
صنعت کشور با راه اندازی ذوب آهن اصفهان ریشه 
گرفت، جوانه زد و گل انداخت و بلوغ خود را پس 
از انقالب اسالمی طی کرد. مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در یادداشتی، عوامل پیشگامی این شرکت 

در بومی سازی را بیان کرد .
نقش ذوب آهن اصفهان در رنسانس صنعتی ایران، 
بی بدیل است. دوره احداث این صنعت ماندگار با 
آغاز تکنوکراسی در ایران و یکی از تاثیرگذارترین 
است. صنعت  ادوار صنعتی شدن کشور مصادف 
کشور با راه اندازی ذوب آهن اصفهان ریشه گرفت، 
از  پس  را  بلوغ خود  و  انداخت  گل  و  زد  جوانه 
انقالب طی کرد.این مجتمع عظیم صنعتی صرف 
نظر از زیربنایی بودن برای صنعت کشور، رشد و 
شکوفایی سایر صنایع باال دست و پایین دست خود 

را در اقصی نقاط ایران زمین، رقم زد.
ذوب آهن اصفهان با بیش از نیم قرن فعالیت ماندگار، 
همواره بومی سازی را به عنوان اولویت اصلی خود 
مورد توجه قرار داده است و مصداق آن دور اندیشی 
برای ایجاد کلیه زیرساخت های زنجیره تولید شامل 
معادن، نیروگاه، نیروی انسانی متخصص، کارخانه 
پخت آهک، کارگاه های قطعه سازی و ریخته گری 
و…  نسوز  جرم  و  آجر  تولید  سنگین،  قطعات 
است که برای تولید فوالد به طور کامل در یک شهر 

صنعتی برای آن در نظر گرفته شد.
شرکت  اساسی  های  برنامه  از  یکی  تفکر  این 
با آغاز تحریم های  پس از انقالب اسالمی بود. 
استکبار و همچنین شروع جنگ تحمیلی، تمرکز 
منظور  به  تجهیزات  و  قطعات  ساخت  روی  بر 
به عنوان  باطل  از جبهه های حق علیه  پشتیبانی 
مهمترین رسالت این کارخانه در ریل اجرا قرار 
در  ساخت  های  کارگاه  زمینه  این  در  و  گرفت 

تمامی بخش ها بدون وقفه فعال بودند.
در بخش فوالدسازی و در کارگاه های مختلف 
 LF، کنورتور،  گوگردزدایی،  میکسر،  جمله  از 
VD ، ایستگاه های ریخته گری و کارگاه شمش 
ریل  فوالد  تولید  آن  ثمره  که  شد  داده  تغییراتی 
ها  تحریم  که  این بخش  در  دیگر  دستاورد  بود. 
نیز نتوانستند مانع تحقق آن شوند، ساخت دریچه 
کشویی بود که سالیانه از خروج حجم باالیی ارز 
ایستگاه ریخته  از کشور جلوگیری کرد. ساخت 
بومی  دستاورد  نیز  فوالدسازی  بخش  در  گری 
سازی بزرگ دیگری بود که امکان احداث آن در 

صنایع فوالدی دیگر وجود دارد.
به  اصفهان  آهن  ذوب  قرنی  نیم  از  بیش  تجربه 
عنوان اولین تولید کننده فوالد به روش کوره بلند 
صنعتی  عظیم  مجتمع  این  که  است  شده  سبب 
و  بلند  کوره  ساخت  و  طراحی  توان  اکنون  هم 

تجهیزات وابسته آن را دارا باشد.

55مورد بومی سازی قطعات و تجهیزات مکانیکی 
– برقی و اتوماسیونی با کاهش ۸۰ درصدی هزینه 
آگلومراسیون  مدیریت  در  تامین  و  ساخت  های 
ذوب آهن اصفهان ، بخشی از دستاوردهای مهم این 
مجتمع عظیم صنعتی در راستای خودکفایی و قطع 
وابستگی به شرکت های خارجی و جلوگیری از 
خروج ارز است که حاصل بلوغ دانش فنی در ذوب 

آهن اصفهان می باشد .
در طی دوران بهره برداری از کارخانه ذوب آهن 
واحد  مستمر  فعالیت  لزوم  به  توجه  با  اصفهان 
تولیدات کک و مواد شیمیایی، ساخت قطعات و 
تجهیزات مصرفی اجتناب ناپذیر بود، لذا از همان 
بدو تاسیس، رویکردهایی نظیر مهندسی معکوس 
شامل کروکی برداری، تهیه نقشه، تهیه مدل و … به 
منظور بومی سازی قطعات و تجهیزات و خودکفایی 
در ساخت آنها در دستور کار قرار گرفت و با بلوغی 
که در واحد های طراحی و مهندسی به وجود آمد 
نسبت به انجام تغییر طرح و بهینه سازی بسیاری از 
قطعات به ویژه در دوران تحریم اقدام گردید. بومی 
سازی ۹5 درصد از تجهیزات مورد نیاز کک سازی 

ذوب آهن اصفهان حاصل این فعالیت ها بود.
قطعات  ساخت  زمینه  در  توانمندی  های  شرکت 
کشور  سطح  در  فوالد،  صنعت  متنوع  وتجهیزات 
لذا  و  نیستند  شناخته شده  بعضاً  که  هستند  فعال 
تدوین یک بانک اطالعاتی تخصصی از سازندگان 
قطعات و تجهیزات در سطح کشور ضروری است.

در  حضور  با  نموده  تالش  اصفهان  آهن  ذوب 
با  مرتبط  مختلف  های  نمایشگاه  و  ها  همایش 
بومی سازی ، توانمندی های و نیازهای خود را 
در این حوزه اطالع رسانی کند و از طریق تعامل 
با شرکت های مختلف داخلی در این حوزه در 
جهت هم افزایی گام بردارد . در سال جاری نیز 
جشنواره  درچهارمین  صنعتی  عظیم  مجتمع  این 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران حضور دارد و چند 

تفاهم نامه پبه امضا می رساند. 

5573

5572

دوشنبه 19 دی  1401         شماره  6450        سال  بیست و  پنجم

در فاصله چند ماه مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر ، خبر گزارش دفتر وزارت امور خارجه ایران 
قرارداد  بزرگترین  انعقاد  بر  مبنی  در کشور قطر  
تجاری زعفران جهان با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون 
وزیر  و  قطر  در  ایران  سفیر  حضور  با  که  دالر 
سیاسی  های  از شخصیت  جمعی  و  قطر  دارایی 
و اقتصادی دو کشور، فی مابین یکی از برندهای 
و  بزرگترین  از  یکی  و  ایران  زعفران  شاخص 
در  گردید،  منعقد   ، قطری  تّجار  ترین  خوشنام 
صدر اخبار اقتصادی ایران و کشورهای فعال در 

بازار زعفران جهان قرار گرفت.
این قرارداد که به گفته کارشناسان و فعاالن بازار 
زعفران در نوع خود بی نظیر می باشد در مدت 
بازار  رونق  بر  مثبت  اثر  ضمن  توانست  کوتاهی 
زعفران ایران ، شادی و امید را در دل کشاورزان 

زحمت کش زعفران کشور به ارمغان آورد.
اکنون چند ماه پس از رسانه ای شدن این قرارداد  
و پس از پایان فصل برداشت،با جو سازی های 
ایجاد شده به دلیل مصاحبه های پی درپی برخی 
از دالالن و مافیای زعفران در رسانه ها در جهت 
زیر سوال بردن این قرارداد و همچنین ایجاد جّو 
در  زعفران  قیمت  کاهش  برای  بازار  در  روانی 
ایران  زعفران  بازار  برداشت طالی سرخ،   فصل 

اوضاع خوبی را سپری نمی کند.
در این ایام  کشاورزان نا امید تر از همیشه چشم 
امید به ادامه روند این قرارداد بسته اند تا حاصل 
دسترنج خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.
تایید صحت بزرگترین قرارداد زعفران 

جهان میان ایران و قطر
اما علیرضا پیمان پاک ،معاون وزیر صنعت ، معدن 
تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس  و  تجارت  و 
صّحت  تایید  ضمن  گویی  و  گفت  در  ایران 
اعالم  قرارداد تجاری زعفران جهان و  بزرگترین 
گفت:این  قرارداد   این  از  دولت  قاطع  حمایت 
قرارداد منعقد شده و ما در سازمان توسعه تجارت 
بازارهای صادراتی  ایران وظیفه داریم که توسعه 
راستا  این  در  دهیم  قرار  نظر  مد  را  نفتی  غیر  و 

بررسی  با  کند  می  سعی  تجارت  توسعه  سازمان 
اقدامات  منطقه  کشورهای  بازار  های  پتانسیل 
با  ارتباط  طریق  از  بازار  توسعه  برای  را  الزم 
تجار ، بازرگانان و هیات های تجاری کشورهای 
و  ها  نمایشگاه  در  حضور  و  برگزاری  مختلف، 
به  منطقه   فعال  پلتفرم های  در  فعالیت  همچنین 
تحقیقات   و  بررسی  نتیجه ی  در  و  رساند  انجام 
انجام شده، کشور قطر یکی از بازارهای مطلوب و 

جزو اهداف توسعه تجارت ایران می باشد.
دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صنایع، 
افزود:سازمان  ادامه  در  ایران  کشاورزی  و  معادن 
نظر  از  دولت،  نماینده  عنوان  به  تجارت  توسعه 
قراردادهای  در  دخالتی  قرارداد،  مفاد  و  ماهیت 
منعقد شده بین گروه های تجاری کشور با دیگر 
کشورها نخواهد داشت و تنها به عنوان مشّوق و 
و  دارد  حضور  قراردادها  این  در  کننده  حمایت 
در صورتی که صادرکنندگان نیاز به حمایت های 
دولت اعم از مهیا کردن زیرساخت های پولی و 
بانکی مورد نیاز داشته باشند ، سعی می کند در 
صادرکنندگان  به  را  مطلوبی  خدمات  توان  حد 

ارائه نماید  و از آنها حمایت کند.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خصوص 
میان  زعفران  فرآوری  و  انتقال  تجاری  قرارداد 
ایران و قطر گفت: قرارداد قطر ، فی مابین یکی از 

برندهای معروف و شاخص کشور و یکی از تجار 
بزرگ و بنام قطر با حضور سفیر جمهوری اسالمی 
ایران و دیگر مقامات دو کشور امضا گردیده است.
صیانت از جایگاه زعفران ایران در جهان 

دلیل عدم انتشار ابعاد قرارداد قطر
 پیمان پاک در ادامه گفت: به دلیل حساسیت های 
موجود در بازار زعفران جهان وصیانت از جایگاه 
مهم ایران در این بازار و همچنین  مباحث مرتبط 
کنون  کشور،تا  اقتصادی  ظالمانه  های  تحریم  به 
طرف ایرانی این قرارداد بنابرصالحدید از انتشار 

اخبار ابعاد مختلف آن  خودداری نموده است.
ادامه  ایران   تجارت  توسعه  سازمان  کل  رییس 
داد: قرارداد با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دالر منعقد 
گردید و طبق آخرین آمار دریافتی توسط سازمان 
توسعه تجارت ایران از طرف های قرارداد، بخش 
 ۱5 تقریبی  ارزش  به  تجاری  محموله  این  اول 
میلیون دالر آماده ارسال است و قرار است پس از 
تحقق برندینگ و فرآوری و بسته بندی از طریق 
قطر به دیگر کشورهای دنیا ارسال شود که قطعا 
با تحقق این قرارداد حجم قابل توجهی از زعفران 
تولیدی کشور صادر شده و ارزآوری خوبی برای 

کشور خواهد داشت.
اهداف  تحقق  با  امیدواریم  داد:  ادامه  پاک  پیمان 
صادرکننده و ایجاد زنجیره و بسترسازی مناسب 
خیال  نیز،  آینده  های  سال  در  مسیر،  این  در 
برای  ایران  زعفران  صنعت  فعاالن  و  کشاورزان 

منتفع شدن از این بازار به خوبی تامین گردد.
بینی  پیش  بندی  زمان  خصوص  در  پاک  پیمان 
شده جهت تحقق کامل این قرارداد گفت: انجام 
تعهد کامل این قرارداد نیاز به زمان و پیگیری های 
طرف  به  تجارت  توسعه  سازمان  و  دارد  طرفین 
آمادگی کرده است که همه  اعالم  قرارداد  ایرانی 
تالش خود را جهت تحقق کامل این قرارداد به 
از جمله  این زنجیره  تا کلیه عوامل  انجام رسانَد 
کشاورزان زحمت کش زعفران کار ایران به منافع 
خود دست یابند و شاهد اثرمطلوب آن  بر بازار 

زعفران ایران در بلند مدت باشیم.

استانها7
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پیشگامی ذوب آهن در بومی سازی حاصل دور اندیشی 
برای ایجاد کلیه زیرساخت های زنجیره تولید است

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به مساحت  اصلی بخش ۱۱  به پالک ۱۲/576  مزروعی  زمین  قطعه  تحدید حدود ششدانگ یک 
۱۸۸6۹.۱ متر مربع واقع در گنبدکاووس اراضی زراعی قریه باغلی مرامه بخش ۱۱ حوزه ثبتی گنبد 
ملکی آقای عیدقلی مارامائی ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخه ۱4۰۱/۱۱/۱۰ در محل وقوع ملک 

گنبدکاووس اراضی قریه باغلی مرامه بعمل خواهد آمد. 
از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط 
تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبًا با ذکر شماره پالک به 
اداره ثبت شهرستان گنبدکاووس تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت 

به صدور سند مالکیت خواهد نمود./ م.الف ۱۰4۸7   - تاریخ انتشار ۱4۰۱/۱۰/۱۹ 
رضا سارانی رئیس ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به مساحت  اصلی بخش ۱۱  به پالک ۱۲/577  مزروعی  زمین  قطعه  تحدید حدود ششدانگ یک 
4۸474.4 متر مربع واقع در گنبدکاووس اراضی زراعی قریه باغلی مرامه بخش ۱۱ حوزه ثبتی گنبد 
ملکی آقای عیدقلی مارامائی ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخه ۱4۰۱/۱۱/۱۰ در محل وقوع ملک 

گنبدکاووس اراضی قریه باغلی مرامه بعمل خواهد آمد. 
از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط 
تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبًا با ذکر شماره پالک به 
اداره ثبت شهرستان گنبدکاووس تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت 

به صدور سند مالکیت خواهد نمود./ م.الف ۱۰4۸۸  - تاریخ انتشار ۱4۰۱/۱۰/۱۹ 
رضا سارانی رئیس ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک  ۳6۸5 فرعی مفروزی از پالک ۲۸ فرعی از ۱۳اصلی واقع در بخش ۱۸ تبریز)واقع 
کدملی  محمد  بگ  فرزند  مطلبی  بایرام  آقای  نام  به  آباد(  بستان  ثبتی  آباد سفلی -حوزه  بستان  در 
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عبدالرضا مالزاده -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بستان آباد

حضور آیت اهلل رئیسی
 در بین مردم انقالبی،شور 

عاشورایی وخونگرم نسیم شهر 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ، امروز پنجشنبه ۱5 
دی ماه با اقشار مختلف مردم شهرستان بهارستان 

بویژه نسیم شهر از نزدیک دیدار نمود 
بیمارستان  از  بازدید  از  پس  جمهور  رئیس 
های  بافت   ، شهر  نسیم  )ع(  ابولفضل  حضرت 
فرسوده شهر و کمربندی شهرستان بهارستان در 
جمع مردم والیتمدار و انقالبی و شور عاشورایی 
منطقه  این  پرجمعیت  خانواده های  از  گفت: 
تشکر می کنم که پشتوانه بزرگی برای کشور و از 

برکات الهی برای ماست.
وی با تاکید بر این نکته که بنای دولت در حوزه 
افراد  دست  قطع  و  نمودن  کوتاه  مختلف  های 
سودجو را از بیت المال است خاطر نشان کرد : 
ما خودمان را برای شنیدن هر حرفی آماده کرده 

ایم اما از در انصاف نقد کنید.
وی یادآور شد: نوکری مردم افتخار ماست و مردم 
باید احساس کنند که کارشان انجام می شودو با 
همیاری ملت می شود کاری کرد که در کاالهای 
اساسی نیازمند بیگانه نباشیم و یقین داریم به این 

سخن سردار سلیمانی که »ما می توانیم«.

پیام قدردانی سرپرست 
شهرداری  نسیم شهر بدلیل 
استقبال صمیمانه مردم شور 
عاشورایی از رئیس جمهور

نسیم  شهرداری  سرپرست  حسینی  بابا  مهندس 
و  صمیمانه  استقبال  از  پیامی  صدور  با  شهر 
انقالبی مردم شریف نسیم شهر از آیت اهلل سید 
دولت  هیات  و  جمهور  رییس  رئیسی،  ابراهیم 

قدردانی کرد.
با  پیام ایشان آمده است: شهروندان شریف،  در 
عزت و سربلند نسیم شهر همپای مردم شهرستان 
جمع  در  حضور  با  دیگر  بار  امروز  بهارستان 
استقبال کنندگان رئیس جمهور کشور حماسه ای 
دیگر را آفریند و ثابت کردند که اتحاد و همدلی 
برای ساختن ایرانی آباد و مقتدر مهمترین راه و 

روش است.
و  نشدنی  فراموش   ، زیبا  های  صحنه  خلق 
مردم  سوی  از  جمهور  رییس  از  گرم   استقبال 
جز  معنایی  شهر  نسیم  و  بهارستان  شهرستان 
به  مردم  مثبت  نگرش  و  آینده  به  امید   ، افتخار 
راهکارهای اصالحی دولت نداشت و وظیفه ما 

را در مقابل آن بسیار سخت تر کرد  
تمام سختی  های  وجود  با  شهر  نسیم  شهروندان 
بر  را  مردم  و  دولت  نزدیکی  و  آمدند  موجود 
افکارشان نقش  آنانکه خیال مبهم در  دشمنان و 
گرفته ، بصورت میدانی فهماندند و زبان و قلم در 
وصف این همه محبت و لطف مردم قاصر است

شهروندان  از  دانم  می  وظیفه  خود  بر  اینجانب 
انقالبی و والیت مدار و شهید پرور نسیم شهر 
به ویژه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، و 
 ، است  ایران  سرفرازی  هدفشان  کسانیکه  همه 
بواسطه شرکت در مراسم استقبال، رئیس جمهور 
که خاطره ای به یادمادنی را به یادگار گذاشتند، 
قدردانی و تشکر می نمایم و امیدواریم به یاری 
پروردگار مهربان و دست گیر، شاهد سرفرازی و 
سربلندی همیشه ایران عزیز و این منطقه باشیم و 
با همت و تالش پاسخ لطف همیشگی این مردم 

را با خدمت صادقانه بدهیم

تشییع جانباز شهید بالل 
محمدیان در نسیم شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل: 
جانباز شهید بالل محمدیان عصر امروز شنبه ۱7 
دی ماه پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از 
با  و  آمد  نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  جانبازی 
، خانواده  بهارستان  حضور مسئولین  شهرستان 
اقشار  مختلف  و  ایثارگران   ، معظم شهدا  های 
مردم  مومن والیتمدار و شور عاشورایی  نسیم 
باغ  آرامستان  در  همرزمانش   جوار  در  شهر 

بهشت نسیم شهر ) گلزار شهدا ( آرام گرفت.

از  دهه  پنج  گذشت  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
احیای تاالب انزلی و بی نتیجه بودن اجرای این 
طرح گفت: کوتاهی و قصور متولیان امر احیا و 

حفظ تاالب های گیالن پذیرفتنی نیست.
وضعیت  بررسی  نشست  در  عباسی  اسداهلل   
تاالب ها در کیالن، اظهار کرد: احیای تاالب ها از 

اولویت مهم دولت سیزدهم در گیالن است.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اکوسیستم تاالب ها، 
زنده  موجودات  و  اکوسیستم  حفظ  برای  افزود: 

تاالب باید برنامه محور عمل کرد.
الیروبی  ضرورت  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
امورات  بخشی  تسهیل  جهت  بندر  و  تاالب  در 
باید  تاالب  در  الیروبی  کرد:  اضافه  رانی،  کشتی 
گیری  پهنه  شرایط  که  گیرد  صورت  گونه ای  به 

کشتی فراهم شود.
منتهی  قدیمی  راه های  اینکه آب  تاکید  با  عباسی 

راه های  آب  گفت:  شود،  و حفظ  احیا  تاالب  به 
و  هستند  تاالب  حفظ  اصلی  شریان های  قدیمی 
باید از آنها مراقبت کرد. وی از منابع طبیعی گیالن 
خواست تا نسبت عملکردش در خصوص احیای 
تاالب ها و رسوب برداری از تاالب و بندر گزارش 
ارائه کند، افزود: کوتاهی و قصور متولیان امر احیا 

و حفظ تاالب های گیالن پذیرفتنی نیست.
استاندار گیالن با بیان اینکه از سمن ها و نهادهای 
مردمی در امر تاالب به خوبی استفاده نشده، گفت: 
سمن ها و مؤسسات مردمی و زیست محیطی را 

در حفظ و احیای تاالب مشارکت دهید.
عباسی با بیان اینکه 5 دهه از احیای تاالب انزلی 
می گذرد، اضافه کرد: از دهه چهل عملیات احیای 
تاالب انزلی آغاز شده و تاکنون اثر وضعی مناسبی 

نداشته و به نتیجه ختم نشده است.
را موفقیت  کار  انسجام و وحدت رویه در  وی، 

آمیز خواند و افزود: هیچ اقدامی بدون نظارت و 
دستور کارگروه احیای تاالب انجام نشود.

استاندار گیالن:
تالش 5 دهه ای احیای تاالب انزلی نتیجه بخش نبوده است


