کرد: مشکل حقوقی در تعهدات شهرداری برای تعادل بخش غیر نقدی به وجود 
آمده، این مشکل مربوط به گذشته است که چندین جلسه در استانداری برای رفع آن برگزار 

شده تا با رفع مشکالت پروژه ها با سرعت بیشتری پیش بروند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

دستگاه ها به تکالیف قانونی خود در زمینه کودکان 
کار و خیابان عمل نمایند

 کارگروه س�اماندهی کودکان 
کار و خیابان با هدف هم افزایی 
دستگاههای فعال در این حوزه 
ب�ا حض�ور مدیرکل بهزیس�تی 
استان، معاون دادستان عمومی 
و انقالب شهرس�تان اصفهان و 
نماینده اداره کل بازرسی استان 

برگزار شد.
 کارگروه س��اماندهی کودکان کار 
و خیاب��ان ب��ا حضور ول��ی اهلل نصر 

مدیرکل بهزیستی استان، امیرحس��ین حالجی معاون دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان و علیرضا صادق زاده، نماینده اداره کل بازرس��ی اس��تان پیرامون برنامه ریزی و هم 
افزایی دس��تگاه های فعال در زمینه کودکان کار و خیابان در س��الن جلس��ات این اداره کل 
برگزار شد. دکتر ولی اهلل نصر مدیرکل بهزیستی استان با استقبال از حضور فعال، مستمر و 
مساعی ارزشمند حوزه قضاییه استان به ویژه دادستان و سازمان بازرسی استان در خصوص 
س��اماندهی کودکان کار و خیابان، اقدامات انجام گرفته از س��وی بهزیستی را تشریح کرد و 
گفت: با توجه به این که جهت انجام اقدامات موثر همکاری و هم افزایی س��ایر دس��تگاه ها 
ضروری است از کلیه دستگاهها انتظار می رود در زمینه انجام وظایف و تکالیف قانونی خود 
در زمین��ه کودکان خیابانی نهایت اهتمام و تالش خود را به کار گیرند. مدیرکل بهزیس��تی 
استان اصفهان، حضور تیم بازرسی مستقر در اداره کل بهزیستی اصفهان به منظور پیگیری 
امور مربوط به س��اماندهی کودکان را، غنیمت دانس��ت و گف��ت: امیدواریم با برنامه ریزی و 
اقدامات موثر، در آینده ای نزدیک ش��اهد ش��هری بدون کودک کار و خیابانی باشیم. در این 
جلسه، امیرحسین حالجی معاون دادستان عمومی و انقالب شهرستان اصفهان ضمن تشکر 
از فعالیت های اداره کل بهزیس��تی استان و اداره کل پیشگیری از تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان در زمینه جذب و شناسایی کودکان کار و خیابان، توجه به ساماندهی و توانمندسازی 
کودکان کار و خیابان را پراهمیت برش��مرد و خواس��تار همکاری بیش از پیش دستگاههای 
متولی در امر س��اماندهی کودکان کار و خیابانی ش��د. علیرضا صادق زاده، نماینده اداره کل 
بازرس��ی اس��تان اصفهان، ضمن انتقاد از مغفول ماندن مفاد مندرج در آئین نامه ساماندهی 
کودکان کار و خیابانی در خصوص انجام وظایف ذاتی و تکلیفی دس��تگاهها، ارائه خدمات به 
ک��ودکان را یکی از مولفه های مهم در کنترل و کاهش آس��یب های اجتماعی عنوان کرد و 
نقش اداره کل بازرس��ی استان در زمینه پیگیری مطالبات کودکان را مهم و پیگیری کننده 

ارزیابی نمود.

پیام مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران 
وگلستان به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج

 »بسم اهلل الرحمن الرحیم«
 ساری- رییسی  بسیج، این شجره طیبه امروز درخت تنومندی است که تا کنون توانسته با 
بهره گیری از نیروهای متعهد در صحنه های مختلف از 8 سال دفاع مقدس تا عرصه عمران 
و سازندگی ایران اسالمی و مقابله با هجمه های شوم دشمنان نقش بسیار مهم و اساسی ایفا 
نماید. هم اکنون وظیفه ی ماست تا با ترویج و تبلیغ فرهنگ بسیجی در راستای گسترش و 
تقویت روحیه ی ایثار و از خودگذشتگی،مسیر اهداف و آرمان های انقالب اسالمی را هموار 
نماییم. این ایام مبارک فرصت مغتنمی اس��ت ب��رای تجدید میثاق با آرمانهای بلند حضرت 
ام��ام خمینی)ره( و بنیان گذار بس��یج و تجید بیعت با مق��ام معظم رهبری حضرت آیت اهلل 

خامنه ای )مدظله العالی(.
اینجانب ضمن عرض  تبریک به مناس��بت  فرارس��یدن هفته بس��یج به بسیجیان گرانقدر 
،ایثارگران و خانواده های معظم و معزز شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم  و جانبازان گرامی  
و مردم والیتمدار اس��تان  مازندران و گلستان ،  سرافرازی و سربلندی ایران اسالمی در پرتو 
توجه��ات امام زمان)عج اهلل( و در راس��تای منویات مقام معظ��م رهبری )حفظه ا..( و توفیق 

خدمت به مردم شریف جمهوری اسالمی ایران را از درگاه  ایزد منان مسئلت دارم .

دکتر خاندوزی در جمع مدیران استانی وزارت اقتصاد:

در انتظار تغییری معنادار در روند فروش اموال 
مازاد دولتی تا پایان سال ۱۴۰۰ هستیم

س��اری- رییسی به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران )شادا(، دکتر سید احسان 
خاندوزی مولدسازی دارایی های دولت را، یکی از دستور کارها و تکالیف مهم بر زمین مانده 
دولت در طول سالیان اخیر عنوان کرد و با اشاره به بررسی و توافقات به عمل آمده در شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص فروش اموال و دارایی های مازاد دولت، تصریح 
کرد: در مهر ماه امس��ال، با تالش های خزانه داری کل، پیش نویس مصوبه ای را نزد معاون 
اول رییس جمهور بردیم که از سوی ایشان به کلیه استان ها ابالغ شد و بر آن اساس، فرصت 
خوبی برای وزارت اقتصاد ایجاد ش��د تا در صورت تعلل س��ایر دستگاه ها در واگذاری اموال، 
بتواند اعمال قانون کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: این مجوزهای قانونی موجب می شود همکاران 
ما در اس��تان ها با پشتگرمی بیش��تری به انجام تکالیف قانونی خود در زمینه فروش اموال و 
دارایی های مازاد دولت بپردازند.  دکتر خاندوزی همچنین با تقدیر از عملکرد اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در فروش اموال مازاد در مهر ماه سالجاری، ابراز امیدواری 
کرد، در زمستان امسال سایر استان ها نیز همت کرده و نسبت به تکمیل فرایند مولد سازی 

دارایی های دولت اقدام کنند.
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زیس�ت  محی�ط  حفاظ�ت  مدی�رکل 
آذربایجان ش�رقی ب�ا اش�اره به ادام�ه آلودگی 
هوای کالن شهر تبریز برای پنجمین روز متوالی 
، گفت: هوای این ش�هر هم اکن�ون در وضعیت 

ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
حسن عباس نژاد در گفت و گو با خبرنگاران اظهار 
کرد: میانگین شاخص کیفیت هوای امروز تبریز  برابر 
با ۱۱۴ بوده و برای گروه های حساس ناسالم است.   

وی  صرف��ه جوی��ی در مص��رف ان��رژی، پرهیز از 
ترددهای غیرضروری درون ش��هری، مدیریت زمانی 
و مکانی س��فرهای درون شهری و استفاده از حمل و 
نقل عمومی و عمل به توصیه های زیست محیطی را از 

راه های موثر در کاهش آلودگی هوای تبریز دانست.
عباس نژاد تاکید ک��رد: افراد مبتال به بیماری های 
قلب��ی یا ریوی، زنان باردار و ش��یرده، س��المندان و 
کودکان از فعالیت در خارج از منزل خودداری کنند.

وی افزود: در سال جاری، هوای تبریز ۶۵ روز پاک، 
۱۷۳ روز قاب��ل قبول، ۸ روز ناس��الم برای گروه های 
حساس و ۲ روز ناسالم برای همه گروه ها بوده است.

به گزارش ایرنا، ش��اخص آلودگی از ۰ تا ۵۰ هوای 
پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰هوای سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای 
ناس��الم برای گروه های حس��اس بوده و همچنین از 
۱۵۰ ت��ا ۲۰۰ نیز بیانگر ناس��الم بودن هوا برای تمام 
گروه ها و ش��اخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت 

بحرانی آلودگی هوا را نشان می دهد.
کالن شهر ۱.۸ میلیون نفری تبریز در فصول سرد 
س��ال به دلیل ب��روز پدیده وارونگی و نیز مش��کالت 
دیگر از قبیل استفاده از س��وخت مازوت در نیروگاه 
حرارتی و افزایش تردد با وس��ایل نقلیه ش��خصی با 

معضل آلودگی هوا روبرو است. 
در زمان حاضر افزون بر ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی 
ش��خصی در سطح خیابان های تبریز تردد می کنند 
و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده در ناوگان اتوبوسرانی 
آن فعال هستند.  گفته می شود توسعه خطوط قطار 
شهری همراه با فرهنگ سازی برای استفاده حداقلی 
از وس��ایل نقلیه ش��خصی در کنار اتخاذ تدابیر الزم 
برای کاس��تن از دامنه آالیندگی صنایع می تواند در 

کاهش آلودگی هوای تبریز موثر باشد.

مدیر شبکه بهداش��ت و درمان بناب گفت: تاکنون 
۱۰۲ هزار نفر معادل 8۶.۳ درصد از گروه از هدف در 

این شهرستان علیه کرونا واکسینه شده اند.
به گزارش ایرنا، دکتر وحید رضایی در جلسه ستاد 
مقابله با کرونای شهرستان بناب با بیان اینکه ۱۶ هزار 
نفر از گروه هدف در بناب واکسن نزده اند، افزود: 8۴ 
هزار و ۱۳ نفر نیز هر دو دز واکس��ن را دریافت کرده 
اند که نس��بت به جمعیت، باالتر از میانگین کشوری 

است.
وی گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا ۵۵۶ نفر در 

شهرستان بناب با عالئم کرونایی فوت کرده اند.
ب��ه گفته رضایی، از مجموع دانش آموزان باالی ۱۲ 
س��ال شهرستان نیز یک هزار و ۴۰۰ نفر واکسن نزده 
اند که در تالش هستیم با همکاری آموزش و پرورش، 

این تعداد را به صفر برسانیم.
وی خاطرنش��ان کرد: تاکنون ۲۹ دانش آموز با پی 
سی آر مثبت در شهرس��تان بناب شناسایی شده اند 
که ۲۲ نفر از آنها در شهر و هفت نفر نیز در روستاها 
ساکن هستند. رضایی اضافه کرد: همچنین ۱۰ هزار 

نفر از افرادی که دز اول کرونا را تزریق کرده اند، برای 
دز دوم مراجعه نکرده اند که این افراد در گروه س��نی 

۱8 تا ۴۰ سال هستند.
به گزارش ایرنا، اعضای این س��تاد در مورد مسائل 
مختلف به بحث و بررس��ی پرداختند و تصمیم گرفته 
ش��د مجالس ترحیم در مس��اجد شهرستان با رعایت 
پروتکل های بهداش��تی و حداکثر یک ساعت و بدون 

پذیرایی برگزار شود.
شهرستان ۱۳۰ هزار نفری بناب در ۱۰۵ کیلومتری 

جنوب تبریز واقع شده است.   

اتوبوس »خان�ه داران کتاب خ�وان« با هدف 
پوش�ش بانوان خان�ه دار برای افزایش س�رانه 

مطالعه در تبریز راه اندازی شد.
به گ��زارش ایرنا، سرپرس��ت س��ازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی ش��هرداری تبریز در مراسم راه 
اندازی این اتوبوس در فرهنگسرای الغدیر افزود: این 
اقدام در قالب طراحی های فرهنگی برای گس��ترش 
فرهنگ مطالعه در میان همه اقشار و صنوف انجام 

شده است.
رسول جوانعلی آذر، افزود: این اتوبوس برای ارایه 

خدم��ات به ش��هروندان دارای محدودیت خروج از 
منزل و آینده س��ازان جامعه، طراحی و تجهیز شده 

است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه تالش می ش��ود نهادینه 
ک��ردن فرهنگ کتاب خوانی در تبریز را از خانه های 
مردم آغاز کنیم، اظهار داشت: اتوبوس »خانه داران 
در خدم��ت  کتاب خوان��ی  س��فیر  کتاب خ��وان«، 
ش��هروندان و اقدامی ب��رای نهادینه کردن فرهنگ 

مطالعه است.
سرپرست س��ازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
ش��هرداری تبریز گفت: دغدغ��ه فرهنگی در قالب 
رشد سرانه مطالعه، جزو اولویت های اصلی سازمان 
بوده و در این راس��تا از هر ایده جدید و خالقانه ای 

استقبال می  شود.
جوانعل��ی آذر، با قدردانی از دس��ت اندرکاران این 
اتوبوس ادامه داد: برنامه های متنوع کتاب خوانی در 
راس��تای افق بلندمدت شورای اسالمی و شهرداری 
تبریز در حال طراحی اس��ت که در آینده نزدیک از 

این برنامه ها رونمایی خواهد شد.  

مدیر شبکه بهداشت بناب:

 بیش از ۸۶ درصد جمعیت بناب علیه کرونا واکسینه شدند
 اتوبوس »خانه داران کتاب خوان« 

در تبریز راه اندازی شد

آذربایجان شرقی حدود چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد 
که شمار چشمگیری از آنها در سال های اخیر به دلیل تحریم های 
ظالمان�ه آمریکا و همپیمانانش با مش�کل کاه�ش ظرفیت تولید 
مواجه بوده و حال در دولت جدید برای برون رفت از این وضعیت 

در قالب تشکیل »گروه های عارضه یابی« تالش می شود.
به گزارش ایرنا، آذربایجان ش��رقی به عنوان یکی از سه استان نخست 
کش��ور از نظ��ر قدمت تاس��یس واحدهای صنعتی و تولی��دی مادر مثل 
تراکتورس��ازی، مس س��ونگون، ماشین س��ازی، ایدم، پیس��تون سازی، 
بلبرینگ س��ازی، لیفت تراک س��ازی، پمپیران، چرخشگر، موتورسازان، 
ریخت��ه گری، ظرفیت ه��ای کم مانندی برای کمک به اش��تغال زایی و 
افزای��ش ثروت دارد ک��ه تحقق آن نیازمند حمای��ت اصولی و منطقی از 
بخ��ش تولید و صنعت این خطه اس��ت. اهمیت توج��ه به بخش تولید و 
صنعت آذربایجان شرقی زمانی مشخص می شود که بدانیم بخش عمده 
ای از صادرات ساالنه حدود ۱.۵ میلیارد دالری استان مربوط به آن است 
و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد می رسد. 
حال اس��تاندار آذربایجان ش��رقی و تیم مدیریت��ی اقتصادی وی با درک 
اهمیت بخش تولید و صنعت به عنوان پیشران توسعه همه جانبه استان، 
بر آن ش��ده اند تا با تش��کیل گروه های عارضه یابی واحدهای تولیدی و 

صنعتی بزرگ برای رفع یا حداقل کاهش مشکالت آنها اقدام کنند. 
در این راستا نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی و معاون هماهنگی 
ام��ور اقتصادی وی در هفته های اخیر با حض��ور میدانی در بیش از ۱۰ 
واح��د بزرگ صنعتی  وتولیدی و درک ملموس تر و عینی تر مش��کالت 
آنها، برای رفع آن در چارچوب های قانونی تعریف شده اقدام کرده اند. 

بدیهی است که فرآیند حمایت از تولید و رفع موانع آن به عنوان شعار 
س��ال، روال طبیع��ی خود را طی می کند، به گون��ه ای که تنها در نیمه 
نخس��ت امس��ال ۱۲۱ واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان ش��رقی به 
چرخه تولید بازگش��ته اند. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت 
بررسی موانع تولید در استان گفت: باید با حمایت همه جانبه از تولید، از 

ظرفیت های بالقوه واحدهای تولیدی و صنعتی استان در جهت شکوفایی 
و رونق اقتصادی استفاده شود. عابدین خرم با بیان اینکه بخش خصوصی 
استان همواره پیشگام عرصه های صنعت و تولید است، اظهار کرد: بخش 
دولتی نیز باید موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را برطرف کند.

وی افزود: مسووالن اجرایی استان باید ظرفیت بخش خصوصی را قدر 
بدانند و با چابک س��ازی و تحول در سیس��تم اداری، پاس��خگوی مسایل 
و مش��کالت این بخش باش��ند. خرم اظهار کرد: ح��وزه اقتصادی اعم از 
تولید، سرمایه گذاری، صادرات و اشتغال، ارتباط مستقیم با عملکرد بخش 
خصوص��ی دارد و فعاالن این بخش در خط مق��دم جنگ اقتصادی قرار 
دارند. اس��تاندار آذربایجان ش��رقی همچنین از فعاالن بخش خصوصی و 
تولیدکنندگان و صنعت گران خواس��ت تا مس��ایل، مشکالت و موانع این 
حوزه را به شکل به روز شناسایی کرده و به مدیران اجرایی انتقال دهند.

خرم، با تاکید بر تش��کیل جلس��ات مستمر و تخصصی با فعاالن بخش 
خصوص��ی، گفت: ارتباط دولت ب��ا بخش خصوصی ارتباط��ی معنادار و 
هدفمند خواهد بود تا بتوان با پیش��نهادهای تاثیرگذار آنان، عوامل رکود 

و عقب ماندگی در بخش تولید را به حداقل رساند.
وی یادآوری کرد: تالش و فعالیت بخش خصوصی، نقطه امید و اتکای 
ما در جنگ اقتصادی اس��ت و تم��ام ادارات دولتی وظیف��ه دارند موانع 

فعالیت بخش خصوصی را برطرف کنند.
 اس��تاندار آذربایجان ش��رقی تعامل اثرگذار دولت و بخش خصوصی را 
موتور محرکه توس��عه اقتصادی استان دانست و گفت: با رفع موانع تولید 
و س��رمایه گذاری توس��ط بخش دولتی، بخش خصوصی می تواند حرکت 

شتابنده ای در مسیر توسعه داشته باشد.
خّرم اظهار داش��ت: برای رسیدن به ش��اخص های اقتصادی مطلوب و 
بهبود وضعیت اقتصادی استان، هیچ راهی جز تعامل و حرکت رو به رشد 

مجموعه های دولتی و بخش خصوصی نداریم.
در این راستا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی 
خواس��تار تش��کیل کارگروه عارضه یابی برای گروه صنعتی ماشین سازی 
ش��د و گفت: باید قبل از بروز مشکل، آسیب ها را شناسایی کنیم و اجازه 
ندهیم مشکالت به مرحله بحرانی برسد، بخش تولید و صنعت آذربایجان 

شرقی جای بسیاری در سرمایه گذاری دارد.
محمد کالمی بر تقویت مجموعه مدیریتی این شرکت ها تأکید کرد و 
افزود: مدیریت اس��تان آماده همکاری و همراهی با این گروه صنعتی در 

جهت رفع مشکالت است.
وی از مدیریت این گروه صنعتی نیز خواست تا با ارتباط موثر و دوسویه 
با کارگران، زمینه پاسخ گویی به مطالبات قانونی و منطقی آنان را فراهم 
ک��رده و از کارگران متخص��ص و باتجربه در جه��ت افزایش بهره وری و 

بهینه سازی عملکرد شرکت استفاده کند.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با 
تاکید بر توس��عه بیشتر سرمایه گذاری در صنعت پیستون سازی استان، 
گفت: تبریز ظرفیت های الزم برای توسعه و سرمایه گذاری در این بخش 

را دارد.
کالمی در گفت گو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: بر اس��اس ش��عار سال، 
منویات مقام معظم رهبری و رفع موانع تولید، بازدیدهایی را از واحدهای 
صنعتی و کارخانه های اس��تان آغاز کرده ایم تا آن دس��ته از واحدهای 

تولیدی که دچار مشکل هستند، عارضه یابی شوند.

عارضهیابی،نسخهرفعمشکالتبخشتولیددرآذربایجانشرقی

محصول جدید موردنیاز در صنایع تریلرسازی و خودروسازی با 
تکیه بر توانمندی های داخلی در مجتمع فوالد سبا تولید شد.

بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا اظهار کرد: در طرح های 
توسعه مجتمع فوالد سبا، پاسخ به نیازهای صنعتی کشور از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت و تأمین مواد اولیه صنایع خودروسازی و تریلرسازی که 
از صنایع مهم کش��ور محسوب می ش��وند نیز در دستور کار این مجتمع 

صنعتی است.
 وی افزود: در همین زمینه و با توجه به اس��تراتژیک بودن دو صنعت 
خودروسازی و تریلرسازی در کشور، مجتمع فوالد سبا اقدام به تولید گرید 
TM ۵۰۰ QSTE  نموده که یکی از محصوالت پرکاربرد در تریلرسازی 
اس��ت. این محصول با تکیه بر دانش و توانمندی های متخصصان داخلی 
و با هدف توس��عه محصوالت کاربردی در صنایع کشور تولید گردیده که 

باعث افتخار این مجموعه است.
 مدی��ر عملیات مجتمع فوالد س��با با بیان ض��رورت پیروی از منویات 
مقام معظم رهبری برای تحقق شعار »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، 
خاطرنش��ان کرد: تالش و پشتکار کارکنان دلس��وز فوالد سبا در تمامی 
مراحل قبل و بعد از توسعه، از دالیل اصلی تولید این محصول در جهت 

تکمیل سبد تولیدات این مجتمع محسوب می شود.
 آرش حاجی پور، رئیس متالورژی و روش های تولید مجتمع فوالد سبا 
اظهار کرد: گرید ۵۰۰TM QSTE از زیرمجموعه های فوالد پراستحکام 
کم آلی��اژ )HSLA( اس��ت که مطابق ب��ا اس��تاندارد SEW۰۹۲ تولید 
می ش��ود و این فوالد در صنایع تریلرس��ازی سنگین مانند شاسی تریلی 

کاربرد فراوانی دارد و از نیازهای صنعت کشور است.

 وی در ادام��ه اف��زود: این گرید قبال در فوالد مبارکه تولید ش��ده بود، 
ام��ا با توجه به مقدار زیاد عناصر میکروآلیاژ به کاررفته در آن و همچنین 
توانایی های مجتمع فوالد سبا ازجمله تولید فوالد تمیز عاری از ناخالصی، 
 ،)Dynamic Soft Reduction( توانایی انجام ش��کل دهی ن��رم
 ،)DIN دقت ابعادی باال )تحویل محصول مش��تری مطابق با اس��تاندارد
توانایی انجام عملیات ترمومکانیکال در نورد و مصرف عناصر میکروآلیاژی 
کمتر، تصمیم به بازطراحی و تولید در مجتمع فوالد س��با گرفته ش��د و 
با توجه به توانمندی های خط پیش��رفته سبا و همچنین دانش و توانایی 
کارکن��ان این مجتمع امیدواری��م که تولید این محص��ول به دلیل دقت 

ابعادی باالتر منجر به افزایش رضایت و کاهش ضایعات شود.
 روح اله جمالی کارش��ناس تولید فوالدس��ازی مجتمع فوالد سبا بیان 
ک��رد: این فوالد حاوی عناصر آلیاژی کربن، منگنز، س��یلیس، نیوبیوم و 
تیتانیوم اس��ت، بنابراین در تولید این گرید موارد فوق باید رعایت شوند. 
کنترل کربن تخلیه با توجه به محدودیت ارسال کربن ۰.۰۶ به ایستگاه، 
استفاده از درصد منگنز کم کربن موردنیاز و در ادامه فرایند، کنترل کربن 

ورودی به کوره پاتیلی،  از دقت و اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 وی اذعان داش��ت: در فرایند متالورژی ثانویه این گرید، ابتدا عملیات 
سرباره سازی شامل احیای اکسیدهای سرباره، ایجاد ویسکوزیته و بازیته 
مناس��ب برای سرباره انجام ش��ده و پس از انجام عملیات گوگردزدایی و 
افزودن کمبود عناصر آلیاژی گرید، طبق کارت س��اخت برای س��یلیس 
و منگن��زو نیوبی��وم در نظر گرفته می ش��ود و پیش از عملیات، کلس��یم 
تریتمنت، عنصر تیتانیوم به خاطر سوخت وساز باال به آن اضافه می شود.

 فرهاد فرهمند، کارش��ناس دفتر فنی تولید مجتمع فوالد سبا در این 

ب��اره گفت: با اعالم برنامه گرید جدید، تنظیم��ات و پارامترهای الزم در 
ماش��ین ریخته گری ایجاد و در حین تولید با کم��ک همکاران در واحد 
ریخته گری مجتمع فوالد س��با جهت کنترل پارامترهای مؤثر در کیفیت 
اسلب، اقدامات الزم به منظور عدم ایجاد ناخالصی های اکسیدی در حین 

فرایند ریخته گری تختال نازک انجام شد.
 مه��دی ناظم الرعایا رئیس خط نورد پیوس��ته مجتمع فوالد س��با نیز 
بی��ان کرد: با هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق در جلس��ات مش��ترک با 
واح��د برنامه ریزی تولید و دفتر فن��ی تولید ورق فوالد گرید ۶۰8۳ برای 
نخس��تین بار در ناحیه نورد گرم مجتمع فوالد سبا آغاز شد؛ برای تولید 
این ورق فوالدی خاص عالوه بر در نظر گرفتن استحکام کششی و تنش 
تس��لیم باال، باید نیروهای نوردی، سرعت قفس��ه ها، نیروهای بندینگ و 
خنک کاری به صورت دقیق تنظیم ش��وند تا محصول نهایی به استحکام 
موردنظ��ر برس��د؛ بنابراین تولید محصوالت موردنظ��ر با ضخامت ۴ و ۵ 
میلی متر با تأییدیه کنترل کیفی جهت استفاده در شاسی خودرو به ثمر 
رسید.  احمد ترازوی زر، کارشناس برنامه ریزی مجتمع فوالد سبا در این 
خصوص عنوان داشت: در راستای برنامه ریزی های انجام شده جهت تولید 
گری��د ۵۰۰TM QSTE، هماهنگی های الزم ب��ا واحدهای مرتبط در 
خصوص ثبت کارت س��اخت و ثبت سفارش آزمایشی این محصول انجام 
گرف��ت و پارامترهای نوردی تولید این محصول ازجمله دمای خروجی از 
نورد، الگوی خنک کاری در بس��تر و دم��ای نهایی کالف پیچی، مطابق با 
طراحی های انجام ش��ده در واحد MPT مجتمع فوالد س��با در سیستم 
لحاظ شد و در نهایت این محصول با همکاری کارکنان بهره برداری سبا، 

تولید و به سبد محصوالت گروه فوالد مبارکه اضافه شد.
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