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کلینیک های ویژه دانشگاه
علوم پزشکی در مناطق محروم و
حاشیه نشین استقرار می یابند

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز  ،به همراه شهردار و نماینده مردم
تبریز در مجلس  ،از مناطق حاشــیه نشــین کالنشهر تبریز بازدید و از
نزدیک  ،مشــکالت حوزه بهداشــت و درمان ســاکنین این مناطق را
بررسی کرد.
دکتــر بهمن نقی پور  ،در بازدید از مناطق حاشــیه نشــین تبریز در
محــدوده شــهرداری مناطق هفت و ده  ،اظهار داشــت  :تالش می
کنیم با همراهی شهرداری تبریز  ،کلینیک های ویژه دانشگاه در نقاط
محروم مســتقر شــوند که در صورت تحقق این امر ضمن تسهیل در
دسترســی ساکنان مناطق حاشیهنشین به بهداشت و درمان ،مشکالت
ترافیک درون شهری تا حدودی رفع میشود.
وی با اشــاره به کمبود مراکز پزشکی رسمی در مناطق کم برخوردار
شهر تبریز گفت :در حال حاضر خدمات رسانی در مانگاه ویژه دانشگاه
علوم پزشکی از جمله مرکز پزشکی شیخ الرئیس و برخی کلینیکهای
رســمی در برخی مناطق خاص شــهری در نظر گرفته شــده است از
این رو به دنبال اجرای طرحی با مشــارکت شهرداری تبریز در مناطق
حاشیهنشین هستیم.
وی خاطرنشــان کرد :تالش داریم کلینیکهای ویژه دانشگاه در نقاط
محروم مسقر شــوند که ضمن تسهیل در دسترســی ساکنان مناطق
حاشیهنشین به موضوع بهداشت و درمان و به کاهش هزینههای رفت
و آمد شهروندان نیز کمک کرده باشیم .
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد :طرحهای مطرح شده در
ســه فاز اجرا خواهد شــد که در فاز اول طی بازدیدهایی که به همراه
شهردار تبریز داشتیم و ایشــان نیز برای همکاری در اجرای این طرح
ها اعالم آمادگی کرد.
گفتنی اســت که رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،با حضور در این
مناطق  ،عزم جدی دولت برای رسیدگی به مناطق محروم کم برخوردار
را نشــان داد تا از تمرکز گرایی خدمــات در مناطق برخوردار و متمول
شهری  ،جلوگیری شود.

راه اندازی  48سایت همراه اول
در استان یزد

به منظور توســعه پوشش شــبکه تلفن همراه در استان یزد ،از ابتدای
شروع پروژه فاز هشت (تیرماه  )99تاکنون  48سایت همراه اول جدید
نصب و راه اندازی شده است.
به گــزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد ،مدیر ارتباطات ســیار
مخابرات منطقه یزد با اعالم این خبر افزود :در پایان پروژه فاز هشــت
توسعه شبکه ارتباطات سیار استان که در دو بخش احداث سایت های
جدید و ارتقای تکنولوژی ســایت های موجود به  3G/4Gدر دستور
کار قرار داشــت ،علیرغم شرایط تحریمی شدید و شیوع کرونا ،با همت
و تالش متخصصین مخابرات ،از ابتدای شــروع پروژه 48سایت جدید
در اســتان با هزینه ای بالغ بر  1440میلیارد ریال نصب و راه اندازی
گردید.
مســعودی مقدم اظهار داشت :در این فاز توسعه ،همچنین تعداد 132
مورد ارتقا تکنولوژی سایت های موجود در شهرها و روستاهای استان
با هزینه ای بالغ بر  924میلیارد ریال نصب و راه اندازی شد.
وی ضمن تشــکر از نهادها و ســازمانهایی که یاریگر مخابرات بودند،
افزود :ادامه تکمیل پوشــش و افزایش ظرفیت شــبکه ارتباطات سیار
اســتان نیازمند همکاری همشــهریان عزیز در نصب این سایت ها در
مکان های تعیین شــده می باشــد و برای اطمینان بخشــی بیشتر به
مسئولین و مردم ،همایش «بررسی ایمنی تشعشع شبکه های ارتباطی
بدون ســیم» با حضور مسئولین برگزار شد و با فرهنگ سازی مناسب،
باید موضوع برای عموم مردم تشریح شود.
مدیر ارتباطات سیار اســتان همچنین از شروع فاز  8پالس در کشور
خبــر داد و افزود :در این فاز عالوه بر  ۸ســایت از فاز  8که به دالیلی
انجام نگرفته اســت ،تعداد زیادی ســایت جدید و ارتقای سایت های
موجود در برنامه توسعه شبکه ارتباطات سیار استان قرار دارد.
گفتنی اســت در حال حاضر حدود یــک میلیون و  850هزار خط تلفن
همراه اول در اســتان فعال اســت که بالغ بر  377هزار ،دائمی و حدود
یــک میلیون و  470هزار نیز خط اعتباری اســت و ضریب نفوذ تلفن
همراه دریزد 4/144درصد است.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان
محصوالت کشاورزی استان اصفهان
انتخاب شدند

در جلســه مجمع عمومی فــوق العاده اتحادیــه تولیدکنندگان و
صادرکننــدگان محصوالت کشــاورزی اســتان اصفهان ضمن
تصویب فرمت جدید اساســنامه مطابق بــا الگوی اتاق بازرگانی
ایــران ،با تغییر نشــانی ایــن اتحادیه به محل کارگــو ترمینال
فرودگاه شــهید بهشتی اصفهان با اکثریت آرا موافقت گردید.
اصفهان  -احســان عالیخانی چگنی :در این نشست که با حضور
رئیس کمیســیون کشاورزی ،ســامت ،آب و محیط زیست اتاق
بازرگانی اصفهان و عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
محصوالت کشاورزی اســتان به عنوان رئیس جلسه برگزار شد،
محمدصادقی تخصص گرایی وشایســته ساالری را ضامن امنیت
غذایی کشــور و رونــق هرچه بیشــتر بخش کشــاورزی ورفع
مشکالت کشاورزان دانست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــی اصفهان تاکید کرد بخش
کشــاورزی بخش ضعیفی نیســت و با مدیریت درست میتواند
رشــد زیادی داشته باشــد .صادقی خطاب به کاندیداهای هیئت
مدیــره این انجمن گفت :حق ،گرفتنی اســت و هر فردی که از
توانایی الزم برای گرفتن حق کشــاورزان برخوردار است دراین
عرصه وارد شود.
سپس در جلســه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده اتحادیه
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی اســتان
اصفهــان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد ،پس از رأی
گیــری ،اعضای اصلی و علیالبــدل هیئتمدیره و بازرس اصلی
وعلیالبدل این اتحادیه انتخاب شدند.
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با بهبود عملکرد کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار نار

تولید روزانه  ۱۹میلیون مترمکعب گاز از میدان نار تضمین شد

با اجرای پروژه کاهش فشار ورودی کمپرسورهای
ایستگاه تقویت فشار نار و افزایش ضریب بازیافت
میــدان گازی نار روزانه پنــج میلیون مترمکعب
افزایش و تولید  ۱۹میلیون مترمکعب گاز تضمین
یافت.
دکتر سید ابوالحسن محمدی ،مدیرعامل شرکت
بهرهبــرداری نفت و گاز زاگــرس جنوبی گفت:
بــرای انتخاب بهینهترین ســطح فشــار ورودی
کمپرسورهای میدان گازی نار و بهمنظور افزایش
ضریب بازیافت مخــزن گازی نار و جلوگیری از
افت فشــار مخزن با طراحی و ترسیم نمودارهای
جدید و اعمال تغییرات متناظر و متناسب با شرایط
موجود فشار ورودی کمپرســورها برای برداشت
صیانتی و حداکثری گاز از میدان نار اقدام شد.
سید ابوالحسن محمدی ،افزود :توربینهای میدان
گازی نار در فشــار پایینتر از  ۵۲بار خاموش و از
مدار خارج میگردید در این شــرایط امکان تولید
بیش از  ۱۴میلیون متر مکعب در روز وجود ندارد
که با توجه به قفل بــودن اطالعات کنترلی این
تجهیز پیشــرفته و عدم پشتیبانی شرکت خارجی

ســازنده تجهیزات یادشــده ،اقدام فوری در این
خصوص را بسیار ضروری مینمود.
وی اضافــه کرد :در یک اقــدام فنی جهادی و با
تکیهبــر دانش فنی و تــوان متخصصان صنعت
نفــت و شــرکتهای توانمند داخلــی و پذیرش
ریســکهای ناشی از این کار ،توانستیم با کاهش
فشــار ورودی کمپرسورها از  ۵۲به  ۴۵بار موجب

افزایش ســطح بهرهوری تولیــد گاز همزمان با
افزایش مصرف گاز در فصل سرما گردید.
وی افزود :میدان گازی نار دارای اولین ایســتگاه
تقویت فشار گاز باالدســتی است که توربینها و
کمپرســورهای مورداستفاده در آن از شرکتهای
خارجی تأمینشــده اســت و طی یک دهه اخیر
بــه دلیل تحریمهای ظالمانه ،امکان اســتفاده از

خدمات پشــتیبانی آنها از خارج از کشــور وجود
ندارد.
وی در رابطــه باصرفه جویــی اقتصادی و زمان
انجام این فعالیت گفت :در اقدام یادشده ،عالوه بر
تثبیت تولید ،صرفهجویی اقتصادی و زمانی بسیار
باالیی در برداشته و از آن مهمتر ،شکست انحصار
این شرکت ،عبور از محدودیتهای تحریمی ،عدم
نیاز به حضور متخصصــان خارجی برای تعمیر و
یا راهاندازی دســتگاهها ،تقویت روحیه خودباوری
و اعتمادبهنفــس در متخصصــان داخلی از دیگر
دســتاوردهای این اقدام مهم بوده است.محمدی،
با اشــاره به تغییرات اعمالشــده در این سیستم
پیشــرفته گفت :در حال حاضر تولید میدان گازی
نار باالتر از برنامــه تکلیفی و بیش از  ۱۹میلیون
مترمکعب در روز اســت و بهمنظور استمرار تولید
صیانتی و جلوگیری از افت طبیعی فشــار مخزن
نیازمند فشــار افزایی و افزایش ضریب بازیافت با
روشهایی مانند احداث ایستگاههای تقویت فشار
گاز ،ایجــاد تغییرات فنی و ســاختاری در اجزای
تجهیزات دوار است

آبفا شیراز پیشتاز در تجهیز دستگاه های دانش بنیان در سطح کشور

بــرای اولین بــار در کشــور ،تصفیه
خانه فاضالب شــماره  1شرکت آب و
فاضالب شیرازبا  5دستگاه گیربکس و
توربین هوادهی ساخت شرکت دانش
بنیان داخلی تجهیز شد.
دفتــر بهره برداري و توســعه تصفيه
خانه فاضالب آبفا شــیراز با اشاره به
آغازعملیات راه اندازی و بهره برداری
از تصفيه خانه فاضالب شماره  1شيراز
از سال  1385گفت :سیستم هوادهی
تصفيه خانه فاضالب شماره  1از نوع
هوادهی سطحی و با استفاده از تعداد
 20دســتگاه گیربکس ساخت شرکت
خارجی بود که پس از گذشــت ســه
سال از شــروع بهره برداری تعدادی
از گیربکســها از ناحیه چرخ دنده دچار
شکستگی شدند.
بهزاد زارع به دشواری عملیات تعمیر
گیربکس هــای تصفیه خانه فاضالب
تاکید کرد و اظهار داشــت :علی رغم
پیگیریهای متعدد و استفاده از تجارب
چندین شرکت ســازنده داخلی ،انجام
تعمیرات و ســاخت چــرخ دنده های

مختلف ،کارگشــا نبــود و طی مدت
 10ســال ،تعداد  14دستگاه گیربکس
از مدار بهره بــرداری خارج گردید به
همین دلیل امکان اکســیژن رسانی
در حوض هوادهی به شــدت کاهش
یافت.
وی افــزود :از طرفی اجــرای طرح
ارتقای مصوب شرکت مهندسی جهت
بازســازی و ارتقای بخــش هوادهی
تصفیه خانه و تبدیل به روش هوادهی
عمقی زمــان بر بوده و هزینه ای بالغ
بــر  100میلیارد تومــان در بر خواهد
داشت.
مديــر دفتر بهــره برداري و توســعه
تصفيه خانه فاضالب آبفا شــیراز ابراز
داشت:جهت حل مشــکل ،با شرکت
دانــش بنیــان داخلی برای ســاخت
گیربکس و توربیــن هوادهی ارتباط
برقرار شد که با همفکری و همکاری
دفتر مدیریت بهره برداری و توســعه
تصفیه خانه فاضالب شــرکت آب و
فاضالب شــیراز ،شرکت مزبور موفق
بــه طراحــی ،ســاخت و نصب یک

دســتگاه گیربکس و توربین هوادهی
در سال  1399شد.
این مقام مســئول در بخش فاضالب
تصریح کرد :پــس از پایش عملکرد
تجهیــز مذکور در یــک دوره زمانی
 7ماهــه ،این نتیجه حاصل شــد که
سیستم هوادهی سطحی ابداع شده در
داخل کشور می تواند جایگزین بسیار
مطمئن و پربازدهی برای هواده های
سطحی تولید خارج باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود
گفت :تولید کنندگان داخلی سیســتم
های هوادهی سطحی تا به امروز توان
تولیــد هواده هایی با حداکثر توان 15

کیلووات را داشــتند که با اقدامی که
صورت گرفت برای اولین بار سیستم
های هوادهی ســطحی بــا توان 55
کیلووات در کشور تولید گردید.
زارع خاطر نشــان کــرد :با موافقت و
حمایت مدیر عامل آبفا شــیراز و نیز
بازدید و بررســی بعمل آمده توســط
معاونــت برداری و توســعه فاضالب
در مرداد ماه ســال جــاری و پس از
تایید عملکرد هواده منصوبه؛ شــرکت
آب و فاضالب شــیراز نسبت به عقد
قــرارداد برای خریــد تعــداد پانزده
دستگاه الکتروموتورگیربکس و توربین
هوادهی اقدام نمود.

مديــر دفتر بهــره برداري و توســعه
تصفيه خانه فاضالب آبفا شیراز گفت:
در فــاز اول قــرارداد و در مدت زمان
بسیار کوتاهی تعداد  5دستگاه موتور
،گیربکس و توربین هوادهی توســط
شــرکت دانش بنیان داخلی ســاخته
شــده و نیمه دی ماه ســال جاری در
حوض شماره  2تصفیه خانه فاضالب
شماره  1با موفقیت نصب و راه اندازی
شد.
وی با اشاره شــرکت سازنده دستگاه
موتور ،گیربکــس و توربین هوادهی
محصــوالت خود را برای مدت ســه
ســال ضمانت نموده و بــه مدت ده
ســال خدمات پشــتیبانی دارد اظهار
داشــت :خرید تجهیزات شرکت های
داخلی عالوه بر حمایت از تولید داخل،
وابســتگی به تامین کنندگان خارج از
کشــور را کاهش داده و اســتفاده از
خدمات پس از فروش به راحتی میسر
می باشــد که اهمیت این موضوع در
شرایط تحریم بیش از پیش خودنمایی
می کند.

با پیگیری سازمان منطقه آزاد انزلی:

بیمه ایران معین خسارت «مجموعه خاطره» را تسویه کرد

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور
بین الملل ســازمان منطقه آزاد انزلی ،با
پیگیــری های صورت گرفته از ســوی
این ســازمان و همکاری شــرکت بیمه
ایــران معین(زیرمجموعه بیمه ایران در
مناطق آزاد) بخش دوم و نهایی پرداخت
خســارت 196میلیــارد ریالی مجموعه
تولیدی،خدماتی،گردشــگری خاطــره
منطقه آزاد انزلی بــا حضور مدیرعامل
شرکت مزبور ،انجام گردید.
داریــوش محمــدی مدیرعامــل بیمه
ایرانمعیــن در مراســم تحویــل چک
تسویه خســارت به بیمه گذار مجموعه
فروشــگاهی «خاطره» ضمن تقدیر از
پیگیریها و مســاعدت های ســازمان
منطقــه آزاد انزلی،بــر ایفــای به موقع

تعهدات در قبال ذینفعان به عنوان اصلی
ترین سیاست مشــتری مداری شرکت
بیمه ایــران به عنوان ســهامدار عمده
ایران معین ،تأکید کرد.محمد اسماعیلی
رییــس هیأت مدیره بیمــه ایران معین

نیز در مراســم تسویه خسارت مجموعه
خاطره گفت :در این حادثه شرکت بیمه
ایران معین با پرداخت  ۱۹۶میلیارد ریال
نام خود را در ذهن فعاالن کســب وکار
منطقــه آزاد انزلی ماندگار نمود و خاطره

خوبی را رقم زد.بنابراین گزارش؛مجموعه
فروشگاهی پوشاک «خاطره» که از طرح
های شــاخص در زمینه تولید و عرضه
پوشاک و خدمات گردشگری در محدوده
منطقــه آزاد انزلی اســت ،اردیبهشــت
سالجاری دچار حریق شد و به دنبال آن
فعالیت کســب و کارهای این مجموعه
متوقف گردید .پــس از وقوع این حادثه
با همکاری ســازمان منطقه آزاد انزلی
و تأکید هیــات مدیره بیمه ایرانمعین و
دستور مدیرعامل کارشناسان این شرکت
بالفاصله در محل حادثه حاضر و بررسی
های تخصصی را آغاز کردند که در نتیجه
تالش مستمر آنها در کمتر از یک هفته
مبلغ  40میلیارد ریال به عنوان بخشــی
از خســارت پرداخت و مقرر شــد مابقی

مبلغ خســارت بعد از انجام ارزیابی های
الزم پرداخت شود .پس از انجام بررسی
های تکمیلی فنی ،خسارت این مجموعه
فروشــگاهی از ســوی بیمه ایرانمعین
مشــخص و با پرداخت مابقی مجموع
 196میلیارد ریالی( 156میلیارد ریال در
مرحله دوم) این پرونده بسته شد.
گفتنی است شهرام پوررحمت کارآفرین
موفق منطقه و اســتان گیالن تابستان
سالجاری براثر بیماری کرونا به دیار باقی
شتافت و سازمان منطقه آزاد انزلی در کنار
مجموعه خاطره ،پیگیری دریاف خسارت
و فعال شــدن مجدد این کسب و کار را
به عنوان یک وظیفه سازمانی و اخالقی
در قبال سرمایه گذاران محدوده منطقه
متبوع خود در دستور کار قرار داد.

مخابرات منطقه یزد بستر ارتباطی سازمانهای متقاضی را به فیبرنوری ارتقا میدهد
مخابرات منطقه یزد بســتر ارتباطی سازمانهای
متقاضــی را به فیبرنوری ارتقــا میدهد و فرصت
خــوب واگذاری اجــرای طر ح فیبر دسترســی و
ِ
ســرویس تانوما گر چه محدود است اما مقدمهای
بــرای واگذاری پهنای باند بــاالی  ۲۵مگابیت به
مردم است.
به گــزارش روابط عمومی مخابــرات منطقه یزد،
محمدرضــا زارع مدیر مخابــرات منطقه یزد در
نخستین نشست معرفی کمپین سراسری واگذاری
فیبــر دسترســی (تانومای تجاری) کــه با حضور
مســئوالن فناوری اطالعات موسســههای مالی
و بانکهــا در مخابرات اســتان یزد برگزار شــد،
ضمن بیــان این مطلب اظهار داشــت :بهترین و
پیشرفتهترین نوع ارتباط از طریق فیبر نوری برقرار
میشود و ما در حال بسترســازی و فراهم آوردن
مقدمههای الزم بــرای واگذاری فیبرنوری خانگی
به مردم هستیم.
وی ضمــن اعــام آمادگی برای واگــذاری فیبر
دسترسی برای متقاضیان سازمانها و موسسهها با

شرایط خاص کمپین خاطرنشان ساخت :در بخش
تجاری ،فیبر دسترســی ،از لحاظ کیفیت بینظیر
است و از لحاظ نگهداری بهینه وکیفیت جایگزینی
برای آن نیســت و ما در فرصــت این کمپین که

تا پایان ســال  ۱۴۰۰اســت آماده ارائه مشاوره به
سازمانها و موسسهها و تسریع از اجرای عملیات
فنی هســتیم.در این نشست همچنین محمدجواد
حاتمیزاده مدیر تجاری و امور مشتریان مخابرات

منطقه یزد در ســخنانی اظهار داشــت :مخابرات
منطقه یزد مفتخر اســت به پاس همراهی ارزنده
مشتریان خاص خود ،بســترهای مناسبی را برای
تامین کیفیت و پایــداری ارتباطات مورد نیاز آنان
فراهم آورده و برای بهرهمندی بیشــتر آنان ،اینک
مژده آمادگی برای توســعه خدمات و تغییر بســتر
ارتباطی آن ســازمان ،از مســی/رادیویی به فیبر
نوری را در قالب کمپین سراســری واگذاری فیبر
دسترســی (تانومای تجاری) اعالم کند.وی افزود:
در محدوده زمانی این کمپین ،برای مشــتریان و
متقاضیــان طرحهای اختصاصی فیبر دسترســی،
هزینه کارشناسی و بخشــی از مسیر موجود فیبر
نوری ،رایگان اســت و تنها تامیــن هزینه بخش
انتهایی مســیر از آخرین مفصل انشعابی به عهده
متقاضی اســت.در ادامه این نشســت ،مسئوالن
حوزههای معاونت شبکه و مدیریت تجاری و امور
مشــتریان به معرفی کاربرد و مزایای این کمپین
و ســرویسهای دیتــای تجــاری پرداختند و به
پرسشهای شرکتکنندگان پاسخ گفتند.
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اجرای طرح ثبت مشاغل
شهرهای یزد ،اردکان و میبد
در سامانه  ۱۱۸آغاز شد

عملیات اجرایی طرح شناســایی و ثبت و معرفی
اطالعات مشاغل در سامانه تلفنی  ۱۱۸در شهرهای
یزد ،اردکان و میبد در دیماه  ۱۴۰۰آغاز شد.
به گــزارش روابط عمومی مخابــرات منطقه یزد،
مدیر تجاری و خدمات مشتریان مخابرات منطقه
یزد ضمن اعالم این خبر افزود :این طرح به منظور
کمک به مشــاغل و رونق کسب و کار و همچنین
بهینهسازی پاسخگویی  ۱۱۸با بهروزرسانی و تکمیل
اطالعات موجود در سامانه  ۱۱۸اجرا میشود.
به گــزارش روابط عمومی مخابــرات منطقه یزد،
محمد جــواد حاتمی زاده اظهار داشــت :عملیات
شناسایی مشــاغل تجاری و خانگی برای ثبت در
سامانه  ١١٨به پیمانکار ســپرده شده است و قرار
است ظرف مدت محدود درخواستهای متقاضیان
را دریافت و ثبت کند.
وی خاطرنشان ســاخت :مرحله نخست این طرح
صرفا در شهرهای یزد ،اردکان و میبد اجرا میشود
و بازاریابان شــرکت بانک اطالعات و مشاغل ،با
مراجعه به مراکز تجاری و نیز مشــاغل یاد شده و
احراز هویت آنان ،بــدون دریافت هرگونه وجهی،
اطالعــات متقاضیــان را برای ثبت در ســامانه
اطالعات  ١١٨مخابرات دریافت میکنند.
مدیر تجاری و خدمات مشتریان مخابرات منطقه
یزد همچنین به شهروندان هشدار داد :هزینه این
خدمــت صرفا از طریق صورتحســاب تلفن ثابت
از متقاضیان دریافت میشــود بنابــر این مراقب
سوءاستفاده احتمالی سودجویان باشند و از پرداخت
هرگونه وجهی به آنان خودداری کنند.

ذوب آهن کانون ارزنده
خودباوری و بومی سازی
در  ۵۰سال معاصر است

اصفهان  -احســان عالیخانی چگنی :بیتردید در
صنعت بین المللی صنعت ذوب آهن همواره یکی
از صنایع تخصصی و مــادر بوده و این مجموعه ،
به عنوان کانون ارزنده خودباوری و توانمندســازی
بومی در طول  ۵۰سال معاصر به خصوص پس از
انقالب شکوهمند انقالب اسالمی و در طول دوران
دفاع مقدس و پس از آن در دوران های مختلف به
گونه ای جهادی و تحسین برانگیز در راستای ایجاد
تحوالت ساختاری و عملیاتی با رویکردی مدیریتی
بر مبنای آینده محوری در راستای بومی سازی این
صنعت بنیادین نقشــی بی بدیل ایفاد نموده و می
نماید.
بی گمان نقش این مجتمع صنعتی در ســازندگی
پویا و پایدار صنایع راهبردی کشور بر همگان محرز
و تحســین برانگیز بوده و صنعتگران جهادی این
جبهه راهبردی با ممارست مجدانه و کوششهای
ساعیانه خود توانستهاند در انتقال سازنده دانش فنی
و ساخت صنایع بزرگ و مهم و زیربنایی به گونهای
موفق و اثرگذار حاضر شــده و این مجتمع صنعتی
با بهرهمندی از خرد جمعی و مدیریت آگاه و آینده
نگر توانسته اســت ،همچون سایر پیشرفت ها در
تحقق رسالت فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی خود نیز
با بهره مندی از پتانسیل های بومی و ملی نقشی
بســزا و ژرفی ایجاد نموده و جایگاهی ممدوح در
شاخص مشارکت همگانی در مقوالتی نظیر پدافند
غیرعامل ،تربیت نیروی متخصص و تحولآفرین،
بومیسازی و خلق ابزار و تجهیزات راهبردی و ...
خلق نماید.
حضور کارخانــه ذوب آهن اصفهان در جغرافیای
سختکوش شهرستان لنجان ایجادکننده بسترهای
بی همتا و نافعی باالخص در محوریت با موضوعاتی
همچون مشارکتهای عمومی ،حوادث غیرمترقبه
و ...بوده که میتوان به مشــارکت فعال و مستمر
نیروهــای جان برکف و ایثارگر در جنگ تحمیلی،
از جمله تقدیم  ۲۹۰شهید گرانقدر به نظام مقدس
جمهوری اســامی اشاره نمود و اعتقاد راسخ هرم
انســانی متعهــد متفکر و متعبد این اکوسیســتم
پویای صنعتی خبر دارد .رویکرد مدیریت شده این
مجتمع عظیم صنعتی در شرایط جنگ ناجوانمردانه
اقتصادی با موضوع تولید موفق انواع ریل بر اساس
استانداردهای جهانی با حجمی بالغ بر  ۵۵هزار تن،
نقش مهم این صنعت مادر را در اجرای پروژههای
ریل ملــی تبیین و مبرهن می ســازد .همچنین
کاهــش  ۵۰درصدی برداشــت آب از حوضه آبی
زاینده طی  ۱۰سال اخیر و گسترش جنگل دست
کاشت با وســعتی افزون بر  ۱۶هزار و  ۵۰۰هکتار
گواهی موکد بر رویکرد مدیریت سبز این صنعت
است.
در پایان با تقدیر از همه دستاندرکاران این مجتمع
عظیم صنعتی ،فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی که
نقش بســزا در مولفه اقتصاد مقاومتی ایفاد نموده
و می نماید و با اتخاذ تمهیدات سازنده و پیشرو در
جبهه تولید و عرصه مسئولیت اجتماعی مشفقانه در
راستای پیشبرد اهداف متعالی کشور و دولت مردمی
گام بر میدارند .سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان
را بــه مردم شــریف ایران و به ویــژه به مدیریت
خدوم ،کارگزاران و کارگران تالشــگر و زحمتکش
این صنعت و خانواده های محترم ایشان تبریک و
تهنیت عرض می نمایم.

