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رییس اداره فرهنگ وارشاداسالمی شاهرود؛

رسانه های شاهرود با فضاسازی 
مناسب به سالمت وارتقای  امنیت 

انتخابات کمک کنند

شاهرود - حسین بابامحمدی؛ رییس اداره فرهنگ 
با  ها  اسالمی شهرستان شاهرود گفت: رسانه  ارشاد  و 
فضاسازی مناسب به ارتقای امنیت و سالمت انتخابات 
کمک کنند و همچنان در جهت گیری روشنگرانه برای 
انتخاب صحیح و درست از سوی مردم تالش هدفمند 
با  اندیشی  باشند. رضا مهدیان  در نشست هم  داشته 
خبرنگاران درباره انتخابات پیش رو ، با بیان اینکه رسانه 
ها در انتخابات نقش تعیین کننده دارند، گفت: نقش و 
تاثیر رسانه ها بر افزایش سطح آگاهی و تشویق به انتخاب 
اصلح بیشتر از گذشته در این دوران احساس می شود. 
وی تاکید کرد: نقش مهم رسانه ها به عنوان جزیی از 
ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان مهمترین 
پل ارتباطی و تاثیرگذار بر افکار عمومی در انتخابات مهم 
روشنگری  و  اتحاد  است. وی همدلی،  کننده  تعیین  و 
را از عوامل مشارکت حداکثری در انتخابات برشمرد و 
تصریح کرد: نقش رسانه ها و فضای مجازی در روشنگری 
و هدایت افکار عمومی به ویژه اهمیت برخی موضاعات 
مانند انتخابات بر کسی پوشیده نیست.  مهدیان ادامه داد: 
در جریان انتخابات براساس نقش ذاتی مطبوعات و رسانه 
که همانا روشنگری و مطالبه گری از نامزدها در چارچوب 
قانون است، در دستور کار قرار گیرد. رییس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شاهرود افزود: در دوران کنونی نشریات 
و فضای مجازی بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده 
اند و به عنوان یکی از منابع اطالعاتی فراگیر و گسترده 
در دسترس همگان قرار دارند. وی به نقش رسانه ها در 
جریان انتخابات و شکل دهی افکار عمومی جامعه برای 
حضور و انتخابات اصلح اشاره کرد و گفت: وجود رسانه 
ها در هر جامعه یک مقوله تشریفاتی نیست بلکه در زمان 
های حساس آنان نقش پررنگی درشکل گیری و پیشبرد 

اهداف انقالب اسالمی ایفا کرده اند.    

شش سال درخشش در عرصه صادرات؛

انتخاب پتروشیمی نوری به عنوان 
صادرکننده نمونه استان بوشهر

بوشهر – زهرا بهرامی: در مراسم تجلیل از صادر 
مشترک  همت  به  که  بوشهر  استان  نمونه  کنندگان 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر و اتاق 
بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی این استان برگزار 
گردید، از شرکت پتروشیمی نوری به عنوان صادرکننده 
نمونه استان بوشهر در سال 1399 تجلیل بعمل آمد. 
در این مراسم که با رعایت کامل دستورالعمل بهداشتی 
برگزارگردید،  بوشهر  لیان  سالن  در  بهداشت  وزارت 
بوشهر در سال  استان  نمونه  ویژه صادرکننده  تندیس 
بازرگانی  خدمات  رئیس  صمدی،  مهندس  به   1399
شرکت پتروشیمی نوری اهداء شد. عنوان صادرکننده 
توسط  حالی  در   1399 سال  در  بوشهر  استان  نمونه 
شرکت پتروشیمی نوری کسب شد که این شرکت طی 
سالیان اخیر شش بار موفق به کسب این عنوان در استان 
بوشهر شده است. گفتنی است این شرکت در بهمن ماه 
99 نیز در فرآیند رتبه بندی صد شرکت برتر ایران ) 
IMI 100 ( ، ضمن کسب افتخار بیشترین میزان فروش 
و صادرات در بین مجتمع های پتروشیمی کشور، موفق 

به کسب لوح شرکت برتر صادرات گرا شده بود.

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان

تلویزیون شهری مسجدسلیمان مجددًا 
راه اندازی شد

شهری  تلویزیون  محمدی:  رحمان   - اهواز 
مسجدسلیمان بعد از مدتها خاموشی و خرابی ، به همت 
اداره خدمات اداری اجتماعی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان تعمیر و راه اندازی شد . تلویزیون شهری 
مسجدسلیمان بعد از مدتها خاموشی و خرابی ، به همت 
اداره خدمات اداری اجتماعی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان تعمیر و راه اندازی شد . رییس اداره 
: بعد از  با اعالم این خبر گفت  خدمات اداری اجتماعی 
تلویزیون شهری نصب شده در محوطه  مدتها خاموشی 
مجموعه ی فرهنگی ورزشی باشگاه مرکزی بعلت  نقص 
فنی و کمبود قطعات یدکی ، با همت سرکار خانم صالحان 
و پرسنل امور فرهنگی هنری و با استفاده از منابع داخلی 
موفق به تعمیر و راه اندازی مجدد این دستگاه شدیم . امراله 
عالی پور شهنی افزود : با همکاری اداره تدارکات و امور 
کاال و اداره خدمات مهندسی توانستیم ضمن تهیه قطعات 
یدکی الزم قطعات معیوب را تعویض نماییم تا مجدداً این 
رسانه برای خدمت به شهروندان روشن و راه اندازی شود . 
وی اظهار داشت : با همکاری اداره روابط عمومی و اداره 
HSE پیام های بهداشتی و هشدار دهنده در خصوص 
رعایت موارد حفاظت بهداشت فردی در برابر ویروس کرونا - 
نقش آفرینی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
در اراه خدمات مختلف حوزه ی مسئولیت های اجتماعی 
و همچنین برنامه های فرهنگی ورزشی صدا و سیما از این 

رسانه جهت آگاهی بخشی عمومی پخش می گردد .

در محل پل آفتاب و لوپ های بزرگراه شهید 
اردستانی؛

بیش از 14 هزار درخت به فضای سبز 
شهر اصفهان افزوده شد

سازمان  مدیرعامل  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
با  پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 
افتتاح پل آفتاب در مسیر رینگ چهارم در محل 
بلوار فرزانگان و لوپ های اتوبان شهید اردستانی، 
بیش از 14 هزار درخت در این بخش ها کاشته شد.   
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: در بلوار 36 متری فرزانگان 
مساحت 53 هزار و 830 متری با شش هزار و 778 اصله 
درخت توسط سازمان پارک ها در حوزه فضای سبز طراحی 
و کاشت شده است. وی ادامه داد: اجرای شبکه آبرسانی در 
این بخش شش هزار مترمربع و مساحت آبیاری تحت فشار 
53 هزار و 830 مترمربع است. مدیرعامل سازمان پارک 
ها و فضای سبز شهرداری اصفهان افزود: در مسیر رینگ 
چهارم لوپ های اتوبان شهید اردستانی واقع شده که با 
مساحت 67 هزار و 920 مترمربع دارای هفت هزار و 546 
اصله درخت است که در این لوپ ها هم طراحی فضای 
سبز از سوی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری انجام 
شد. وی با اشاره به اجرای شبکه آبرسانی 9 هزار متری در 
لوپ ها، جمعا مساحت آبیاری تحت فشار در این بخش را 

67 هزار و 920 مترمربع عنوان کرد.   
اجرای شبکه پساب در پروژه برای استفاده از 

پساب تصفیه شده
مرتضایی نژاد افزود: در مجموع در این دو بخش که 
و 750  هزار  را شامل می شود، 121  و 10  منطقه 14 
مترمربع مساحت آبیاری تحت فشار است و درختان کاشته 
شده فقط در این دو بخش 14 هزار و 324 اصله با 15 هزار 
متر شبکه آبیاری را شامل می شود. وی اجرای شبکه پساب 
در لوپ های رینگ چهارم را از ویژگی های فضای سبز این 
پروژه دانست و گفت: برای آبیاری فضای سبز این دو پروژه 
اجرای شبکه پساب از میدان فرزانگان تا تصفیه خانه پساب 
شمال به طول شش هزار و 500 متر با اعتبار 1.2 میلیارد 
تومان انجام گرفت.  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان اضافه کرد: با اجرای فضای سبز در 
این دو پروژه، سرانه فضای سبز 1.6 مترمربع افزایش می 

یابد که به سرانه مناطق 14 و 10 اضافه می شود.

 10 درصد صرفه جویی، موجب 
15 درصد تخفیف گازبها می شود 

رشت  –   علی حیدری: مشترکین گاز طبیعی در 
صورت افزایش 15 درصدی میزان مصرف گاز نسبت 
به مدت مشابه سال های 96 و 97، مشمول افزایش 

15 درصدی هزینه گاز خواهند شد.
مدیرعامل  اکبر  حسین  گیالن-  گاز  عمومی  روابط 
شرکت گاز استان گیالن با اشاره به تصویب نامه هیئت 
وزیران به ریاست معاون اول ریاست جمهوری درخصوص 
هزینه گاز اظهار داشت: از ابتدای زمستان امسال بجهت 
نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی در جامعه، مقرر شد تا 
مشترکین کم مصرف گاز از پرداخت هزینه معاف شوند. 
وی با بیان این موضوع اظهار داشت: این تصویب نامه به 
برای  تنها  نبوده و  رایگان شدن کامل هزینه گاز  معنای 
مشترکینی می باشد که کمتر از 200 مترمکعب در ماه 
استان گیالن  گاز  مدیرعامل شرکت  نمایند.  گاز مصرف 
همچنین درخصوص دستورالعمل های جدید برای مصارف 
باالتر از 200 مترمکعب گفت: بر اساس این تصویب نامه، 
مشترکینی که در مقایسه با مدت مشابه سال های 1396 
و 1397 ، 10 درصد کاهش مصرف داشته اند مشمول 15 
درصد تخفیف در گازبها خواهند شد. حسین اکبر ادامه داد: 
مشترکین گاز طبیعی در صورت افزایش 15 درصدی میزان 
مصرف گاز و بیشتر از آن نسبت به مدت مشابه سال های 
96 و 97، مشمول افزایش 15 درصدی هزینه گاز خواهند 
شد که این مورد در قبوض گاز تحت عنوان بدهی گذشته 
درج می شود. وی تصریح کرد: این قوانین مربوط به فصل 
سرد سال یعنی از 16 آبان تا 15 فروردین سال آینده می 
باشد و  نحوه محاسبه تخفیف و یا افزایش مبلغ گازبها در 
فصل گرم متفاوت بوده که شرح آن به صورت مبسوط در 

تصویب نامه مذکور قابل مشاهده می باشد.

اخبار ایراناخبار ایران افتتاح 6۰۰ واحد تولیدی جدید در آذربایجان شرقی

صادرات شیرینی و شکالت آذربایجان شرقی به ۸0 کشور دنیا
استاندار  فالح:   - شرقی  آذربایجان 
طور  به  دوازدهم  دولت  در  گفت:  آذربایجان شرقی 
متوسط هر سال 11 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی 

در استان افتتاح شده است.
محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه امروز در آذربایجان 
شرقی، پوشش آموزشی یعنی سطح سواد به بیش از 97 
درصد رسیده است، ادامه داد: در واقع جاماندگان از تحصیل 
بسیار کم شده و حتی در دور افتاده ترین نقاط آموزش و 
تربیت نیروی انسانی در اولویت قرار گرفته است. پورمحمدی 
اظهار کرد: اکنون پوشش بیمه ای 100 درصد اتفاق افتاده 
و حتی در دورافتاده ترین نقاط آذربایجان شرقی دسترسی 
به خانه بهداشت، مرکز سالمت، درمانگاه و بیمارستان به 
نحوه شایسته ای وجود دارد. وی گفت: در دولت تدبیر و 
امید طرح تحول نظام سالمت، اجرا و به زیرساخت های 
بهداشتی توجه ویژه شد، به گونه ای که با شیوع بیماری 
کووید 19 در کشور از لحاظ زیرساختی در حوزه بهداشت 
و درمان دچار مشکل نشدیم و تمام بیماران خدمات مورد 
نیاز درمانی را دریافت کردند. استاندار آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه دنیای امروز، دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات 
است، خاطرنشان کرد: روستاهای ما در گذشته از نعمت 
مخابرات محروم بودند اکنون پوشش مخابراتی و اینترنت در 
بیش از 90 درصد روستاها تحقق یافته است . پورمحمدی 
افزود: پیش از انقالب تعداد معدودی دانشگاه با حدود 150 
هزار نفر جمعیت دانشجویی در کشور وجود داشت، ولی 
اکنون 4 میلیون جمعیت دانشجویی در کشور داریم که از 
این تعداد حدود 200 هزار نفر در 156 دانشگاه و یا شعبه 
دانشگاهی در آذربایجان شرقی مشغول به تحصیل هستند. 
وی ادامه داد: در حوزه پژوهش قبل از انقالب چند مقاله در 
سال با همراهی اساتید هندی و پاکستانی چاپ می شد، 
ولی اکنون ایران در تولیدات علمی رتبه اول منطقه را به 
خود اختصاص داده و دانشگاه های ما به خصوص دانشگاه 
تبریز جز دانشگاه های برتر دنیا هستند. استاندار آذربایجان 
شرقی گفت: در سال های پس از انقالب به خصوص در 
دولت تدبیر و امید، اهتمام جدی به بحث فناوری و ایجاد 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری معطوف شده، به 
طوری که اکنون حدود 240 شرکت فناور با 17 شرکتی که 
دانش بنیان بوده و محصوالت شان تجاری شده، در استان 
فعال هستند که محصوالت شان در سطح بین المللی عرضه 
می شود. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تالش شبانه 
روزی دولت برای عمران و آبادانی کشور افزود: در دهه فجر 
امسال 3 هزار و 695 پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی با 
چهار هزار و 625 میلیارد تومان اعتبار ریالی و 30 میلیون و 

971 هزار یورو و 200 هزار دالر اعتبار ارزی در  آذربایجان 
شرقی به بهره برداری رسید. پورمحمدی با اشاره به افتتاح 
سدهای مختلف در دولت تدبیر و امید در استان، اظهار کرد: 
سدهای خداآفرین و قیزقلعه سی در اردیبهشت ماه سال 
آینده با حضور روسای جمهوری ایران و آذربایجان به بهره 
برداری خواهد رسید. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
2 سال گذشته در حوزه انرژی آذربایجان شرقی ، ادامه داد: 
نیروگاه بادی آق کندی در میانه و فاز اول نیروگاه سیکل 
ترکیبی هریس به بهره برداری رسیده و فاز دوم نیروگاه 
هریس نیز به زودی به اتمام می رسد، ضمن اینکه عملیات 
اجرایی نیروگاه سهند آغاز شده است. استاندار آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه حدود 60 درصد آب تبریز از زرینه رود 
تامین می شود، گفت: خط انتقال قدیمی یک کانال بتنی 
بود که مرتبط دچار مشکل می شد و اکنون خط جایگزین 
با لوله های فوالدی به طول 100 کیلومتر اجرا شده است. 
وی اضافه کرد: یکی از پروژه های مهم استان در حوزه آب، 
انتقال آب ارس است که 35 کیلومتر آن از محل اعتبارات 
آب های مرزی اجرا شده و پمپاژ آن تا هرزندات مرند انجام 
شده و قرارداد 105 کیلومتر باقی مانده نیز به زودی منعقد 
خواهد شد. پورمحمدی افزود: در بخش فاضالب نیز مدوالر 
دوم تصفیه خانه تبریز در مراحل نهایی است و نصب برخی 
از تجهیزات باقی مانده که آن را تا پایان دولت به پایان 
می رسانیم. وی با اشاره به اقدامات انجام یافته در حوزه 
احیای دریاچه ارومیه نیز گفت: اصلی ترین پروژه ای که در 
این دولت انجام شد، بحث انتقال آب از رودخانه زاب می 
باشد که 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تنها 800 متر 

از طول این کانال باقی مانده که تا قبل از پایان دولت به 
بهره برداری خواهد رسید. استاندار آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه صنعت، موتور محرکه توسعه در جامعه است، گفت: 
در سال های گذشته با وجود شرایط ناشی از تحریم های 
ظالمانه، اقدامات خیلی اساسی و بنیادین در بخش صنعت 
استان صورت گرفته است. پورمحمدی ادامه داد: تراکتور 
سازی و صنایع پایه استان ما با فناوری دهه های 40 و 50 
فعال بودند که در سال های گذشته چند خط تراکتور سازی 
بهینه سازی و به روز شد و در صنایع دیگر نیز نوسازی و 
بهسازی انجام گرفت، ضمن اینکه بیش از 600 واحد جدید 
در سال گذشته در بخش های مختلف در استان افتتاح 
شد. وی افزود: در صنعت شیرینی و شکالت به 80 کشور 
صادرات داریم و تبریز به عنوان پایتخت شیرینی و شکالت 
کشور شناخته شده است. استاندار آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه 35 درصد قطعات خودروی کشور در این استان تولید 
می شود، گفت: اخیراً کنسرسیومی متشکل از شرکت های 
ایدم، چرخشگر، سیبا موتور و انجمن سازندگان ماشین، 
قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو آذربایجان شرقی 
با توجه به  ایجاد شد تا کشنده ها و خودروهای تجاری 
ظرفیت های موجود در داخل استان تامین شود. وی با 
بیان اینکه آذربایجان شرقی از نظر معادن بسیار غنی بوده 
و رتبه دوم کشوری را داراست، افزود: از این ظرفیت در 
معدن  بخش  در  اکنون  اما  شده،  استفاده  کمتر  گذشته 
تغلیظ مجتمع مس  فاز دوم  اهتمام جدی وجود دارد و 
و  را شروع می کنیم  فاز  سوم  و  سونگون عملیاتی شد 
است.  شدن  نهایی  مرحله  در  نیز  پاالیش  و  ذوب  بحث 

نیز  سراب  سینیت  نفلین  معدن  داد:  ادامه  پورمحمدی 
بیش از 5 میلیارد تن ذخایر مکشوفه دارد که سال گذشته 
عملیات اجرایی آن با دستور ریاست جمهوری شروع شد و 
اکنون در مرحله نهایی کردن قرار داد با قرارگاه خاتم االنبیا 
هستیم. وی اظهار کرد: مزایده 350 معدن در استان انجام 
انتخاب سرمایه گذار هستیم. استاندار  شده و در مرحله 
اذربایجان شرقی گفت: به جز معدن مس سونگون، معادن 
مس متعددی در سطح استان از جمله در شهرستان های 
اهر، هشترود و بستان آباد داریم. وی ادامه داد: تالش می 
کنیم در کنار استخراج معادن شهرک های صنعتی مرتبط 
از  پایین دستی هر کدام  واقع صنایع  در  و  معدن  آن  با 
معادن را ایجاد کنیم تا هم ایجاد اشتغال و درآمد کرده و 
هم از ارزش افزوده این منابع بهره مند شویم. پورمحمدی 
با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی در حوزه کشت گلخانه 
ای، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده ایم، اظهار 
کرد: در تولید محصوالت باغی و گلخانه ای از لحاظ سطح 
زیر کشت و بازده محصول در واحد سطح افزایش بسیار 
فقط  کشاورزی  بخش  در  افزود:  وی  ایم.  داشته  خوبی 
وسعت زیرکشت را افزایش نداده ایم، بلکه علم، دانش و 
تکنولوژی را وارد این عرصه کرده ایم و با علم نوین، اصالح 
بذر و شیوه های آبیاری نوین وارد گود شده ایم؛ به دلیل 
در  اکنون  سرمایه گذاری های خوبی که صورت گرفته، 
داریم.  تولید  مازاد  و تخم مرغ،  قرمز  تولید مرغ، گوشت 
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به توجه دولت تدبیر و 
امید به توسعه راه های کشور، ادامه داد: راه آهن میانه- 
تبریز جز جقوق به تعویق افتاده مردم استان بود که سال 
گذشته تا بستان آباد به بهره برداری رسید و تالش می 
کنیم قبل از تیرماه سال آینده به ایستگاه خاوران تبریز 
برسد. وی اظهار کرد: در کشور یک هزار و 100 کیلومتر 
در  آنها  از  کیلومتر   450 که  اجراست  حال  در  راه  آزاد 
آذربایجان شرقی ساخته می شود. پورمحمدی گفت: قطعه 
اول آزاد راه تبریز- بازرگان تا صوفیان پیشرفت خوبی دارد، 
تکمیل آزاد راه مراغه- هشترود در اولویت قرار دارد و 90 
اتمام رسیده است. وی  به  نیز  اهر  تبریز-  بزرگراه  درصد 
افزود: به دلیل تحریم های ظالمانه تامین مالی برای پروژه 
های عمرانی سخت شده و منابع درآمدی محدودی داریم، 
بنابراین سعی کردیم به جای شروع پروژه های جدید پروژه 
های قبلی را تکمیل کنیم. استاندار آذربایجان شرقی ادامه 
داد: آزاد راه تبریز- خواجه-ورزقان را ادامه خواهیم داد تا 
به مرز نوردوز برسد؛ آزاد راه تبریز- اسپیران تا ورزقان جزو 
پروژه هایی است که پیشرفت خوبی داشت، ولی به دلیل 

محدودیت های منابع مالی با مشکل مواجه شده است.

قم - به گزارشی، سرهنگ امیر جعفری فرمانده 
جمع  در  قم  شهرستان  بسیج  مقاومت  ناحیه 
اجرای طرح شهید سلیمانی  از  ، هدف  خبرنگاران 
را کنترل اپیدمی بیماری کرونا خواند و گفت: طرح 
شهید سلیمانی از بیستم آبان ماه سال جاری ابالغ 
سطح  در  محور  محله  صورت  به  آذرماه  اول  از  و 
کل  در  طرح  این  هدف  و  شد  اجرا  قم  شهرستان 
کشور کاهش مرگ و میر به میزان 4۰ درصد، کاهش 
درصدی  افزایش 9۰  و  درصد  میزان 5۰  به  بستری 
ظرف  که  است  بوده  کرونایی  بیماران  از  حمایت 
مدت اجرای آن به لطف خداوند توانستیم به کاهش 

چشمگیر ۸۰ درصدی مرگ و میر دست یابیم.
وی در ادامه اظهارداشت: حدود 25 میلیون نفر در کل 
کشور تحت پوشش حمایتی قرار گرفته اند که به استناد 
و  مرگ  و  بستری  ابتال،  میزان  اساس  بر  و  منتشره  آمار 
میر، استان قم جزء استان های انتهایی آمار سراسر کشور 
می باشد و این نشان دهنده توفیق بزرگی الهی و تالش 

متولیان امر بخصوص کمیته های عملیاتی بوده است.
در  انقالب  معظم  رهبر  که  همانطور  افزود:  جعفری 
و  اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  فرمودند،  اسفند  پانزدهم 
معیشتی که برای اقشار مختلف مردمی بوجود آمده، باید 
مشخص  تکلیفش  سریعتر  چه  هر  کرونا  که  کرد  کاری 
گردد، لذا به همین خاطر فاز دوم طرح شهید سلیمانی 
ابالغ و هدف اصلی آن تقویت بیماریابی است؛ یعنی تا حد 
ممکن بیماران کرونایی را شناسایی، جداسازی و قرنطینه 
سازی نمود. فرمانده ناحیه بسیج شهرستان قم با بیان این 
مسئله که رهیابی بیماری در دستورالعمل قبلی هم وجود 
سلیمانی،  شهید  طرح  دوم  فاز  در  داشت:  اظهار  داشته 

شناسایی، جداسازی و قرنطینه بیماران و در نهایت قطع 
می توان  و  است  شده  برجسته  بیماری  انسانی  زنجیره 
با اجرای این فاز کم کم به سوی ریشه کن نمودن این 

ویروس پیش رفت.
فرمانده عملیات قرارگاه شهید سلیمانی الزمه تحقق 
این امر را عزم جدی متولیان، چه در بخش سالمت اعم از 
مراکز بهداشت و سالمت و چه در بسیج در قالب تیم های 
عملیاتی ارزیابی نمود و افزود: بسیجیان در سطح محالت 
شهر  در  و  محله  عملیاتی  کمیته ی   92 تعداد  قم  شهر 
تعداد 95  جمعا  و  عملیاتی  کمیته ی  تعداد 3  پردیسان 
کمیته عملیاتی محله را تشکیل و در حال خدمت رسانی 
هستند که به فضل الهی آمار بسیار خوبی را در این زمینه 
به دست آورده ایم. جعفری گفت: تعداد بیماران مبتال به 
کرونا را در ابتدای طرح شهید سلیمانی تعداد 1145 بیمار، 
در آذر ماه تعداد 418 بیمار، در دی ماه تعداد 178 بیمار، 
در بهمن ماه تعداد 100 بیمار و تا االن تعداد 88 بیمار و 
به عبارتی در بازه زمانی سه ماه و نیم تعداد 784 بیمار 

کرونایی توسط مراکز سالمت به ما معرفی شده اند.

فرمانده عملیات قرارگاه شهیدسلیمانی از اجرای فاز 
دوم طرح شهید سلیمانی خبرداد

بندرعباس – کیوان حسین پور: در پی کسب رکورد کمترین عیوب 
سطحی تختال با 9۸.75 درصد تولید تختال سالم و بدون عیب سطحی، 
رضا باران پویان؛ مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه های فوالد هرمزگان در 
گفتگو با روابط عمومی این شرکت از مسیری سخن گفت که کیفیت 
تختال فوالد هرمزگان را قابل  رقابت با برترین های فوالدسازی دنیا کرده 
است. رضا باران پویان اظهار داشت: »در سال جهش تولید موفق شدیم 
رکورد جدید تولید تختال های عاری از هرگونه عیب و بدون نیاز به انجام 
عملیات اصالحی تکمیلی بر روی تختال ها را به میزان9۸.75% محقق 

کنیم«.
کیفیت است که متمایز می  کند

مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه های فوالد هرمزگان در تشریح بیشتر این 
موضوع گفت: »امروزه در بازار رقابت آنچه محصوالت تولیدی یک کارخانه را از 
سایرین متمایز می سازد کیفیت این محصوالت است. با توجه به درک این مهم در 
فوالد هرمزگان و تنوع محصوالت تولیدی سعی شد از ابتدای راه اندازی کارخانه، 
برنامه های مدونی جهت ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی تعریف شود. در ادامه نیز 
این موضوع در قالب پروژه های بهبود مشترک تعریف شده با واحدهای بهره بردار 
و نیز اقدامات استراتژیک سالیانه به نحوه موثرتری نمود پیدا کرده است«. وی در 
ادامه افزود: »نتایج قابل لمس این اقدامات را در کسب رکوردهای مختلف کیفی و 
نیز ارتقاء جایگاه سبد محصوالت شرکت فوالد هرمزگان از منظر انتظارات کیفی 
مشتریان داخلی و خارجی می توان ارزیابی کرد؛ به گونه ای که امروزه می توان 
کیفیت تختال تولیدی فوالد هرمزگان را قابل رقابت با برترین فوالدسازان دنیا 

دسته بندی نمود«.

مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه های فوالد هرمزگان در ادامه تصریح کرد: 
»مهم ترین اقدامات انجام شده جهت رسیدن به این اهداف را می توان این گونه 

بیان کرد:
1- پیاده سازی روش های استاندارد نوین بازرسی تختال مانند اجرای آزمون 

مایع نافذ روی تختال برای اولین بار در کشور
با توجه به اهمیت شناسایی عیوب زیرسطحی تختال جهت جلوگیری از ارسال 
تختال معیوب به دست مشتریان، امکان اعالم این عیوب به خطوط بهره برداری 
جهت انجام اصالح فرآیندی و عملیات امکان سنجی استفاده از روش های نوین 
بازرسی تختال از سال 1397 در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه موفق شدیم 
برای اولین بار در ایران استفاده از روش بازرسی غیرمخرب مایع نافذ را در سطح 
فوالد  شرکت  تولیدی  تختال های  زیرسطحی  عیوب  شناخت  جهت  صنعتی، 
هرمزگان به کار ببندیم. نتایج حاصله از این روش تاکنون بسیار رضایت بخش 

بوده است و بازخوردهای دریافتی از مشتریان تائید کننده این موضوع می باشد.
2- استفاده از تجربیات موفق در سطح هلدینگ فوالد مبارکه در قالب انتقال 

دانش فنی توسط تیم مشاور
ازآنجاکه استفاده از خدمات مشاوره کمک شایانی را در بلوغ و رشد کمی و 
کیفی خدمات یک مجموعه ایفا می نماید از همان ابتدای تشکیل واحد کنترل 
کیفی و آزمایشگاه ها سعی شد با استفاده از توانمندی موجود در شرکت فوالد 
مبارکه کلیه دستورالعمل ها، روال ها و سیستم های کاربردی با در نظر گرفتن 
امکانات و پتانسیل های فنی و تجهیزاتی موجود در فوالد هرمزگان پیاده سازی 
شود. در ادامه بومی سازی و ارتقا این خدمات در قالب تعریف پروژه های متعدد 
بهبود در دستور کار قرار گیرد که این حرکت تا امروز تداوم داشته است. در این 
راستا در سه سال اخیر بیش از 59 پروژه جهت بهبود و تسهیل فرآیندهای واحد 
در مجموعه کنترل کیفی و آزمایشگاه ها تعریف و به اتمام رسیده که کمک شایانی 
را جهت تسریع و چابک سازی سیستم های جاری در هریک از دو مجموعه کنترل 

کیفی و آزمایشگاه ها به ارمغان آورده است.
3-ارتباط نزدیک با مصرف کنندگان و مشتریان فوالد هرمزگان و دریافت 
ارتقا کیفیت  برنامه های  بهتر و هدفمند  بازخورد کیفی مستمر جهت تعریف 

محصوالت

از محصوالت شرکت فوالد هرمزگان  با توجه به اهمیت رضایت مشتریان 
با همکاری واحدهای فروش، بهره برداری و متالورژی روش های تولید، ارزیابی 
دوره ای شده و اقداماتی مبتنی بر نتایج این ارزیابی ها تعریف  می شود. این یکی 
از مهم ترین کارهایی بوده که جهت ارتقای کیفیت خدمات واحد کنترل کیفی 
شرکت فوالد هرمزگان به انجام رسیده است. سعی شده است که با تکیه بر نظرات 
مشتریان، رضایت حداکثری آنها در دستور کار قرار گیرد. افزایش میزان رضایت 
مشتریان از کیفیت تختال های تولیدی و ارائه خدمات آزمایشگاهی در سالیان 
اخیر تأییدکننده این مهم است؛ به گونه ای که رضایت کلی مشتریان از کیفیت 

محصول طی چهار سال اخیر 8.3 درصد رشد داشته است.
انجام پروژه های مختلف توسط واحد بهره برداری و همکاری  4- تعریف و 
کنترل کیفی جهت افزایش کیفیت سطحی عیوب تختال های تولیدی با توجه 
به اهمیت اصالح خطوط تولیدی مبتنی بر نتایج حاصله از بازرسی های کیفی 
تختال های تولیدی، پروژه های مختلفی شامل اصالح دستورالعمل ها و گردش 
توسط  تولیدی  خطوط  روی  فرآیندی  موردنیاز  اصالحات  و  جاری  کارهای 
و  کیفی  کنترل  واحد  موارد  این  از  پاره ای  در  که  گردیده  تعریف  بهره برداری 
بهره برداری به صورت مشترک اقداماتی را در این خصوص به اجرا گذاشته اند. 
به عنوان مثال از اردیبهشت ماه سال 99 پروژه کاهش عیوب ترک طولی و ناخالصی 
که از عمده عیوب تختال به شمار می روند اجرا شده است و عیب ترک طولی را از 

0.448 به 0.400 درصد رسانده است.
5- انجام پروژه کاهش پیکاپ نیتروژن

این پروژه توسط کارگروه مشترک بهره برداری و کنترل کیفیت از سال 1398 
 ppm 3 آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد و در فاز 1، پیکاپ نیتروژن را از 3.77 به

رسانیده است. در فاز 2 هدف، کاهش پیکاپ نیتروژن از 3 به ppm 2.5 است.
6- پروژه کنترل و پایش اکسیژن توتال محصول تولیدی

این پروژه از اردیبهشت ماه سال 99 تا  حال حاضر در حال اجرا می باشد و در 
گام نخست به تثبیت تکرارپذیری نمونه ها دست یافته است که در ادامه با تعریف 
دستورالعمل های کاری در خصوص پیاده سازی و کیفی سازی این روش جهت 
کنترل و پایش میزان اکسیژن توتال ذوب اقدام خواهد گردید. این موضوع نقش 

مهمی در کاهش میزان ناخالصی های به وجود آمده در ذوب ایفا خواهد کرد.

تختال فوالد هرمزگان، قابل رقابت با برترین های جهان
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