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هعرفی پرٍشُ ّای جذیذ در ؼرکت ّپکَ
.

هٌْذسی ٍ ساخت تجْیسات Stacker- Reclaimer

ٟٔٙسؾی  ٚؾبذز سدٟیعار ایٗ دطٚغ ٜثطای اِٚیٗ ثبض زض وكٛض ا٘دبْ ٔی دصیطز  ٚایٗ سدٟیع ثٝ
ٔٙظٛض  ٚ Material handlingخبث ٝخبیی ٔٛاز ذبْ زض وبضذب٘دبر فٛالزؾبظی ٔ ٚؼبزٖ وبضثطز
زاضزٞ .سف اظ اخطای ایٗ دطٚغ ٜاسٕبْ ػّٕیبر اخطایی وّی ٝفبظٞب  ٚسجسیُ قسٖ آٖ ث ٝػٛٙاٖ یىی
اظ ٔحهٛالر ٞذى ٛو ٝزض ثبظاضٞبی زاذّی ٙٔ ٚطم ٝلبثُ ػطضٔ ٝی ثبقس.
وبضفطٔبی انّی ایٗ دطٚغ ٜقطوز  ٚ IOEC/NISCOوبضفطٔبی ططف لطاضزاز ثب ٞذى ،ٛقطوز
)ٔ PCK (Plant Construction Kishی ثبقس .ططاح ذبضخی ایٗ دطٚغ ٜقطوز  SMHوط ٜخٛٙثی
٘ ٚبظط زاذّی قطوز ثطؾ ٛاؾز .ایٗ دطٚغ ٜزض چٙس فبظ اخطا ذٛاٞس ٌطزیسٚ .ظٖ ایٗ فبظ وٝ
ؾبذز آٖ ثؼٟسٞ ٜذىٔ ٛی ثبقس  107سٗ اؾز  ٚظٔبٖ اخطا اظ ثٔ ٕٟٗبِ 92 ٜغبیز ٔطزازٔب93 ٜ
ٔی ثبقس .سأٔیٗ ٔٛاز ذبْ ثؼٟس ٜقطوز ٔ PCKی ثبقس .ػٕس ٜػّٕیبر ایٗ دطٚغٟٙٔ ٜسؾی،
ثط٘بٔ ٝضیعی ،ػّٕیبر اِٚی ،ٝخٛقىبضیٔ ،بقیٗ وبضی ،ؾٙسثالؾز  ٚضً٘ ٔی ثبقس.
حؿیٗ لسیٕیبٖٔ -سیط دطٚغٜ
هٌْذسی ٍ ساخت استراوچر وارخاًِ گٌذلِ سازی هادوَش بٌذرعباس

ى

ٍزى پرٍشُ 100000 :تي

ٔٛضٛع ایٗ دطٚغٟٙٔ ٜسؾی  ٚؾبذز وّی ٝؾبظٞ ٜبی وبضذبٌ٘ٙ ٝسِ ٝؾبظی ٔبزوٛـ ثٙسضػجبؼ اؾز .وبضفطٔبی انّی ایٗ دطٚغ ٜقطوز ٌٙسِ ٝؾبظی
ٔبزوٛـ  ٚوبضفطٔبی ططف لطاضزاز ثب ٞذى ،ٛقطوز )ٔ PCK (Plant Construction Kishی ثبقس .ططاح ذبضخی ایٗ دطٚغ ٜقطوز ( Bsitچیٗ) ٘ ٚبظط
زاذّی آٖ قطوز ثطؾ ٛاؾزٚ .ظٖ ایٗ دطٚغ 100000 ٜسٗ ثٛز ٚ ٜدیف ثیٙی ٔی ٌطزز دطٚغ ٜسب ذطزازٔب 94 ٜثٔ ٝسر ٔ 16ب ٜث ٝاسٕبْ ثطؾس.
ثسِیُ حدٓ ثبالی سٙبغ سِٛیسی لطؼبر ٔ ٚدٕٛػٞ ٝب زض وٙبض ؾبیط دطٚغٞ ٜبی خبضی ٞذى ،ٛسیٓ ٔسیطیز دطٚغ ٜضا ثط آٖ زاقز سب ٘ؿجز ث ٝسسٚیٗ ثط٘بٔٝ
خبٔغ سِٛیس  ٚوٙشطَ دطٚغ ٜالسأبر الظْ ضا زض زؾشٛض وبض ذٛز لطاض زٙٞس .ضٕٗ ایٙى ٝسأٔیٗ ٔٛاز ذبْ دطٚغ ٜثؼٟس ٜوبضفطٔب (قطوز ٔ )PCKی ثبقس.
ػٕس ٜػّٕیبر دطٚغ :ٜا٘دبْ ػّٕیبر ٔسِی ٚ ًٙسٟی٘ ٝمكٞ ٝبی قبح ثب اؾشفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ٟٙٔ ٚ TEKLAسؾی ؾبذز ،ثطقىبضی ،خٛقىبضیٔ ،بقیٙىبضی،
ثبظضؾی لطؼبر ٔ ٚدٕٛػٞ ٝب  ٚحُٕ لطؼبر ٔی ثبقس.
ػجساِطحیٓ ثٟٙبْ فطٔ -سیط دطٚغٜ
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ساخت دریچِ ّای ّیذرٍهىاًیه سذ داریاى ()Draft Tube Stop log Gates
وبضفطٔبی انّی ایٗ لطاضزاز قطوز فطاة  ٚوبضفطٔبی ططف لطاضزاز ثب ایٗ دطٚغ ٜاظ حؿبؾیز ثبالیی زض ؾبذز ثطذٛضزاض اؾزٔ .حُ ٘هت
ٞذى ،ٛقطوز سٛثب ٔی ثبقس٘ .بظط زاذّی ایٗ دطٚغ ٜقطوز ٞبی سٛثب ٞ G seal ٚب ثٔ ٝبقیٙىبضی زلیك ٘یبظ زاضز .ظیطا ثبیس ٍٙٞبْ ٘هت ،زضیچٞ ٝب
سدٟیعار نٙؼز آة  ٚثطق ایطاٖ ثطٛض ٔكشطن ٔی ثبقٙسٚ .ظٖ ایٗ دطٚغ ٜآة ثٙس وبُٔ ثبقس .سؿز ػّٕىطز ثیٗ زضیچٞ ٝب ٞ Fixed part ٚب خٟز
آة ثٙسی ا٘دبْ ٔی قٛز .سؿز قبلِٛی ثیٗ  ٚ Liftingزضیچٞ ٝب خٟز
 75سٗ اؾز ٔ ٚسر اخطای دطٚغٔ 6 ٜب ٜثطآٚضز قس ٜاؾز.
ؾبذز زضیچٞ ٝبی ٞیسضٔٚىب٘یه خٟز ٚ 3احس ؾس ٘ ٚیطٌٚب ٜزاضیبٖ ،ثبال  ٚدبییٗ وطزٖ آٖ ا٘دبْ ٔی قٛزٕٞ .چٙیٗ سؿز سرشی ثیٗ
ؾبذز  Lifting Beamخٟز ثبال  ٚدبییٗ وطزٖ زضیچٞ ٝب  ٚؾبذز ٞ Fixed Partب زض قطوز ا٘دبْ ٔی قٛز.
 Fixed Partخٟز ٚ 3احس ؾس ٘ ٚیطٌٚب ٜزاضیبٖ اظ خّٕٛٔ ٝاضز ٔٛضز ػٕس ٜػّٕیبر دطٚغ ٜقبُٟٔٙٔ :سؾی ،ذطیس ٔٛاز ذبْ ،ػّٕیبر اِٚی،ٝ
خٛقىبضیٔ ،بقیٙىبضی ،ؾٙس ثالؾز ،ضً٘  ٚثؿش ٝثٙسی ٔی ثبقس.
ٔحٕس اثطاٞیٕیٔ -سیط دطٚغٜ

لطاضزاز ٔی ثبقس.

هقالِ ظرٍیط ٍ ًگْذاری هٌاظب ،هؤثر در بْرُ ٍری ٍ بْرُ برداری هاؼیي آالت ظٌگیي
هسعَد هطىاًی فراّاًی -سیذ اهیر هیرًاصری -سیذ هحوذ ابطحی
خالصِ همالِٔ :بقیٗ آالر ؾٍٙیٗ ٕٛٞاض ٜث ٝػٛٙاٖ یه وبالی ؾطٔبی ٝای ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .ثطای ایٗ ٘ٛع ٔبقیٗ آالر ٕٛٞاضٜ
٘مف ٍٟ٘ساضی  ٚسؼٕیطار ثؿیبض ثب إٞیز ٔیثبقس  ٚزض ظٔبٖ ثٟط ٜثطزاضی  ٚط َٛػٕط ٔبقیٗ ثؿیبض ٔؤثط ٔیثبقس .ثب ثطضؾیٞبی نٛضر ٌطفش ٝسٛؾط
قطوز ٞبی ثعضي سِٛیس وٙٙسٔ ٜبقیٗ آالر آٔبض ثؿیبض ثبالیی اظ ذطاثی ٞب  ٚذٛاة ٔبقیٗ آالر ٘بقی اظ ا٘دبْ غیط نحیح ؾطٚیؽ ٍٟ٘ ٚساضی ٔیثبقس .زض
ایٗ ٔمبِ ٝؾؼی قس ٜاؾز و ٝثط ضٚی انالح ضٚـ ٞبی ٔؼٕ َٛؾطٚیؽ ٍٟ٘ ٚساضی سأ ویس قٛز  ٚخٟز ثب إٞیز ٘كبٖ زازٖ ایٗ ٔٛضٛع ثحث ٞعیٞ ٝٙبی
نٛضر ٌطفش ٝضا ٔحبؾج ٝوطزٔ ٚ ٜمبیؿ ٝای ثیٗ ز ٚقطوز و ٝث٘ ٝحٔ ٛطّٛة ػُٕ ؾطٚیؽٍٟ٘ ،ساضی ضا ا٘دبْ ٔیزٞس  ٚقطوشی و ٝث ٝؾطٚیؽ ٚ
ٍٟ٘ساضی ذٛز إٞیز ٕ٘یزٞس نٛضر ٌطفش ٝاؾز (سٕبْ زازٞ ٜب ث ٝنٛضر ٚالؼی ٔیثبقس).
خٟز زضیبفز ٔشٗ وبُٔ ٔمبِ ٝث ٝؾبیز ٔ www.hepcoarak.comطاخؼ ٝفطٔبییس.

فرٍغ ٍیصُ چکػ ّای ّیذرٍلیک ( FINEظاخت کرُ جٌَبی)
قطوز ٞؿى( ٛذسٔبر دؽ اظ فطٚـ ٞذىٕ٘ )ٛبیٙسٌی ا٘حهبضی فطٚـ چىف ٞبی ٞیسضِٚیىی  FINEزض وّی ٝؾبیعٞبی
ٔٛضز ٘یبظ.
ا٘ٛاع چىف ٞیسضِٚیه زض ٔسَ ٞب  ٚؾبیعٞبی ٔرشّف خٟز بیل هىاًیىی ٔ ٚیٙی ِٛزض  ٚثى ٟٛاز  444کیلَگرم تا
 3تي؛ ؾبذز وط ٜخٛٙثی ،زاضای یه ؾبَ ٌبضا٘شی ثٕٞ ٝطا٘ ٜهت  ٚآٔٛظـ ضایٍبٖ ،ویفیز ػبِی ،لسضر  ٚضطث ٝثبال ،وٓ نسا
 ٚلیٕز ثؿیبض ٔٙبؾت
زاضای چٙسیٗ ٘كبٖ اؾشب٘ساضز ثیٗ إِّّی CE :اضٚدب DNV - TÜV - ISO-14001 - ISO9001:2000
* تحَیل با آدابتَر ٍ ٍظایل جاًبی زیر:

 -1دٍ عذد للن

 -2جعبِ ابسار

 -3وپسَل گاز ًیترٍشى  +ویت واهل ضارش گاز

 -4یه جفت ضیلٌگ رٍغي

 -5گریس پوپ

 -6یه دست لباس وار

 -7وتابچِ راٌّوا
زاضای ؾبَ ٞب سدطث ٝزض ظٔی٘ ٝٙهت  ٚضا ٜا٘ساظی  ٚفطٚـ ا٘ٛاع چىف ٞبی ٞیسضِٚیه لبثُ ٘هت ضٚی بیل هىاًیىی

ضوارُ تواس  )086( - 33415378 :هٌْذس هحوذی
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بازدیذ اظتاًذار هحترم اظتاى هرکسی از هجتوع تَلیذی ّپکَ اراک

زض سبضید  1392/10/25آلبی ٔمیٕی اؾشب٘ساض ٔحشطْ اؾشبٖ ٔطوعی اظ قطوز ٞذى ٛاضان ثبظزیس ٕ٘ٛز٘س.

بازدیذ اظتاًذار هحترم اظتاى هرکسی از ؼرکت ّپکَ در خبرگساری ّا ٍ ظایت ّای هختلف اًعکاض زیادی داؼت کِ در ریل بِ
برخی از آًْا اؼارُ ؼذُ اظت.
خبرگساری ایرًأ :حٕس حؿیٗ ٔمیٕی ػهط چٟبضقٙث ٝزض ثبظزیس اظ
وبضذب٘ٞ ٝذىٛی اضان افعٚز :زِٚز سسثیط  ٚأیس ٘ؿجز ث ٝضفغ ٔكىالر
ٚاحسٞبی نٙؼشی  ٚسِٛیسی ٕٞ ٚچٙیٗ افعایف نبزضار  ٚوبٞف
ٚاثؿشٍی ث ٝزضآٔسٞبی ٘فشیوكٛض اٞشٕبْ ٚیػ ٜای زاضز  ٚثطای زؾشیبثی
ث ٝاٞساف ٔٛضز ٘ظط زض ایٗ ثرف اظ ٞیچ سالقی زضیﻎ ٕ٘یوٙس .اؾشب٘ساض
اؾشبٖ ٔطوعی ٌفز :افعایف ٘مسیٍٙی وبضذب٘ٞ ٝذى ،ٛافعایفسؼطفٝ
ٌٕطوبر ٔبقیٗ آالر ضا ٜؾبظی  ٚوكبٚضظی ٕٞ ٚچٙیٗ ذطیساضی
ٔبقیٗ آالر ایٗ ٚاحس سٛؾط ٟ٘بزٞبی زِٚشی  ٚذهٛنی اظ ضاٞ ٜبی حُ
ٔكىالر ایٗ وبضذب٘ ٝاؾزٔ .سیطػبُٔ وبضذب٘ٞ ٝذى ٛاضان ٘یع زض ایٗ
زیساض ٌفز :سؼطفٌٕ ٝطوبر ٔبقیٗ آالر ضا ٜؾبظی  ٚوكبٚضظی اظ 30
زضنس ث 15 ٝزضنسوبٞف یبفش ٝو ٝاظ ایٗ ططیك ٟ٘بزٞبی زِٚشی ٚ
ذهٛنی ٔی سٛا٘ٙس ٔبقیٗ آالر ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا ثب لیٕز ٔٙبؾت سط
ٚاضز وٙٙس  ٚسِٛیسار وبضذب٘ٞ ٝذى ٛثب ٚخٛز ویفیز ثؿیبض ثبال زض ا٘جبضٞب
ٔی ٔب٘سٚ .ی ازأ ٝزاز :وبٞف سؼطفٌٕ ٝطوبر ثبػث ٔی قٛز وٝ
قطوز ٞبی ذبضخی ضلیت ٞذى ٛاظ لجیُ  ،ِٛٚؤٛبسؿ٘ ٚ ٛیّٙٞٛس ثب ٞسف

ثبظاضیبثی  ٚثبظضٌب٘ی ث ٝایطاٖ ثیبیٙس  ٚزیٍط ثب ضٚیىطز ٕٞىبضی ٚاضز وكٛض
ٕ٘ی ق٘ٛس.
خبرگساری تعٌین :اؾشب٘ساض ٔطوعی ٌفز :سحطیٓ ٞب اٌطچ ٝثط ضٚی
سٕبٔی ثرف ٞب اثطار ٔٙفی ذٛز ضا ٌصاقش ٚ ٝنٙبیغ ضا ثب ٔكىُ ٔٛاخٝ
وطز ،ٜأب قطوز ٞذى ٛػال ٜٚثط ایٗ ،ثب ٔكىُ ٔؼٛلبر ثب٘ىی ٘یع زضٌیط
اؾزٔ .میٕی سهطیح وطز :ثعضٌشطیٗ ؾطٔبی ٝقطوز ٞذى٘ ٛیطٚی وبضآٔس
ٔدطة  ٚسٛإ٘ٙس آٖ اؾز و ٝؾبِیبٖ ٔشٕبزی ٚلز ذٛز ضا ثطای ؾبذز
ٔبقیٗ آالر ضاٞؿبظی  ٚوكبٚضظی نطف وطز ٚ ٜث٘ ٝیطٞٚبیی الیك ٚ
وبضزاٖ سجسیُ قس ٜا٘سٚ .ی ثب اقبض ٜثٕٞ ٝیٗ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔدطة ٌفز:
اؾشفبز ٜاظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔدطة  ٚوبضآظٔٛز ٚ ٜاؾشفبز ٜاظ اؾشؼساز ایٗ
افطاز ٔی سٛا٘س زض ضقس  ٚسٛؾؼ ٝالشهبزی  ٚحُ ٔكىالر سأثیط ث ٝؾعایی
زاقش ٝثبقس.
خبرگساری هْر :اؾشب٘ساض ٔطوعی ثب ثیبٖ ایٗ ؤ ٝكىالر ٔٛخٛز
ذٛاؾز ٔسیطاٖ ایٗ ٔدٕٛػ٘ ٝیؿز ٌفز :زِٚز ثبیس ثب اضائ ٝیه ثؿشٝ
حٕبیشی ث ٝقطوز ٔٛخجبر ٘دبر قطوز ٞذى ٛاظ ٔكىالر ٔٛخٛز ضا
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فطا ٓٞوٙس .اؾشب٘ساض ٔطوعی ٌفز :ث ٝثبض ٘كؿشٗ ثط٘بٔٞ ٝبی الشهبزی
زِٚز  ٚسعضیك ثٛزخ ٝث ٝثس٘ ٝزِٚز وٛٔ ٝخت آغبظ دطٚغٞ ٜبی ػٕطا٘ی ٔی
قٛز ٔی سٛا٘س ث ٝأط فطٚـ ٔحهٛالر سِٛیسی ٞذى ٚ ٛدٛیبیی ایٗ قطوز
 ٓٞوٕه وٙس.
اؾشب٘ساض ٔطوعی افعٚز :زِٚز ثبیس طٛضی سؼطفٞ ٝب ضا سؼییٗ وٙس وٝ
ٔحهٛالر سِٛیسی ٞذى ٛثدبی آ ٘ى ٝزض وبضذب٘ ٝثٕب٘ٙس زض ػطن ٝؾبظ٘سٌی
وكٛض زض دطٚغٞ ٜبی ػٕطا٘ی ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ثٍیط٘سٔ .سیطػبُٔ قطوز
ٞذى٘ ٛیع زض ایٗ ٘كؿز اظ قطوز ٞذى ٛث ٝػٛٙاٖ سٟٙب سِٛیس وٙٙسٜ
ٔبقیٗ آالر ضاٞؿبظی ٔ ٚؼس٘ی زض ذبٚضٔیب٘ ٝیبز وطز  ٚافعٚزٞ :ذى ٛثٝ
ػٛٙا٘ی ثط٘س ایطا٘ی سٛا٘بیی ثؿیبضی زض ظٔی ٝٙؾبذز ٔبقیٗ آالر
ضاٞؿبظی زاضز .ؾؼیسی افعٚز :ثطذٛضزاضی اظ أىب٘بر ؾرز افعاضی ،سأٔیٗ
لطؼبر ٔحهٛالر سِٛیسی ،ططاحی  ٚؾبذز ٔحهٛالر سِٛیسی اظ  30سب
 80زضنس زض ق طوز ٚ ،اضائ ٝذسٔبر دؽ اظ فطٚـ اظ سٛإ٘ٙسی ٞبی
نٙؼشی قطوز ٞذى ٛاؾزٚ .ی ثب ثیبٖ ایٗ و ٝسِٛیس  85زضنس غّشه
وكٛض زض اذشیبض قطوز ٞذى ٛاؾز ٌفز :قطوز ٞذى ٛزاضای ثیف اظ 43
ٕ٘بیٙسٌی ذسٔبر دؽ اظ فطٚـ زض وكٛض اؾزٚ .ی یبزآٚض قس :قطوز
ٞذى ٛسٛا٘ؿش ٝثب ثطذٛضزاضی اظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اضظقٕٙس ث ٝقطوشی لسضسٕٙس
زض ظٔی ٝٙسِٛیس ا٘ٛاع ٌطیسض ،غّشهِٛ ،زض  ٚثیُ ٞبی ٔىب٘یىی سجسیُ قٛز.
ٔسیطػبُٔ قطوز ٞذى ٛزض ازأ ٝثب اقبض ٜث ٝچبِف ٞبی فطا ضٚی قطوز
ٞذىٌ ٛفز :ضفغ ایٗ چبِف ٞب زض ٌط ٚسٛخ ٝثرف زِٚشی ث ٝایٗ قطوز
اؾز .ؾؼیسی زض ازأ ٝاظ ٔؼطُ ٔب٘سٖ ؾطٔبی ٝزض ٌطزـ ایٗ قطوز ثٝ
ػّز ٚاضزار ٔبقیٗ آالر ٔؿشؼُٕ  ٚزؾش ٝز ْٚذجط زاز افعٚزٔ :ؼطُ
ٔب٘سٖ ٔ 120یّیبضز ضیبَ ؾطٔبی ٝایٗ قطوز زض لبِت ٔبقیٗ آالر ؾبذشٝ

قسٔ ٚ ٜب٘س ٜزض ؾٞ ِٝٛبی قطوز ثیبٍ٘ط ایٗ أط اؾزٚ .ی ازأ ٝزاز:
زِٚز ثبیس ثب ایدبز ثؿشط الظْ زض ذهٛل ثبظٌكز سؼطف ،ٝحمٛق  ٚؾٛز
ثبظضٌب٘ی ث ٝؾبَ  ٚ 90دیكٍیطی اظ ثبظٌكز ثط٘سٞب ث ٝثبظاض ایطاٖ ثب
ضٚیىطز نطفب ثبظضٌب٘ی ٔٛخجبر حُ ٔكىالر دیف ضٚی ٔب ضا فطا ٓٞوٙس.
ٔسیطػبُٔ قطوز ٞذىٌ ٛفز :ایٗ قطوز اظ قطوز ٞبی سٛإ٘ٙس زض
ظٔی ٝٙؾبذز ٔبقیٗ آالر ضاٞؿبظی اؾز  ٚزِٚز ثبیس ثب ٔدبة وطزٖ
زؾشٍبٞ ٜبی اخطایی  ٚؾبظٔبٖ قٟطزاضی ٞبی وكٛض ٔٛخت دٛیبیی ایٗ
قطوز ضا فطا ٓٞوٙس.
خبرگساری فارضٔ :سیطػبُٔ قطوز ٞذى ٛاضان ،فؼبَ وطزٖ چطذٝ
سِٛیس ٔبقیٗ آالر وكبٚضظی ،ثبظؾبظی ٛ٘ ٚؾبظی ٔبقیٗ آالر ضاٞؿبظی ٚ
ٔؼس٘ی  ٚسسا ْٚؾبذز سدٟیعار ؾٍٙیٗ زض دطٚغٜٞبی ٔطسجط ثب ثرف
ا٘طغی وكٛض ضا اظ زیٍط ضاٞىبضٞبی ثط ٖٚضفز ایٗ قطوز اظ ٔكىالر
ٔٛخٛز ػٛٙاٖ وطز .ؾؼیسی ثب ثیبٖ ایٙى ٝقطوز ٞذى ٛسٛا٘ؿش ٝثب
ثطذٛضزاضی اظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اضظقٕٙس ث ٝقطوشی لسضسٕٙس زض ظٔی ٝٙسِٛیس
ا٘ٛاع ٌطیسض ،غّشهِٛ ،زض ،ثیُٞبی ٔىب٘یىی  ...ٚسجسیُ قٛز اظ سِٛیس
سطاوشٛض ٘یٕ ٝؾٍٙیٗ  X1304زض ایٗ قطوز ذجط زاز  ٚػٛٙاٖ زاقز:
سِٛیس ثیؾبثم ٝایٗ ٘ٛع سطاوشٛض ثب لسضر  130اؾت ثربض ثب سٛخ ٝث ٝسغییط
ضٚیىطز وكبٚضظی  ٚوكز ٔؿشمیٓ ،زض قطوز ٞذى ٛآغبظ قس ٜاؾز  ٚسب
دبیبٖ ؾبَ  20زؾشٍب ٜاظ ایٗ ٔحهٚ َٛاضز ثبظاض ذٛاٞس قسٚ .ی زض دبیبٖ
یبزآٚض قس :زض نٛضر حُ ٔكىالر وبضذب٘ٞ ٝذى ٚ ٛض٘ٚك ٌطفشٗ ثبظاضٞبی
ذبضخی سِٛیسار ایٗ قطوزٔ ،یسٛا٘یٓ ث ٝلطت سِٛیس ٔبقیٗآالر
ضاٞؿبظی  ٚوكبٚضظی ذبٚضٔیب٘ ٝسجسیُ قٛیٓ.

بازدیذ بخؽذاراى تابعِ اظتاى از
ؼرکت ّپکَ
ٔسیطوُ  ٚوبضقٙبؾبٖ ٔحشطْ زفشط أٛض
ضٚؾشبیی  ٚقٛضاٞب ث ٝاسفبق ثركساضاٖ
ٔحشطْ سبثؼ ٝاؾشبٖ اظ قطوز ٞذىٛ
ثبظزیس ٕ٘ٛز٘س .زض ایٗ ثبظزیس ضٕٗ
حضٛض زض وبضٌبٞ ٜبی سِٛیسی ،خّؿٝ
ثحث  ٚسجبزَ ٘ظط دیطأ٘ ٖٛحٜٛ
ٕٞىبضی  ٚسؼبُٔ ٞذى ٚ ٛثرف ٞبی
سبثؼ ٚ ٝسأٔیٗ ٔبقیٗ آالر  ٚسدٟیعار
ٔٛضز ٘یبظ ثطٌعاض قس ٔ ٚمطض ٌطزیس اظ
ططیك اسحبزی ٝسؼب٘ٚی ٞبی زٞیبضی ٞبی
سبثؼ ٝزض ایٗ ضاثط ٝدیٍیطی الظْ ثٝ
ػُٕ آیس.
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چرا بکَْلَدر ؟ دیٕب٘ىبضاٖ ػٕٔٛبًث ٝز٘جبَ
زؾشٍبٞی ٔی ٌطز٘س و ٝزض ػیٗ لسضر ثبال
سٛاٖ ا٘دبْ وبضٞبی ٔشٛٙػی ضا زاقش ٝثبقٙس،
سٛا٘بیی ٔب٘ٛض آٖ ثبال ثٛز ٚ ٜزض ػیٗ حبَ ثطای
سٟی ٝآٖ ٘یبظ ث ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی والٖ ٘ساقشٝ
ثبقس ،ثىِٛ ٟٛزض یىی اظ ایٗ زؾشٍبٞ ٜبؾز.

اٌط زض سبضید ٔبقیٗ آالر ضاٞؿبظی خؿشدٛ
وٙیس زض ضاثط ٝثب ثى ٟٛث ٝایٗ ٘ىش ٝذٛاٞیس
ضؾیس و ٝسٛؾط سیٓ آلبی  Bamfordاذشطاع
قس  ٚثٛاؾط ٝوٕذب٘ی  JCBزض ز٘یب ٔططح
ٌطزیس .زض حبَ حبضط ٘یع ایٗ وٕذب٘ی اٍّ٘یؿی
خبیٍب ٜذٛز ضا زض ضسج٘ ٝرؿز خٟب٘ی سِٛیس ٚ
فطٚـ ثىٍ٘ ٟٛب ٜزاقش ٝاؾز.
ثىِٟٛٛزض انٛالً زؾشٍبٞی چٙس ٔٙظٛض ٜاؾز،
چطا و ٝػال ٜٚثط ثبضٌیطی  ٚحفبضی و ٝزٚ
ػّٕىطز انّی آٖ ٔحؿٛة ٔی قٛز ،سٛا٘بیی
ا٘دبْ فؼبِیز ٞبی ٔرشّف زیٍطی ضا ٘یع زض
دطٚغ ٜزاضزٚ .ظٖ ػّٕیبسی زؾشٍب ،ٜلسضر ٔٛسٛض،
حدٓ ثبوز ،فضبی زاذُ وبثیٗ ،سؿّط ادطاسٛض

ثٔ ٝحیط اططاف  ...ٚاظ خّٕ ٝایٗ فبوشٛضٞب ٔی
ثبقٙس.
حبَ ػال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق ث ٝچٙس ٘ىش ٝزیٍط ٘یع
سٛخ ٝوٙیس .اظ آ٘دب و ٝثىِٟٛٛزض ث ٝػٛٙاٖ یه
ٔبقیٗ چٙس ٔٙظٛض ٜزض دطٚغٞ ٜب فؼبِیز ٔی
وٙس ثٙبثطایٗ فطٔبٖ دصیطی  ٚلبثّیز ٔب٘ٛض آٖ
ثیف اظ یه ِٛزض زاضای إٞیز اؾز  ٚاظ ایٗ ضٚ

٘ ... ٚ Augerهت وطز و ٝثٛاؾط ٝآٖ ثٟطٜ
ٚضی زؾشٍب ٜچٙس ثطاثط ٔی قٛز .زض وٙبض آٖ اظ
ذطٚخی ٞبیی و ٝثط ضٚی ثى ٟٛسؼجیٌ ٝطزیسٜ
ٔی سٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔٙجغ سغصی ٝاؾشفبز ٜوطز
 ٚسدٟیعار زؾشی ٕٞب٘ٙس دیىٛضٞب یب چىف
ٞبی زؾشی ضا ث ٝآٖ ٔشهُ ٕ٘ٛز .اظ ایٗ خٟز
٘یطٞٚبی ٘ظبٔی ٘یع ث ٝایٗ زؾشٍب ٜػاللٕٙس

سِٛیسوٙٙسٌبٖ ثىٌ ٟٛعی ٝٙای ضا ثطای ا٘شربة
زض اذشیبض ٔكشطیبٖ لطاض زاز ٜا٘س و ٝثٛاؾط ٝآٖ
چٟبض چطخ زؾشٍب ٜفطٔبٖ دصیط ذٛاٞس ثٛز ٚ
انطالحبً اظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ Four Wheel
Steeringیبز ٔی ٌطزز.
زض ثبال اقبض ٜقس و ٝایٗ زؾشٍب ٜػال ٜٚثط زٚ
ٌعی ٝٙثبضٌیطی  ٚحفبضی ،سٛا٘بیی ا٘دبْ فؼبِیز
ٞبی زیٍطی ضا ٘یع زاضا ٔی ثبقس .اظ آٖ خّٕٝ
ٔی سٛاٖ ث 6 ٝػّٕىطز اقبض ٜوطز و ٝسٟٙب
ثٛاؾط ٝیه ٘ٛع ثبوز و٘ Multi-perpose ٝبْ
زاضزٟٔ ،یب ٔی ٌطزز .ایٗ ثبوز ثٚ ٝاؾط ٝزٚ
خىی و ٝزض ططفیٗ ذٛز زاضز ،ثبظ ٔی قٛز ٚ
ػّٕیبر ٞبیی ٕٞچ:ٖٛ

قس ٜا٘س.

Grading, Back-filling, Dozing, Grabing

 ... ٚضا ا٘دبْ ٔی زٞس .زض ثطذی ٔٛاضز ظٔب٘ی وٝ
ایٗ ثبوز ٔدٟع ث٘ Fork ٝیع ثبقس أىبٖ
اؾشفبز ٜاظ ثى ٟٛث ٝخبی ِیفشطان ٘یع ٔیؿط ٔی
ٌطزز .ػال ٜٚثط ایٗ ثبوز ثط ضٚی ثىٔ ٟٛی سٛاٖ
چىف ٞیسضِٚیىی ،آؾفبِز سطاـ ،خبضٞٚبی
ٔىب٘یعٔ ،ٜشٞ ٝبی ٔرهٛل حفبضی ٕٞب٘ٙس

ثب سٛضیحبسی و ٝزاز ٜقسٔ ٜی سٛاٖ زضیبفز وٝ
چطا سؼساز فطٚـ ثى ٟٛزض ز٘یب ثب زیٍط
ٔحهٛالر ٔٛخٛز لبثُ ٔمبیؿ٘ ٝیؿز  ٚیب ایٙىٝ
چطا سٟٙب زض یه ؾبَ ٔؼبزَ چٙسیٗ ٞعاض ثىٟٛ
سٟٙب زض ٙٞسٚؾشبٖ فطٚـ ٔی ضٚز .ذٛقجرشب٘ٝ
ثب آقٙبیی دیٕب٘ىبضاٖ وكٛضٔبٖ ٘ؿجز ثٔ ٝبقیٗ
آالر ضٚظ ز٘یب ٕٞ ٚچٙیٗ ػّٕىطز ٔ ٚعایبی آٖ
ٞب قبٞس اؾشمجبَ ذٛة آٖ ٞب زض ثىبضٌیطی
ثى ٟٛزض دطٚغٞ ٜب ٔی ثبقیٓ .اِجش ٝأیسٚاضْ زض
ٌبْ ثؼسی زٚؾشب٘ی و ٝلهس ذطیس چٙیٗ
ٔبقیٗ آالسی ضا زاض٘س ثیف اظ آٖ و ٝث ٝلیٕز
زؾشٍب ٜسٛخ ٝوٙٙس ٘یٓ ٍ٘بٞی ث ٝویفیز ٚ
سٛإ٘ٙسی ٞبی آٖ زاقش ٝثبقٙس.
زض ٕٞیٗ ضاؾشب قطوز ٞذى ٛزض خٟز دبؾد ثٝ
٘یبظ ٔكشطیبٖ ٌطأی ٔحه َٛخسیس ذٛز ضا
ضٚا٘ ٝثبظاض ٕ٘ٛز ٜاؾز .ثىِٛ ٟٛزض  M542وبض
ٔكشطن قطوز ؾب٘ى ٛسطوی ٚ ٝقطوز ٞذىٛ
.
ٔی ثبقس.

تحت برًذ ضروت ساًىَ ترویِ
حذاوثر عوك حفاری  5/40 :هتر
وابیي  :هجْس بِ سیستن Air Condition

لذرت هَتَر  99 :اسب بخار
گیربىس  4 :سرعتِ پاٍر ضیفت (اتَهاتیه)
بَم :تلسىَپی

باوت :چٌذ وارُ
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برگساری ًوایؽگاُ ًقاؼی ٍ عکاظی بِ هٌاظبت ّفتِ َّای پاک در فرٌّگ ظرای آیٌِ تَظط ؼرکت ّپکَ
ثٕٙبؾجز فطا ضؾیسٖ ضٚظ ٞ ٚفشٛٞ ٝای دبن ٕ٘بیكٍبٞی اظ آثبض ٘مبقی فطظ٘ساٖ دطؾ ٚ ُٙػىبؾی دطؾ ُٙزض
ٍ٘بضذب٘ ٝفط ًٙٞؾطای آی ٝٙثٔ ٝسر  3ضٚظ ثطٌعاض قس .زض ایٗ ٕ٘بیكٍب ٜثیف اظ  200اثط زض ٔؼطو زیس ٔربطجب ٖ
لطاض ٌطفز ٛٔ ٚضز اؾشمجبَ ذٛة دطؾ ُٙقطوز ٞذى ٚ ٛذب٘ٛازٞ ٜبی ایكبٖ لطاض ٌطفز .زض آییٗ دبیب٘ی ایٗ
ٕ٘بیكٍب ٜذب٘ٓ ذب٘جبقی ٔشرهم ٔ ٚسضؼ ٘مبقی وٛزوبٖ  ٚزاٚض ا٘شربة آثبض ثطسط ٕ٘بیكٍب ٜؾرٙطا٘ی وطز ٚ
ٔؼبٔ ٖٚسیطػبُٔ ٞذى ٛاضان ٟٔٙسؼ ضحٕز ٘ػاز زض ذهٛل سأثیط ٙٞط ٘مبقی ثط ظ٘سٌی نحجز وطز .زض دبیبٖ
ایٗ ٔطاؾٓ ث ٝز ٜاثط ثطسط ٘مبقی زض ضزٞ ٜبی ؾٙی ٔرشّف  ٚؾ ٝاثط ثطسط ػىبؾی خٛایعی اٞساء قس.

با بهینه سازی مصرف ،از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم
شاید فردا هوایی برای نفس کشیدن و زمینی برای زیستن نباشد.
زًگ َّای پاک
طجك ؾٙز ٞط ؾبِ ٚ ٝثب ٕٞىبضی قطوز ٞذى ،ٛؾبظٔبٖ ٔحیط ظیؿز  ٚآٔٛظـ  ٚدطٚضـ زض زثؿشبٖ قٟسای ٞفشٓ اضان ظً٘ ٛٞای دبن ٘ٛاذش ٝقس .زض
ٔطاؾٓ ٚیػ ٜایٗ ظً٘ ٔؼب ٖٚؾیبؾی أٙیشی اؾشب٘ساضی ٔطوعی آلبی حؿٗ ثیٍی اظ السأبر ظیؿز ٔحیطی ٞذى ٛسمسیط  ٚسكىط وطز.
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آگْی هسایذُ فرٍغ قطعات یذکی هاؼیي آالت ظٌگیي راّعازی
قطوز ذسٔبسی سدٟیعار ؾٍٙیٗ ٍٕٞبْ (ٞؿى - ٛذسٔبر دؽ اظ فطٚـ ٞذى )ٛزض ٘ظط زاضز  442لّٓ اظ لطؼبر یسوی ٔبقییٗ آالر ؾیٍٙیٗ ضاٞؿیبظی ٚ
وكبٚضظی ذٛز ضا زض ثط٘سٞبی ِ ،ِٛٚیجٟط ،زٚیشؽ  ٚغیط ٜاظ ططیك ٔعایس ٜػٕٔٛی ث ٝفطٚـ ثطؾب٘س.
ِصا ٔشمبضیبٖ ٔی سٛا٘ٙس اظ سبضید ٘كط آٌٟی ثٔ ٝسر  7ضٚظ خٟز زضیبفز اٚضاق قطوز زض ٔعایس ٜث٘ ٝكب٘ی اضان – ٔیساٖ نٙؼز – ثّیٛاض قیٟیس ثرشییبضی
ثؼس اظ دُ دالن ٔ 1198طاخؼ ٚ ٝثطای وؿت اطالػبر ثیكشط ثب قٕبض ٜسّفٗ  086 – 33415328آلبی ٟٔسی فطاٞب٘ی سٕبؼ حبنُ فطٔبیٙس.
رٍابط عوَهی ضروت ّسىَ
شاکت هحافظ ریِ برای هعذى کاراى
وبض ٔؼسٖ حطف ٝثؿیبض دط ذططی اؾز ٝ٘ .فمط ایٙى ٝذیّی اظ ٔؼسٖ
وبضاٖ ٕٔىٗ اؾز ظیط ذطٚاض ٞب آٚاض ٌیط ثیبفشٙس ،ثّى ٝاوثط افطازی و ٝزض
ایٗ حطفٔ ٝكغ َٛث ٝفؼبِیز ٞؿشٙس اظ یه ٘ٛع ثیٕبضی ضیٛی ٔعٔٗ ث٘ ٝبْ
 Silicosisض٘ح ٔی ثط٘س و ٝزض اثط سٙفؽ شضار غجبض ؾیّیىب ٔیثبقس.
ػٛاضو ایٗ ثیٕبضی قبُٔ ؾطف ،ٝست ٚ ،وجٛزی دٛؾز اؾز.

ٌطٞٚی اظ زا٘كدٛیبٖ ططحی ثطای دیكٍیطی اظ ایٗ ػبضض ٝاضائ ٝزاز ٜا٘س
و ٝخبیع ٜثطسط ٔؿبثم ٝخٟب٘ی  Intelضا ث ٝذٛز اذشهبل زاز ٜاؾز .زض ایٗ
ٔؿبثم ،ٝاظ قطوز وٙٙسٌبٖ ذٛاؾش ٝقس ٜثٛز و ٝثطای ٔكىالر خٟب٘ی
و ٝزض اثط اؾشفبز ٜاظ سىِٛٛٙغی ٔسضٖ ایدبز قس ٜا٘س چبضٜای ثیب٘سیكٙس ٚ
یه ططح ثیعیٙؽ اضائ ٝزٙٞس .ایٗ ٌط ٜٚزا٘كدٛیبٖ یه ایؿشٍبٔ ٜشحطن
ضا ططاحی وطز ٜا٘س و ٝیه غاوز ٛٞقٕٙس ضا وٙشطَ ٔی ٕ٘بیس  ٚاظ ایٗ
ططیك ٔی سٛا٘س ؾطػز ضطثبٖ لّت ٔ ٚیعاٖ شضار ؾیّیىب زض ٛٞا وٙٔ ٝدط
ث ٝایٗ ثیٕبضی ٔی ق٘ٛس ضا ثؿٙدس.

ایٗ ایؿشٍبٔ ٜشحطن ث ٝوبضٌطاٖ ٔؼسٖ اخبظٔ ٜی زٞس و ٝاظ ططیك یه
٘طْ افعاض و ٝثط ضٚی ٌٛقیٞبی ٔٛثبیُ آٖ ٞب ٘هت ٔی قٛز ٚضؼیز ذٛز
ضا سحز ٘ظط زاقش ٝثبقٙس .اطالػبر خٕغ آٚضی قس ٜزض ایٗ ٘طْافعاض اظ
ططیك یه ٚة ؾبیز ثٔ ٝسیطاٖ وبضذب٘ ٚ ٝوؿب٘ی ؤ ٝؿئ َٛحفظ
ؾالٔشی وبضٌطاٖ ٞؿشٙس ا٘شمبَ دیسا ٔیوٙس .اٌط ٔیعاٖ شضار غجبض ؾیّیىب
ث ٝحس ذطط٘بوی ثطؾس ایٗ غاوز قطٚع ثِ ٝطظـ وطز ٚ ٜیه آغیط ذطط ثٝ
نسا زض ٔی آیس ٕٞ ٚچٙیٗ ایٗ ٚة ؾبیز ٔؿئٛالٖ ضا اظ ذطط احشٕبِی
آٌبٔ ٜیؾبظز.

ایٗ سیٓ لهس زاضز و ٝخبیع 50،000 ٜزالضی ذٛز ضا نطف ؾبذز
دطٚسٛسبیخٞبی اِٚیٕ٘ ٝبیس ٔ ٚحطنٞبی (ؾٙؿٛض) ٔرهٛنی ضا و ٝزض
حبَ حبضط ٔٛخٛز ٕ٘ی ثبقٙس ططاحی  ٚسِٛیس وٙس .زض ٕٞیٗ حیٗ ایٗ
ٌط ٜٚثبیس ث ٝز٘جبَ قطیىی ثبقس و ٝزض ؾبذز  ٚسِٛیس ایٗ ٔحطن ٞب،
ایؿشٍبٚ ،ٜة ؾبیز  ٚزض ٟ٘بیز غاوزٞب ثب آٖ ٞب قطیه ق٘ٛس .ایٗ سیٓ
لهس زاضز و ٝزض ؾبَ  2014اِٚیٗ دطٚسٛسبیخ ذٛز ضا سٛؾط ٔ 100ؼسٖ
وبض ٔٛضز آظٔبیف لطاض زٞس  ٚث ٝایٗ أیس اؾز و ٝسب ؾبَ  2015آٖ ضا
ثطای ٚضٚز ث ٝثبظاض آٔبزٕ٘ ٜبیس.
سٟی ٝقس ٜزض دبیٍب ٜاطالع ضؾب٘یٌ ،عاضقٍط ططاحی نٙؼشی
ٔٙجغhttp://www.fastcoexist.com :

آیا هی داًیذ اوثر حَادث ًاگَار در ًتیجِ یه
بی احتیاطی وَچه اتفاق هی افتذ.
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خبرًاهِ ؼرکت ّپکَ
برگساری کالض آهَزؼی
ثٙٔ ٝبؾجز ٞفشٛٞ ٝای دبن ثٕٞ ٝز أٛض ازاضی
والؼ آٔٛظقییی ثب ٔٛضیی ٛع سغصی ٝثطای ثب٘ٛاٖ ٔحشطْ قطوز زض ؾبِٗ آٔفی سئبسط ثطٌعاض

آخریي اخبار در هَرد تراوتَر جذیذ HEPCO-YTO1304

را در خبرًاهِ ضوارُ آیٌذُ ّپىَ بخَاًیذ.

ٌطزیس و ٝثب اؾشمجبَ ذٛثی ٕٞطا ٜقسٔ .سضؼ ایٗ زٚض ٜو ٝاظ زا٘كٍب ٜػّ ْٛدعقىی اضان
ثٛز زض ذهٛل ٘ح ٜٛسغصی ٝنحیح ٔطبِت ثؿیبض وبضثطزی اضائٕٛ٘ ٝز٘س.

هـذیـریـت داًـػ
ّوىاراى گراهی از ایي پس ّر هاُ با طرح یه سؤال با هَضَع هذیریت داًص با ضوا ّوراُ ّستین.

وٕیشٔ ٝسیطیز زا٘ف

اخبار ورزشی
 حضٛض سیٓ ثؿىشجبَ ٞذى ٛزض ٔؿبثمبر چٟبض خب٘ج ٝقطوز آِٔٛیٙی ْٛؾبظی  ٚوؿت ٔمبْ زٔٚی ایٗ ٔؿبثمبر.
 حضٛض سیٓ ٚاِیجبَ ٞذى ٛزض ٔؿبثمبر چٟبض خب٘ج ٝقطوز آِٔٛیٙی ْٛؾبظی  ٚوؿت ٔمبْ ؾٔٛی ایٗ ٔؿبثمبر.
 قطوز سیٓ فٛسؿبَ دیكىؿٛسبٖ ٞذى ٛزض ٔؿبثمبر دیكىؿٛسبٖ فٛسؿبَ.
ایه َفت ضعار است تً را یار ي مددکار

تاریخچِ ّپکـَ
اظ  ٕٝٞػعیعا٘ی و ٝظحٕز وكیس٘س ٚ
ذبططار ذٛة ذٛز ضا ثطای زضج زض
سبضیرچٞ ٝذى ٛاضؾبَ ٕ٘ٛز٘س سكىط
ٔی ٌطزز.
زض ذجط٘بٔ ٝلجّی زضج قس ٜثٛز ثٝ
ثطسطیٗ ذبططار خٛایعی اٞسا
ٔی قٛز ثسِیُ اؾشمجبَ ذٛة
ٕٞىبضاٖ ٌطأی  ٚث ٝدبؼ لسضزا٘ی زض
ٔكبضوز قٕب لهس زاضیٓ ثٕٝٞ ٝ
ػعیعا٘ی و ٝذبططار ذٛز ضا ثطای ٔب
اضؾبَ ٕ٘ٛز ٜا٘س ٞسی ٝای ث ٝضؾٓ
یبزثٛز اٞسا وٙیٓ.

ب بُـــــرٌ بُــــتر ز تـالش ي َــىر ي کار

با خــرج کم ي يقــت کم ي کًضص بسیار

َمــقدمــــی با َمــٍ در عرصـــٍ تًلـــــید

تا پــر ضــــًد از زحـمت تً عرصٍ بازار

ر

رضـــد ي تًاوایـــی فــرَــىگــی ي مــالــی

تا فکر تً افسين ضًد ي ســًد تً سرضار

ٌ

َـــر چٍ تــًاوــی تــً بکه مصـرف کمتر

تا زان بـطـــًد مکــىت بســــیار پـــدیـــدار

ي

يقــت ضــىاســی بٍ سـ ر کار ي بٍ َر جای

تا آن کٍ بٍ مًقــع ضـًی از کار سبک بار

ر

رَـــبری کـــار بــٍ کًتـــاٌ تـــریـــه راٌ

تا کار تً آســان ضـــًد ي راٌ تً َمــــًار

یـــاری یــــاران پــی تـًلـــــید فــسيوتــر

تا بُــــرٌ يری بُـــر تً بســـیار دَـد بار

ٌ

ی

ضاعر :استاد علیرضا وصیری

ِصا اظ وّی ٝافطازی و ٝثطای ٔب ذبطط ٜفطؾشبز ٜا٘س زػٛر ٔی قٛز خٟز زضیبفز ٞسی ٝثٚ ٝاحس وؿت  ٚوبض (زاذّی ٔ )2170طاخؼٕ٘ ٝبیٙس.

اران 0هیذاى صٌعت 0بلَار ضْیذ بختیاری 0بعذ از پل 0هجتوع تَلیذی ّپىَ اران
تلفي 086-33680940 -59 :فىسEmail: crm@hepcoarak.com 086-33680929 :
تصاویر :روابط عمومي شرکت
طراحي :پورمند
تدوین :واحد کسب و کار شرکت هپکو اراک

9

