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 شرکت برق منطقه ای یزد حسب اختیارات حاصله از قانون سازمان برق ایران و در اجرای ماده11 تصویب نامه حریم خطوط هوایی انتقال نیروی برق به شماره 12۷2۷/ت/50۷32 ه   

 مورخ 2/6/ 1394هیئت محترم وزیران به منظور اطالع ذوی الحقوق احتمالی واقع در حریم خط 63 کیلوولت سرو-فوالد آذرخش کویر اردکان بشرح ذیل اعالم میدارد:
نظر به اینکه به زودی عملیات اجرایی مسیر خط انتقال مذکور به طول2/5 کیلومتر در شهرستان اردکان حدفاصل پست 400 کیلوولت سرو – شرکت فوالد آذرخش اردکان  به 
شرح کروکی ترسیمی منتشره )تصویر پیوست( آغاز میگردد که برابر مصوبه فوق الذکر حریم زمینی الزم الرعایه خط مذکور در طرفین مسیر خط به فاصله ۸ متر از تصویر فاز کناری 
و متصل به آن در سطح زمین می باشد، لذا مالکین و ذوی الحقوق با اطالع از مقررات حریم، در صورت داشتن هر گونه حقی و سوالی می توانند حداکثرتا یك ماه از تاریخ درج 
این آگهی که در دو نوبت، به فاصله 15 روز در همین روزنامه منتشر میگردد مراتب را کتباً به دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات  شرکت برق منطقه ای یزد واقع در یزد – بلوار 

دانشجو- جنب دانشگاه علم و هنر تلفن 3۸2500۷4 اعالم و رسید دریافت نمایند.
ضمناً به آگاهی میرساند هر گونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری، دامداری ، باغ و درخت کاری در مسیر و حریم 
خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و ایجاد  شبکه آبیاری، حفر قنات و راه سازی در اطراف پایه های خطوط با کسب مجوز الزم نباید کمتر از 3 متر از پایه ها انجام 
گیرد. بهره برداری از معادن باید با هماهنگی و اخذ مجوز و رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله بیشتری از حریم زمینی مربوط به آن خط از اطراف 

پایه های آن انجام پذیرد.

شركت برق منطقه ای یزدانتشار نوبت اول : 1400/02/08 نوبت دوم : 1400/02/22

 »خطر کرونا را دست کم نگیریم«

ت دوم(اطـالعـیـه
) نوب

جمهوری اسالمی ایران
وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای یزد

نقش�������ه راهنمای
آس���������فالت اص�����لی جاده

آذرخش ف������والد ول���ت کيل����������و انتق���������ال خط اص�����لی مس������ير

س���رو پس������ت
آذرخش ف������والد کارخان�����ه احداث محل

اردک���ان آذرخش ف������والد انتق��������ال خط زواي���ای محل

س���رو پس������ت و کارخان�����ه زمي���نهای گوش�����ه
خ�����اکی جاده

اردک���ان آذرخش ف������والد ول���ت کيل���������و خط زواي���ای محل مختص�����ات

س���رو پس������ت گوش�����ههای مختص������ات

اردک���ان آذرخش ف������والد چهارگوش����ه مختص������ات

ف������والد آذرخش اردک����ان
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ف������والد ارف�����ع
ــــــار  مهندســـــين مشـــاور ابتك شـــركت 

ايســـــــاتيس ــرژي  ان

ول���ت کيل���������و مس�����ير نقش�������ه
اردک����ان آذرخش ف������والد

N

راهنمای نقش�������ه
جاده اص�����لی-آس���������فالت

مس������ير اص�����لی خط انتق���������ال 63 کيل����������و ول���ت ف������والد آذرخش

پس������ت س���رو
محل احداث کارخان�����ه ف������والد آذرخش

محل زواي���ای خط انتق��������ال ف������والد آذرخش اردک���ان

گوش�����ه زمي���ن های کارخان�����ه و پس������ت س���رو
جاده خ�����اکی

مختص�����ات محل زواي���ای خط 63 کيل���������و ول���ت ف������والد آذرخش اردک���ان

مختص������ات گوش�����ه های پس������ت س���رو

مختص������ات چهارگوش����ه ف������والد آذرخش اردک���ان
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اردک����ان ن���������ايين جاده

نيروگ���������اه س��������يکل ترکي��������������بی

گندل�������ه س��ازی
ف������والد ارف�����ع

ارف�����ع ف������والد
ــــــار  مهندســـــين مشـــاور ابتك شـــركت 

ايســـــــاتيس ــرژي  ان

TITLE:
نقش�������ه مس�����ير 63 کيل���������و ول���ت 
ف������والد آذرخش اردک����ان

Desing Rev Date Letter No

Drawn: R.Karimi

Check: R.Karimi

Approve: S.Saeid

Z 1400-01-29 1400-7854

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران در نظر دارد پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق سامانه تداركات دولت)ستاد(به آدرس  setadiran.ir  انجام خواهدشد. 

* مهلت زماني ارسال پيشنهاد : ساعت ۸:30 صبح روز سه شنبه مورخ1400/02/2۸
* تاریخ بازگشایی پاکات: 9 صبح سه شنبه مورخ1400/02/2۸

1400/02/22  : 1400/02/21 نوبت دوم   : م الف 524انتشار نوبت اول 

شناسه آگهی: 1132930 ت دوم(آگهی مناقصه عمومی شماره1400/5
) نوب

وزارت راه وشهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

کد فراخوانتاریخ بازگشاییمبلغ براورد)ریال(موضوع مناقصهردیف

12620546910۷1400/02/2۸200000۷245000013عملیات لکه گیری وروکش محورهای اصلی شمیرانات1

12۷3960۸6۷401400/02/2۸200000۷245000011لکه گیری هندسی )تهران –فیروزکوه(2

1۷944۷۷001۷91400/02/2۸200000۷245000012بازیافت گرم درمحورقدیم تهران- رودهن3

موضوع مناقصه : مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی یک دستگاه 
سینی دوار لوکوموتیو جهت نصب در ایستگاه داخلی مجتمع بندری کاسپین 

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی
دستگاه مناقصه گزار : سازمان منطقه آزاد تجاری –صنعتی انزلی 

مبلغ تضمین : 2/۷50/000/000 ریال ) دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون ( 
ریال

نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک بانکی تضمین 
شده در وجه سازمان و یا واریز نقدی به حساب شماره 02101۸۷۸25001 

بانک صادرات به نام سازمان منطقه آزاد تجاری –صنعتی انزلی.
هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 3/000/000 میلیون ) سه میلیون ( ریال 
واریز به حساب سپهر شماره 020۷201190003 نزد بانک صادرات به نام 

سازمان منطقه آزاد تجاری –صنعتی انزلی.
تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/02/21 لغایت 1400/02/29 از 

ساعت ۸ صبح تا ساعت 2 عصر.
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 1400/03/10 تا ساعت 

14 عصر.
تاریخ بازگشایی پاکات : روز سه شنبه 1400/03/11 راس ساعت 11 صبح.

محل بازگشایی پاکات : ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد انزلی ، دفترمعاونت 

توسعه مدیریت.
محل فروش اسناد و تحویل پیشنهادات : گیالن ، منطقه آزاد انزلی ، بلوار 
شهید فاتحی ، فاز تجارت و گردشگری ، ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد 

انزلی ، دبیرخانه حراست سازمان.
به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از 
انقضای مدت مقرر واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های 
مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهاد مالی : پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست به مدت 

3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد.
حداقل رتبه پیمانکاران واجد شرایط : داشتن حداقل گواهی معتبر انجام کار 

از نهادهای رسمی کشور.
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 013-44453023 
دبیرخانه کمیسیون معامالت سازمان تماس حاصل نموده و یا به پایگاه ملی 
مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir و سایت سازمان منطقه آزاد تجاری-

صنعتی انزلی به نشانی www.anzalifz.ir مراجعه نمایید.

مدیریت روابط عمومی و امور بین المللانتشار نوبت اول : 1400/02/21 نوبت دوم : 1400/02/22

ت دوم(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1400-3
) نوب

روابط عمومی شركت پاالیش گاز ایالم انتشار         نوبت اول : 1400/02/22      نوبت دوم : 1400/02/25 

ت اول(آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
) نوب

شركت ملی گاز ایران   
شرکت  پاالیش گاز ایالم  

شركت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق 
مناقصه عمومی تامین نماید .
شماره مناقصه: 043 - 99/1

موضوع مناقصه : تجدید مناقصه خرید اتصاالت پایپینگ
مبلغ تضمین شركت در  فرآیند ارجاع کار ) مناقصه( :

به میزان : 490.550.000 ریال
نوع تضمین شركت در  فرآیند ارجاع کار ) مناقصه(  : ضمانتنامه بانكی 

آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران : 1400/03/01 
آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران: 1400/03/16

تاریخ گشایش پاكات: 1400/03/1۷
تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی کیفی : 1400/03/24

تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی : 1400/03/31
تاریخ گشایش پاكات مالی "ج" : 1400/04/0۷

 www.setadiran.ir  : آدرس دریافت اسناد الكترونیك
آدرس پستی مناقصه گزار : ایالم / بخش چوار / صندوق پستی 69361-144 / 

كدپستی 693۷1۷0110 /دبیرخانه کمیسیون مناقصات
* مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۲۰77 و 

۳۲۹۱۲8۵۰-۰8۴ )دبیرخانه كمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند.

شناسه آگهی: 1133426

فروش اعتباری خودرو به کارکنان دولت 
 فروش اعتباری ۱۱ محصول از دو خانواده

"ام وی ام و چــری" بــا قیمــت نقدی ۴۱۱ تا ۹۹۱ 
میلیــون تومانــی و اقســاط ۶۰ ماهــه و پیــش 
بین ۳۰ تا ۴۵ درصدی برای کارکنان شــاغل و 

بازنشسته دولتی آغاز شد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، 
شــرکت مدیــران خــودرو، فــروش اعتبــاری 11 
محصــول از دو خانــواده "ام وی ام و چــری" را 
ویــژه کارکنــان شــاغل و بازنشســته آغــاز کــرد.  
براســاس این گــزارش، فــروش این محصوالت 

بــا قیمــت نقــدی 411 تــا 991 میلیــون تومانــی 
و اقســاط 12 تــا 60 ماهــه و پیــش بیــن 30 تــا 
بــوده و شــاغلین شــرکت هــای  45 درصــدی 
زیرمجموعه وزارتخانه های بهداشت، ارتباطات، 
جهــاد، آمــوزش و پــرورش و همــه فرهنگیــان، 

نفــت،  نیــرو،  جوانــان،  و  ورزش  کشــاورزی، 
راه، علــو، میــراث فرهنگــی، نیروهای مســلح و 
ســازمان های تامین اجتماعی، برنامه و بودجه 
، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری ها و شورای 

عالی، ایرانسل و صندوق بازنشستگی است.

 ورود یکی دیگر
از شرکت های زیر مجموعه 

شستا به بورس
ســرمایه  شــرکت  نمــاد  درج  از  ایــران  فرابــورس 
گذاری هامون صبا از زیر مجموعه های شســتا با نماد 
وهامون به عنوان ۲۴۵ امین نماد معامالتی فرابورس 

خبر داد.
به گزارش شســتا رســانه، شــرکت ســرمایه گذاری 
هامــون صبــا در گــروه ســرمایه گــذاری هــا و زیــر گــروه 
ســایر واســطه هــای مالــی و در بــازار اول فرابورس درج 
نماد شــده اســت. سرمایه گذاری هامون صبا با سرمایه 
300 میلیارد تومانی در تاریخ 29 آذر ماه ســال گذشــته 
در فرابورس پذیرش شــد. شــرکت ســرمایه گــذاری صبا 
تامیــن نزدیــک بــه 100 درصــد ســهام ایــن شــرکت را در 

اختیار دارد.
بررســی عملکرد این شــرکت نشــان می دهد روند 
سود سازی این شرکت در سال های اخیر صعودی بوده 
اســت. ســود خالص هامون صبا در سال مالی 9۷ برابر 
با 39.5 میلیارد بوده و این میزان در سال مالی 9۸ به 
۷4.3 میلیــارد تومــان رســیده اســت. همچنین وهامون 
در سال 99 سود 333 میلیارد تومانی را ساخته است.

آزادی تعدادی از زندانیان 
جرائم غیرعمد با مشارکت 

کارکنان همراه اول
پویــش »آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد« که در 
آســتانه نــوروز ۱۴۰۰ بــا همــکاری کارکنــان همــراه اول 
و ســتاد مردمــی رســیدگی بــه امور دیه جهــت کمک به 

زندانیان نیازمند کلید خورد، به سرانجام رسید.
اول  همــراه  کارکنــان  تمامــی  پویــش،  ایــن  در   
می توانســتند در صورت تمایل، با مشارکت و اختصاص 
یــک یــا چنــد روز از حقــوق فروردین ماه خــود به این امر 
خداپســندانه، زمینــه آزادی تعــدادی از زندانیــان جرائــم 
غیرعمــد را فراهــم ســازند تــا آنــان نیــز بتوانند در ســال 

جدید، کنار خانواده های خود باشند.
راســتای  در  بــود  متعهــد شــده  نیــز  اول   همــراه 
مســؤولیت اجتماعــی، معــادل مبلــغ جمــع آوری شــده 

توسط کارکنان، به مبلغ مشارکت اضافه کند.
 حال در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان، همراه 
اول نتیجــه ایــن پویــش انسان دوســتانه را اعالم کرده و 
از آزادی 15 نفــر از زندانیــان جرائم غیرعمد اســتان های 
مختلــف کشــور که ناخواســته و تنها بر اثــر یک اتفاق و 

مشکل مالی روانه زندان شده بودند خبر داده است.

اخبـــــــــــــــــار در فاز سوم مطالعات بالینی انجام خواهد شد:
واکسیناسیون ۱۰ هزار داوطلب 
واکسن رازی کووپارس تا شهریور
رییــس گــروه تحقیــق و توســعه موسســه تحقیقــات 
واکســن و ســرم ســازی رازی بــا اشــاره بــه اجــرای فازهــای 
مختلف واکســن رازی کووپارس تزریق واکســن به بیش از 

۱۰ هزار نفر از داوطلبان طی فاز سوم خبرداد.
معرفــی  وبینــار  شــنبه   ســه  روز  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
دســتاوردهای ایــران در تولید واکســن کرونــا به همت واحد 
راهبــردی  فناوری هــای  آزمایشــگاهی  المللــی شــبکه  بیــن 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری  برگزار شــد تا 
دســتاوردهای دانشــمندان و شــرکت های ایرانــی در تولیــد 

واکسن کرونا معرفی شود.
ایــن رویداد آنالین، بســتری تعاملی میان متخصصان 
و فناوران فعال در حوزه های ســالمت ایجاد و دســتاوردهای 
ایــران در تولید واکســن کوویــد 19 را معرفی کرد،  همچنین 
فعاالن شرکت های برجسته ایرانی تجربه ها و دستاوردهای 
خــود را در مــورد واکســن کرونــا، میزان اثربخشــی و مراحل 
تولیــد ارائــه دادند. از اواخر ســال 9۸ بود که ویروس کووید 
19 جهــان را درگیــر کــرد، ویروســی با چهرهای ناشــناخته از 
خانواده آنفلوآنزاهای معمول هر ساله که جهش یافته بود 
و شکلی مقاوم تر داشت،  این بیماری با سرعتی باورنکردنی 
دنیا را درنوردید و همه کشورها را درگیر کرد،  ایران از جمله 
کشــورهایی بود که خیلی زود به این بیماری مبتال شــد. اما 
از همــان روزهای ابتدایی دانشــمندان کشــورمان دســت به 
کار شدند و در تکاپوی یافتن راهی برای درمان این بیماری 
بودند. تولید واکسنی برای ریشه کنی ویروس کووید 19 که 
نفــس بیمــاران، کادردرمان، اقتصاد و مناســبات و تعامالت 
جهانــی را بــه شــماره انداخته اســت. این تالش هــا امروز به 
ثمر نشسته و چند واکسن ایرانی برای درمان بیماری کرونا 
در حال گذراندن مراحل تســت های بالینی اســت.  معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز از حامیــان اصلــی 
این کار محســوب می شــود. به همت شــبکه آزمایشــگاهی 
فناوری هــای راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری و بــا برگــزاری وبیناری، این دســتاوردها در ســطح 
بین المللــی معرفی شــد. در این وبینار بین المللی که بیش 
۷0 متخصص از 10 کشــور شــرکت کردند، کیهان آزادمنش 
مدیــر گــروه تحقیقــات و ویروس شناســی انستیتوپاســتور، 
توســعه  و  تحقیــق  گــروه  رئیــس  بنی هاشــمی،  ســیدرضا 
موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم رازی و محمــد تقویــان 
عضــو گــروه تحقیقاتــی واکســن کــوو ایــران برکــت حضــور 
داشتند و دستاوردهای ایران در این حوزه را معرفی کردند.

واکسن کووبرکت؛ بدون عوارض جدی
 محمد تقویان عضو گروه تحقیقاتی واکسن کوو ایران 
برکت در این رویداد برخط، با اشــاره به ارائه دســتاوردهای 
شرکت شفا فارمد در تولید واکسن کرونا، گفت: در مرحله 
نخســت حدود 150 نفر در تســت بالینی شرکت کردند و با 
فاصله هــای زمانــی دو هفته ای میــزان آنتی بادی ها کنترل و 
نتایج ثبت شــد. وی افزود: پس از واکسیناســیون، عوارض 
جانبــی مختصــری ماننــد بــدن درد و تــب خفیــف در ایــن 
داوطلبان دیده شد و عوارض شدیدی گزارش نشد. فازهای 
دوم و ســوم بالینــی نیــز به ترتیب با حضــور 260 و 20 هزار 
نفــر داوطلب شــروع شــده اســت. امکانات الزم بــرای تولید 
واکســن تهیــه شــده و پیــش بینی می شــود کــه ماهیانه 20 

میلیون دز از این واکسن تولید شود

 واکسیناسیون ۱۰ هزار داوطلب

تا شهریورماه ۱۴۰۰ 
در ادامه این وبینار، سیدرضا بنی هاشمی رئیس گروه 
تحقیق و توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی با 
ارائه تاریخچه ای از موسسه واکسن سازی رازی، بیان کرد: 
در فاز نخست حدود 133 نفر، در فاز دوم 500 نفر واکسن 
دریافت کردند و در فاز سوم که تا شهریور ماه ادامه خواهد 
داشت بیش از 10 هزار نفر از داوطلبان واکسن را دریافت 

خواهند کرد.

گام های عملی مدیریت امور معدن شرکت گل گهر در افزایش راندمان تولید
بازســازی شــاول های کابلی ، اســتفاده 
آتشــباری،  نویــن در عملیــات  از روش هــای 
اســتفاده از stemming Truck در عملیــات 
گل گــذاری چال هــا و اســتفاده از تکنولــوژی 
پهپادهــای بومــی در نقشــه بــرداری هوایــی؛ 
تنهــا گوشــه ای از نتایــج اعتمــاد بــه تولیــدات 
داخــل کشــور و تــوان و تخصــص مهندســین 
جــوان در شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر 

است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شــرکت گل گهر، مدیر امور معدن شرکت گل 
 stemming از  اســتفاده  خصــوص  در  گهــر 
Truck در عملیــات گل گــذاری چال هــا گفــت: 

بــا توجــه بــه اهمیت بــاالی کیفیت و ســرعت 
در  شــده  خرج گــذاری  چال هــای  گل گــذاری 
راندمان عملیات آتشــباری و با هدف کاهش 
مخاطــرات حاصــل از پرتــاب ســنگ، تامیــن و 
بــه کارگیــری یــک دســتگاه اســتمینگ تــراک 
بومــی در معــدن شــماره یک گل گهر از طریق 
مدیریــت امــور معــدن انجــام شــد که بــا بهره 
گیــری از ایــن دســتگاه و افزایش ســرعت گل 
گــذاری در نهایــت منجــر بــه افزایــش کیفیت 
آتشــباری و کاهــش خطــرات ناشــی از پرتــاب 
ســنگ شــد. همچنین با کاهش نقش نیروی 
انســانی در ایــن بخــش از عملیــات، خطــای 
انســانی کاهش و ســرعت اجرای کار افزایش 

یافته است.
مهنــدس امیــد محتشــمی بــه اســتفاده 
آتشــباری  عملیــات  در  نویــن  روش هــای  از 
بــه عنــوان یــک اقــدام مهــم دیگــر مهندســان 
داخلی شــرکت اشــاره کرد و افزود: به منظور 
هدایــت کنترل شــده امــواج و گازهای حاصل 
از انفجار جهت خردایش ســنگ ها و کاهش 
آثــار ناخواســته مخــرب آتشــباری، اســتفاده 
از روش پــاوردک و درپــوش انفجــاری توســط 
واحد عملیات مدیریت امور معدن و پیمانکار 
اســتخراج )شــرکت آرمان گهر( انجام پذیرفت 
کــه در نهایــت در مقایســه بــا روش معمــول 

آتشــباری؛ حفــاری ویژه، خرج ویــژه مورد نیاز 
جهــت خردایش مطلوب ســنگ ها و همچنین 
پرتــاب  قبیــل  از  انفجــار  ناخواســته  عــوارض 

سنگ و لرزش زمین کاهش یافت.
وی بازســازی شــاول های کابلی را عامل 
افزایــش راندمان عملیات معدنکاری دانســت 
و تصریــح کــرد: عملیــات بارگیــری تراک هــای 
معدنــی عمدتــاً توســط شــاول های موجــود در 
معــدن انجــام می شــود. بــا توجه بــه وضعیت 
فعلی و برنامه های معدن و به منظور افزایش 
تعــداد  افزایــش  بــا هــدف  و  تولیــد  راندمــان 

دســتگاه های بارکننده معدن؛ واحد تعمیرات 
امــور معدن با همــکاری پیمانکار معدن اقدام 
بــه بازســازی و نوســازی شــاول هــای کابلــی 
به کارگیــری  و  داخلــی  متخصصیــن  توســط 
قطعات ســاخت داخل کشــور کرد. این شاول 
ها به مدت 6 سال از چرخه تولید خارج شده 
بودنــد کــه با ایــن اقدام ضمــن افزایش تعداد 
دستگاه های بار کننده راندمان، کلیه عملیات 

معدنکاری هم افزایش یافت.
مدیــر معدن شــرکت گل گهر اقدام مهم 
دیگــر را تکنولــوژی پهپادهــای بومــی معرفــی 

کــرد و گفــت: بــه دلیــل توانمنــدی اســتفاده 
از تکنولــوژی پهپــاد در نقشــه بــرداری هوایــی 
امــکان تهیــه نقشــه هــای ســه بعــدی معدن، 
محاســبه حجم و مزایا و کاربردهای فراوان با 
هزینه و زمان کمتر و همچنین دقت و ایمنی 
باالتــر را فراهــم کــرده کــه در حــال حاضــر در 
رابطه با تعیین حجم های اســتخراجی معدن 
و در مقاطــع انبارگردانــی در مجتمع معدنی و 
صنعتی گل گهر مورد استفاده قرار می گیرد و 
نشان دهنده توان و تخصص داخلی و اعتماد 
به جوانان بومی برای تولید تکنولوژی است.

فوالد مبارکه در مسیر توسعه دیجیتال
بــه گفته نائــب رئیس کمیســیون تحول 
شــرکت  تهــران،  بازرگانــی  اتــاق  دیجیتــال 
فوالدمبارکه از معدود صنایع کشور است که 
آگاهانه و به صورت موثر در توســعه اقتصاد 
نوآوری و تحول دیجیتال گام برداشته است.
بــا  گــو  و  گفــت  در  جوانمــردی  شــهاب 
خبرنــگار ایراســین اظهار کرد: اهمیت توســعه 
اقتصــاد نــوآوری و تحــول دیجیتــال در صنایــع 
پیشرو کشور تفهیم شده است اما عمده این 
شرکت ها نسبت به این مهم اقدام جدی انجام 
نداده اند. اکنون تحول دیجیتال در بخش های 
بانکی، حمل و نقل و بازرگانی های خرد کشور 
روند روبه رشدی را طی کرده است. وی افزود: 

عدم دسترســی موثر صنایع مــادر به بازارهای 
جهانی و تخصیص یارانه انرژی به این بخش، 
روند توسعه اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
را در صنایع پیشــرو با کم تحرکی همراه کرده 

است.
نائب رئیس کمیســیون اقتصــاد نوآوری، 
تحــول دیجیتــال اتــاق بازرگانی تهــران تصریح 
کــرد: در ایــن میــان، صنایعــی ماننــد شــرکت 
فــوالد مبارکــه هــم هســتند که با دوراندیشــی 
و بهــره منــدی از مدیــران آگاه بــه این صرافت 
افتادنــد کــه برای بقــاء و ارتقا جایــگاه خود در 
جهان، توسعه اقتصاد نوآوری و تحول دیجتال 

را در صدر امور خود قرار دهند. 


