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خیر شهر فی االیام و الساعات

فْرست هطالب

ٕٞعٔبٖ ثب حّٔ َٛبٔ ٜجبضن ضًٔبٖٔ ،بٔ ٜیٕٟب٘ی ذسأ ،ب ٜثٙدسٌی ذدسأ ،دبٜ
حًٛض زض يیبفت آؾٕب٘یٔ ،ب ٜثط قٕطزٖ ذٛاؾتٞ ٝب ٘ ٚیبظٞب زض ثبضٌدب ٜاِٟدی،
ٔب ٜتٟصیت ٘فؽ  ٚضٞبیی اظ ٛٞا ٛٞ ٚؼ ٞبی قیُب٘ی ٔب٘ ٜع ،َٚتالٚت  ٚا٘دؽ
ثب لطآٖٔ ،ب ٜضاظ ٘ ٚیبظ ثب ذسای ثی ٘یبظٔ ،ب ٜذٛز ؾبظی ٔ ٚبٞی ود ٝلّدت  ٚزَ
ضا ثبیس زض چكَٕ ٝبٖت ثب یبز ذسا خال  ٚنفب زاز ٕٟ٘یٗ قٕبض ٜذجط٘بٔٞ ٝپىٛ
تسٚیٗ ٙٔ ٚتكط ٌطزیس.
زض ظٔب٘ی و ٝؾبی ٝتحطیٓ ٞدب ،ودبٞف اٖتجدبضات ٖٕطا٘دی  ٚودبٞف ٘مدسیٍٙی
قطوت ٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞب ثبٖد

ضودٛز قدسیسی زض ثدبظاض قدس ٜاؾدت ثطٌدعاضی

برگساري هَفق اٍلیي كٌفراًس راّبـري ٍ كاربـري هاضیي آالت

1

راّسازي ٍ هعذًي
ّوايص پیادُ رٍي ٍ دٍ هیذاًي بِ هٌاسبت آزادسازي خرهطْر

5

دٍهیي ّوايص فصلي ّسکَ ٍ اٍلیي ّوايص فصلي بازاريابي

5

هحصَالت ّپکَ
بازديذ هذير عاهل ضركت فراًسَي  CBEاز ّپکَ

6

حضَر گرٍُ تجاري از كطَر بالرٍس در ّپکَ

6

ًوايطگاُ بیي الوللي سٌگ ّاي تسيیٌي ،هعذى ٍ هاضیي آالت ٍ

7

تجْیسات ٍابستِ

وٙفطا٘ؿٟب ،ؾٕیٙبضٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی ٔطتجٍ ثب حٛظٔ ٜبقدیٗ آتت ٔدی تٛا٘دس زض

ضاًگْاي ديسل را بْتر بطٌاسین

7

پٛیبیی  ٚظ٘س ٍٝ٘ ٜزاقتٗ ایٗ نٗٙت ٘مف ثؿعایی زاقت ٝثبقس.

افتتاح پرٍشُ آبیاري قطرُ اي

8

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝثؿیبضی اظ ذٛا٘ٙسٌبٖ ٖعیع ٘یدع اؾتحًدبض زاض٘دس قدطوت ٞپىدٛ

برگساري هجوع عوَهي عادي سالیاًِ ضركت ّپکَ اراک

9

اِٚدیٗ وٙفدطا٘ؽ ضاٞجدطی  ٚوددبضثطی ٔبقدیٗ آتت ضاٞؿدبظی ٗٔ ٚدس٘ی ضا ثددٝ

بازسازي لَكَهَتیَ  25هتري هذل

ٌ ٝ٘ٛای ثط ٌعاض وطز وٛٔ ٝضز تكٛیك  ٚتأییس ثؿدیبضی اظ قدطوت وٙٙدسٌبٖ زض

هٌْذسي هعکَس آى

CFL-180.DCL

ٍ اًجام

9

جطي رٍز جاًباز

31

ٔدالت ٔطتجٍ زاقتٞ .پى ٛثٖٛٙ ٝاٖ ثب ؾبثم ٝتطیٗ  ٚتٟٙب تِٛیس وٙٙسٚ ٜالٗدی

كاهیَى ّاي بذٍى راًٌذُ پیطتاز در صٌعت هعذًکاري ًَيي

31

ٔبقیٗ آتت ؾٍٙیٗ ثبیدس خبیٍدب ٜذدٛز ضا ثدٖٙ ٝدٛاٖ ضٞجدط  ٚیىدی اظ اضودبٖ

ًکات عوَهي در هَرد ايوٌي هاضیي آالت راّسازي ٍ ساختواًي

33

تهٕیٓ ؾبظ زض ایٗ نٗٙت ثبظ یبثس  ٚثطٌعاضی چٙیٗ ثط٘بٔٞ ٝدبیی ثدب ٔحٛضیدت

اخبار ٍرزضي

32

گًَاگَى از ًگاُ هذيريتي

32

وٙفطا٘ؽ لطاض ٌطفت  ٚثبظتبة ٌؿتطز ٜای زض ثؿیبضی اظ ؾبیت ٞب ،ضٚظ٘بٔٞ ٝب ٚ

قطوت ٞپىٔ ٛی تٛا٘س ٘مف ثؿعائی زض حفّ  ٚاضتمبء ایٗ خبیٍب ٜزاقت ٝثبقس.
خب زاضز اظ ظحٕبت وّیٖ ٝعیعاٖ ثطٌعاض وٙٙس ٜایٗ وٙفطا٘ؽ  ٚث ٝذهٛل زثیدط
ٔحتطْ وٙفطا٘ؽ آلبی زوتط ٔكىب٘ی  ٚحًٛض قبیؿت ٚ ٝتٕدبْ ٚلدت ٔدسیطیت
اضقس ؾبظٔبٖ خٙبة آلبی ٟٔٙسؼ ؾدٗیسی زض َد َٛثطٌدعاضی وٙفدطا٘ؽ ودٝ
٘كبٖ اظ حٕبیت وبُٔ ایكبٖ اظ ای ٍٝ٘ٛٙثط٘بٔٞ ٝب ٔی ثبقدس ،تكدىط  ٚلدسضزا٘ی
ٕ٘ٛزٟ٘ .بیت ایٙىٔ ٝكبضوت ٞطچ ٝثیكتط وّیٕٞ ٝىبضاٖ ،وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚدسیطاٖ

پل ارتباطي ها :اراک ،هیذاى صٌعت ،بلَار ضْیذ
بختیاري ،بعذ از پل ،هجتوع تَلیذي ّپکَ اراک
تلفي186-11681931 -59 :
فکس186-11681929 :
Email: crm@hepcoarak.com

ثب اضائٔ ٝمبتت ثبٖ اضتمبی ؾُح ّٖٕی  ٚضتج ٝایٍ٘ٛٙد ٝوٙفدطا٘ؽ ٞدب ذٛاٞدس

تدوین :واحد کسب و کار شرکت هپکو اراک

ٌطزیس.

سردبير :حميد قضاتي
حویذ قضاتي

طراحي :پورمند
تصاویر :روابط عمومي شرکت
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برگساري هَفق اٍلیي كٌفراًس راّبري ٍ كاربري هاضیي آالت راّسازي ٍ هعذًي
 18 ٚ 17ذطزاز ٔب 93 ٜقبٞس ثیبٖ

لطائت لطآٖ  ٚؾطٚز خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ

ٔسٖٛیٗ نٛضت ٌطفت .زض ازأ ٝؾرٙطا٘یٟب زض

٘بٌفتٞ ٝبیی اظ ٚالٗیت ٞبی ضاٞجطی ،وبضثطی

آغبظ ٌطزیس.

ؾبِٗ انّی ٕٞبیكٟب ٘ ٚیع ؾبِٗ خب٘جی پبضؾٝ

 ٚتٕٗیط ٍٟ٘ ٚساضی ٔبقیٗ آتت ضاٞؿبظی ٚ

خٟت تكىیُ وبضٌب ٜضٚا٘ىبضٞب ثطٌعاض ٌطزیس.

ٔٗس٘ی ثٛز .اِٚیٗ وٙفطا٘دؽ ضاٞجطی  ٚوبضثطی

زض ؾبِٗ انّی ٕٞبیف ثرف ا َٚوٙفطا٘ؽ ثب

ٔبقیٗ آتت ضاٞؿبظی ٗٔ ٚس٘ی تٛؾٍ قطوت

ٔحٛض ٔسیطیت ٔبقیٗ آتت ،آلبی زوتط

ٞپىٕٞ ٚ ٛىبضی ٔطوع آٔٛظـ ّٖٕی وبضثطزی

ثٟطاْ قىٛضی ٔسیط ٖبُٔ قطوت ٔجیٗ

ٞپى ٚ ٛقطوت ٕٞبیف پٛیب زض ٔحُ ٞتُ

تدطثیبت ٔٛفك ٔسیطیتی زض ظٔی ٝٙضاٞجطی

إِپیه تٟطاٖ ثطٌعاض ٌطزیس.

ٔبقیٗ آتت ٔٗس٘ی ضا اضائٕٛ٘ ٝز٘سٕٞ .چٙیٗ
آلبی ٟٔٙسؼ قبیٍبٖ ٔٗب٘ٚت پكتیجب٘ی

قطوت وٙٙسٌبٖ ایٗ وٙفطا٘ؽ ٘ 450فط اظ
ٔسیطٖبٔالٖ قطوت ٞبٔ ،سیطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ

زض آغبظ آلبی ٟٔٙسؼ ُِف اِ ٝؾٗیسی ٔسیط

قطوت اؾتطاتٛؼ زضثبض ٜچبِف ٞبی

ٔبقیٗ آتت اظ قطوت ٞبی زِٚتی  ٚذهٛنی

ٖبُٔ قطوت ٞپى ،ٛضئیؽ وٙفطا٘ؽ پیطأٖٛ

نبزضات ذسٔبت فٙی ٟٙٔ ٚسؾی زض حٛظٜ

ثٛز٘س .زض ایٗ وٙفطا٘ؽ ثطای اِٚیٗ ثبض ٔسیطاٖ

اٞساف انّی وٙفطا٘ؽ ؾرٙطا٘ی ٕ٘ٛز٘س.

ٔبقیٗ آتت ،تدطثیبت ذٛز ٕٞطا ٜثب

ٔبقیٗ آتت وكٛض ٌطز  ٓٞآٔس٘س  ٚتدطثیبت

ؾپؽ آلبی زوتط ٔؿٗٛز ٔكىب٘ی زثیط

ضاٞىبضٞبی ّٖٕی اضائ ٝزاز٘س .زض ازأ ٝآلبی

ذٛز ضا ث ٝاقتطان ٌصاقتٙسٔ .حٛضٞبی انّی

وٙفطا٘ؽ يٕٗ ٖطو ذیط ٔمسْ ،زض ذهٛل

ٟٔٙسؼ ضٖٙبیی ٔسیط ٖبُٔ قطوت ٞؿىٛ

وٙفطا٘ؽ ث ٝقطح ظیط ٔی ثبقس.

ٔحٛضٞبی وٙفطا٘ؽ قبُٔ اضائ ٝتدطثیبت

٘مف ؾطٚیؽ وٕپب٘ی زض ٔسیطیت چطذٝ

ٔٛفك ٍٟ٘ساضی  ٚتٕٗیطات ٔبقیٗ آتت ،اضائٝ

حیبت ٔبقیٗ آتت ؾٍٙیٗ ضا ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س.

 اضای ٝتدطثیبت ٔٛفك ٍٟ٘ساضی  ٚتٕٗیطات
ٔبقیٗ آتت زض قطوت ٞبی زاذّی

فطایٙس ٘ٛیٗ ثبظؾبظی ٔبقیٗ آتت ،ضٚـ ٞبی

زض ثرف ز ْٚوٙفطا٘ؽ ٔجح

وٙتطَ ٞعیٞ ٝٙب زض فطایٙس ٘ت ٔبقیٗ آتت ٚ

پكتیجب٘ی ٔبقیٗ آتت ثب اضائ ٝزٔ ٚمبِ ٝنٛضت

ضٚـ ٞبی ٘ٛیٗ تأٔیٗ  ٚتِٛیس ٔبقیٗ آتت

پصیطفت .اِٚیٗ ٔمبِ ٝایٗ ثرف ثب ٖٛٙاٖ

ضاٞؿدبظی ٗٔ ٚس٘دی اَالٖبت وبّٔی ضا ثیدبٖ

چطذ ٝحیبت ٔبقیٗ آتت ٔ ٚسیط

ٕ٘ٛز٘س.

ٔبقیٗ آتت زض پطٚغ ٚ ٜقطوت تٛؾٍ آلبی

 ضٚـ ٞبی تأٔیٗ  ٚتِٛیس ٔبقیٗ آتت

ٕٞچٙیٗ آلبی ٟٔٙسؼ ٔحٕسضيب ثٟطأٗ

ٟٔٙسؼ حجیت ظازٗٔ ٜبٔ ٖٚبقیٗ آتت

 تأ ثیط آٔٛظـ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی زض افعایف

٘بئت ضئیؽ ذب٘ٗٔ ٝسٖ ٟٙٔ ٚسؼ زازٔبٖ

قطوت ویؿ ٚ ٖٛزٔٚیٗ ٔمبِ ٝزض ایٗ

زثیط ا٘دٕٗ قطوت ٞبی ؾبذتٕب٘ی تدطثیبت

ذهٛل ثب ٖٛٙاٖ اضظـ ٌصاضی ٔبقیٗ آتت ٚ

ذٛز ضا ث ٝاقتطان ٌصاضز٘س.

تدٟیعات ثٕٞ ٝطا ٜاخبض ٚ ٜپبضویٔ ًٙدبظی

زض پطٚغٞ ٜبی ضاٞؿبظیٗٔ ،س٘ی ٚ

زض ازأ ٝآلبی ٟٔٙسؼ آظاز  ٚآلبی ٟٔٙسؼ

تٛؾٍ آلبی ٟٔٙسؼ نٕسی ٔٗب٘ٚت تأٔیٗ

ؾبذتٕب٘ی

ّٖی ٘بٚی ٔسیط وُ زفتط تدٟیعات  ٚضاٜ

لطاضٌب ٜذبتٓ ات٘جیبء اضائٌ ٝطزیس.

 اضایٝ

فطآیٙس

ٞبی

٘ٛیٗ

ثبظؾبظی

ٔبقیٗ آتت
 ضٚـ ٞبی وٙتطَ ٞعیٞ ٝٙب زض فطآیٙس ٘ت
ٔبقیٗ آتت

وبضایی ٔبقیٗ آتت
 تجییٗ ٘مف  ٚخبیٍبٔ ٜسیط ٔبقیٗ آتت

 اِعأبت اؾتب٘ساضزٞبی ایٕٙی ٔ ٚحیٍ
ظیؿت زض حٛظٔ ٜبقیٗ آتت

ذسٔبت ٚ

زاضذب٘ٞ ٝبی حُٕ ٘ ٚمُ خبز ٜای ٘ٓطات
اضظقٕٙس ذٛز ضا ایطاز ٕ٘ٛز٘س.
پؽ اظ ٔطاؾٓ افتتبحیٔ ٝطاؾٓ ثبظزیس اظ

ٔطاؾٓ افتتبحی ٝاِٚیٗ وٙفطا٘ؽ ضاٞجطی ٚ

ٕ٘بیكٍب ٜخب٘جی ثب حًٛض ٔسیطٖبُٔ ٔحتطْ

وبضثطی ٔبقیٗ آتت ضاٞؿبظی ٗٔ ٚس٘ی ثب

 ٚخٕٗی اظ ؾرٙطا٘بٖ ٚ

بازگطت بِ صفحِ اصلي

قطوت ٞپىٛ
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٘ٛثت ٖهط اِٚیٗ وٙفطا٘ؽ ضاٞجطی  ٚوبضثطی

ٔحٕسی ٔسیط ٖبُٔ قطوت تٛاٖ وب٘ ٚت

 ٚنبحت ٘ٓطاٖ ثطخؿتٔ ٝبقیٗ آتت ث ٝایٗ

ٔبقیٗ آتت ضاٞؿبظی ٗٔ ٚس٘ی ثب ؾرٙطا٘ی

زضثبضٔ ٜجح

وبٞف ٞعی ٝٙؾطٚیؽ ٔٛتٛض

ٔٛي ٔٛپطزاذت ٝقس .زض ا٘تٟب ٔمبِٞ ٝبی ثطتط

آلبی زوتط ٔؿٗٛز ٔكىب٘ی ثب ٔٛئٛ

زض ٔبقیٗ آتت ضاٞؿبظی ثب اخطای CM

وٙفطا٘ؽ ٔٛضز تمسیط لطاض ٌطفت.

ض٘ٚسٞبی ثعضي ٔمیبؼ خٟب٘ی  ٚتأثیط آٖ ثط

ؾرٙطا٘ی وطز٘س .زض ازٔٛٔ ٝي ٔٛتدعیٚ ٝ

ایٗ وٙفطا٘ؽ ٘تید ٝیىؿبَ تالـ  ٚپی ٌیطی

نٗٙت ٔبقیٗ آتت ؾٍٙیٗ آغبظ ٌطزیس .ثُٛض

تحّیُ ٖسْ ٔٛفمیت فطایٙس ٘ت زض قطوتٟبی

ٕٞىبضاٖ ٌطأی زض ٔطوع آٔٛظـ ّٖٕی

ٔٛاظی وبضٌب ٜضٚا٘ىبضٞب ثب ٔٛئٕٟ ٔٛتطیٗ

ٖٕطا٘ی تٛؾٍ آلبی ٟٔٙسؼ ٖبثسیٙی ٔسیط

وبضثطزی ٞپى ٚ ٛقطوت ٕٞبیف پٛیب ثٛز وٝ

فبوتٛضٞب زض وٙتطَ ٚيٗیت ضٚغٗ ٔٛتٛض

ٔبقیٗ آتت قطوت تىٙیه ث ٝچبِف وكیسٜ

ثب اَالٔ ضؾب٘ی  ٚپی ٌیطیٟبی ٔىطض ٔٛخجبت

ٔبقیٗ آتت زض ؾبِٗ پبضؾٞ ٝتُ إِپیه

قس .آذطیٗ ؾرٙطا٘ی ایٗ ثرف تٛؾٍ آلبی

ایٗ وٙفطا٘ؽ ضا فطا ٓٞآٚضز٘سٕٞ .چٙیٗ ایٗ

تٛؾٍ آلبی ٟٔٙسؼ اؾىٙسضی اظ قطوت ٘فت

ٟٔٙسؼ اختٟبزی ٔسیط ٔبقیٗ آتت قطوت

وٙفطا٘ؽ ٔٛضز اؾتمجبَ ٔسٖٛیٗ لطاض ٌطفت ٚ

ایطا٘ َٛتكىیُ ٌطزیس.

ؾپبؾس ث ٝقٙبؾبیی چبِكٟب زض ثط ٖٚؾپبضی

ذٛاؾتبض ازأ ٝایٗ ض٘ٚسزضنٗٙت ٔبقیٗ آتت

ثرف ثٗسی وٙفطا٘ؽ زض حٛظ ٜثبظاض ٚ

ٍٟ٘ساضی ٔبقیٗ آتت پطزاذتٙس .ثرف زْٚ

ثٛز٘س .حًٛض خٕٗی اظ زا٘كدٛیبٖ ضقتٝ

ٔكتطیبٖ ٔبقیٗ آتت تٛؾٍ آلبی ٟٔٙسؼ

وٙفطا٘ؽ ثب ٔحٛضیت لُٗبت یسوی تٛؾٍ

ٔىب٘یه ٔبقیٗ آتت ضاٞؿبضی ٗٔ ٚس٘ی ٔطوع

پطٞیعٌبض ٔسیط تٛؾٗ ٝوؿت  ٚوبض قطوت

آلبیبٖ زوتطؾٗیس ضًٔب٘ی ًٖٞ ٛیئت ّٖٕی

آٔٛظـ ّٖٕی وبضثطزی ٞپى ٛثب ِجبؼ

ٞپى ٛثٖٛٙ ٝاٖ اثط ضفتبض ثط٘سٞبی ٔبقیٗ آتت

زا٘كٍب ٜأبْ حؿیٗ ٟٙٔٚسؼ احؿبٖ ٖبِیرب٘ی

ٔتحساِكىُ ٘ٓط ٔسٖٛیٗ ضا ث ٝذٛز خّت

نٗٙتی ثط تهٕیٓ ٔكتطیبٖ ث ٝتهٛیط وكیسٜ

ٔسیط لُٗبت قطوت ٞؿى ٛاضائٌ ٝطزیس.

وطز .يٕٙب ثطٌعاضی ز ٚؾبت٘ ٝیىجبض ایٗ

قس.

آذطیٗ ؾرٙطا٘بٖ زض ٘ٛثت ٖهط زضثبضٜ

وٙفطا٘ؽ ٘ ٚیع تكىیُ ا٘دٕٗ ٔترههیٗ

آذطیٗ ؾرٙطا٘ی زض ٘ٛثت ٖهط ثب ٔٛئٛ

فطایٙسٞبی ٘ٛیٗ ثبظؾبظی ٔبقیٗ آتت تٛؾٍ

ٔبقیٗ آتت ؾٍٙیٗ ایطاٖ اظ خّٕٝ

ٔٗطفی ٖٛأُ ٔؤثط ثط ثٟجٛز ّٖٕىطز تبیط ٚ

آلبی ٟٔٙسؼ ٔحٕٛز ٘هیطی وبضقٙبؼ اضقس

زؾتبٚضزٞبی ٔ ٟٓایٗ وٙفطا٘ؽ ٔی ثبقس.

ثطضؾی إٞیت آٖ ٞب زض اؾتفبز ٜثٟیٚ ٝٙ

ٚظاضت ضا ٚ ٜقٟطؾبظی  ٚآلبی ٟٔٙسؼ

زض پبیبٖ ذسای ٔٙبٖ ضا قبوطیٓ و ٝثٔ ٝب ایٗ

وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی ٔبقیٗ آتت ضاٞؿبظی ٚ

خٗفط ٘ٓٓ آثبزی ٔسیط ثبظؾبظی قطوت ٞپىٛ

تٛاٖ ضا زاز تب ثتٛا٘یٓ اظ فٗبتٖ حٛظ ٜضاٞجطی ٚ

ٔٗبزٖ تٛؾٍ ؾرٙطاٖ قطوت ز٘ب آلبی

اضائٌ ٝطزیس .زض ٔطاؾٓ

وبضثطی ٔبقیٗ آتت ضاٞؿبظی ٗٔ ٚس٘ی ثبقیٓ

ٟٔٙسؼ ؾتٛز ٜاضائٌ ٝطزیس.

اذتتبٔی ٝخٙبة آلبی

 ٚأیسٚاضیٓ و ٝتٛا٘ؿت ٝثبقیٓ ٔٛخجبت

ضٚظ ز ْٚوٙفطا٘ؽ ،زٔ ٚحٛض انّی ذسٔبت ٚ

زوتط ٔؿٗٛز ٔكىب٘ی

ضيبیت ٔربَجیٗ ایٗ نٗٙت ضا خّت ٕ٘ٛزٚ ٜ

پكتیجب٘ی ٔبقیٗ آتت ٘ ٚیع لُٗبت یسوی،

ثٗٛٙاٖ زثیط وٙفطا٘ؽ

ث ٝیبضی پطٚضزٌبض  ٚحٕبیت ٔؿئٛتٖ ثب اضائٝ

پدبیدب٘دی

ذسٔبت ثیكتط زض ذسٔت خبٔٗ ٝنٗٙتٍطاٖ

ٔٛضز تٛخٔ ٝربَجیٗ ٔ ٚسٖٛیٗ لطاض ٌطفت.

لُٗدٙبٔٝ

زض اِٚیٗ ؾرٙطا٘ی وٙفطا٘ؽ ضاٞجطی ٚ

وٙفطا٘ؽ ضا لطائت ٕ٘ٛز٘س.

وبضثطی ٔبقیٗ آتت ضاٞؿبظی ٗٔ ٚس٘ی ضٚظ

تٕطوع ثط ٍٟ٘ساضی ٔبقیٗ آتت اظ ٔٛيٖٛبت

یىكٙجٞ ٝدس ٓٞذطزازٔب ٜآلبی ٟٔٙسؼ

انّی ایٗ وٙفطا٘ؽ ثٛز ،و ٝثب حًٛض ٔسیطاٖ

ثبقیٓ.
عاطفِ بازجَ -هذير آهَزش ضركت ّپکَ
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ّوایش پیادُ رٍی ٍ دٍ هیداًی بِ هٌاسبت آزادسازی خرهشْر
زض ؾ ْٛذطزاز ؾبَ  1361زض ّٖٕیبت ثیت إِمسؼ ،ذطٔكٟط آظاز قس .فتح ذطٔكٟط زض تبضید خًٙ
تحٕیّی اظ إٞیت ٚیػ ٜای ثطذٛضزاض اؾت ،زض ایطاٖ اظ ایٗ ّٖٕیبت  ٚضٚظ آظازؾبظی ذطٔكٟط ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘بزی
اظ پیطٚظیٔ ،مبٔٚت  ٚایؿتبزٌی زض ثطاثط زقٕٗ یبز ٔی قٛز .قٛضای ٖبِی ا٘مالة فطٍٙٞی ؾ ْٛذطزاز ضا زض
تمٛیٓ ضؾٕی ایطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ضٚظ ٔمبٔٚت ،ایثبض  ٚپیطٚظی ٘بٍٔصاضی وطز ٜاؾت.
 ٕٝٞؾبِ ٝث ٝپبؼ ثعضٌساقت آظازؾبظی ذطٔكٟط ٖعیع زض قطوت ٞپى٘ ٛیع ٕٞبیف ٞبیی ثطٌعاض ٔی ٌطزز .زض
ضٚظ قٙج 3 ٝذطزازٔب ٜؾبَ خبضی ٕٞبیف پیبز ٜضٚی (ٚیػ ٜثب٘ٛاٖ)  ٚزٔٚیسا٘ی (ٚیػ ٜآلبیبٖ) ثطٌعاض ٌطزیس.
ٕٞىبضاٖ ٔحتطْ ؾبٖت  7:30زلیم ٝزض ٔیساٖ ٚضظـ حًٛض ث ٟٓضؾب٘س٘س ٔ ٚؿبثم ٝز ٚآغبظ ٌطزیسٔ .ؿیط

ٔؿبثم ٝزٔ ،ٚیساٖ ٚضظـ تب ٚضٚزی ٔدتٕٕ تِٛیسی ثٛز .زض ایٗ ٔؿبثم ٝث ٝز٘ ٜفط ا َٚخبیع ٜتّٗك
ٌطفت (خبیعٚ ٜیػ٘ ٜفط ا َٚیه ٖسز زٚچطذ ٝثٛز) .ثب٘ٛاٖ ٔحتطْ قبغُ زض قطوت ٘یع ثب پیبزٚ ٜضی
ایٗ ٔؿیط ،زض ٕٞبیف قطوت ٕ٘ٛز٘س  ٚث ٝلیس لطٖ ٝث٘ 5 ٝفط خبیع ٜاٞسا ٌطزیس.
ثٛٓٙٔ ٝض اضج ٟ٘بزٖ ث ٝحًٛض پطؾدد ُٙزض ایٗ ٔطاؾٓ ٖ 2سز زٚچددطذ ٝزیٍط ٘یع ثدطای
قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس،و ٝث ٝلیس لطٖ ٝاٞسا ٌطزیس.

دٍهیي ّوایش فصلی ّسکَ ٍ اٍلیي ّوایش فصلی بازاریابی هحصَالت ّپکَ
ایٗ ٕٞبیف زض ضٚظٞبی  5 ٚ 4تیطٔب ٜثطٌعاض ٌطزیس .زض ضٚظ إٞ َٚبیف٘ ،تبیح ّٖٕىطز ؾٔ ٝبٞ ٝٞؿتٞ ٝبی تدبضی  ٚتدعی ٚ ٝتحّیُ ّٖٕىطز زفبتط
ٔٙبَك ،تٛؾٍ وٕیت ٝوٙتطَ وؿت ٚوبض ٞؿى ٛاٖالْ ٌطزیس .ؾپؽ ثط٘بٔ ٝضاٞجطزی ٔ 3ب ٝٞز ْٚؾبَ  93اظ َطف وٕیت ٝوؿت ٚوبض ثٞ ٝؿتٞ ٝبی
تدبضی  ٚزفبتط ٔٙبَك اٖالْ قس .زض ضٚظ زٕٞ ْٚبیف و ٝثب ٔحٛضیت ثبظاضیبثی ٔحه َٛثطٌعاض ٌطزیس ،زض اثتسا قبذم ٞبی ا٘تربة ٔحه َٛاظ زیس
ٔكتطی تٛؾٍ آلبی ٟٔٙسؼ ا٘ٛضی اضائٌ ٝطزیس  ٚؾپؽ زٔ ٚحهٌ َٛطیسض  ٚثىِٛ ٟٛزض  M542تٛؾٍ آلبیبٖ ٟٔٙسؼ لًبتی ٟٙٔ ٚسؼ ٔیمب٘ی ثب زض
٘ٓط ٌطفتٗ قبذم ٞبی ٔٛضز ٘ٓط ٔكتطی ٔٗطفی  ٚاضائ ٝقس.

يٕٙبً ثط٘بٔ ٝقطوت ٞپى ٛزض ضاؾتبی تأٔیٗ ٔبقیٗ آتت زض َطح ٞ 550عاض ٞىتبضی احیبء ٔعاضٔ زض اؾتبٖ ٞبی ذٛظؾتبٖ  ٚایالْ تٛؾٍ آلبی ٟٔٙسؼ
پطٞیعوبض تكطیح ٌطزیس.

هٌْذس حسیي آبادي ،سرپرست هحصَالت ًیَّلٌذ
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بازدید هدیر عاهل شرکت فراًسَی  CBEاز ّپکَ
ٔسیطٖبُٔ قطوت فطا٘ؿٛی  CBEزض تبضید َ 93/03/21ی ثبظزیسی اظ ٘عزیه ثب تٛإ٘ٙسی ٞبی قطوت ٞپى ٛآقٙب ٌطزیس .قطوت  CBEیىی
اظ قطوت ٞبی ٔٗتجط زضحٛظ ٜتِٛیس لبِت ٞبی ؾٍٕٙت ثتٙی تٔ ُ٘ٛی ثبقسو ٝثب ضایع٘ی ٞبی ا٘دبْ قس ٜاظ٘عزیه ثب تدٟیعات  ٚتٛإ٘ٙسی ٞبی
ؾبذت لبِت ٞبی ؾٍٕٙت ثتٙی ت ُ٘ٛقطوت ٞپى ٛآقٙب ٌطزیس تب زض نٛضت تٛافك أىبٖ ٕٞىبضی فطاٌ ٓٞطزز.

هٌْذس حاجیاى

حضَر گرٍُ تجاری از کشَر بالرٍس در ّپکَ
ثٛٓٙٔ ٝض تمٛیت ٌ ٚؿتطـ حٛظٞ ٜبی وبضی قطوت ٞپىٕٞ ٚ ٛچٙیٗ ا٘تربة ٔٙبثٕ تأٔیٗ خسیس اظ قطوت ٞبی تِٛیس وٙٙسٗٔ ٜتجط ٚ
ٔطتجٍ ثب حٛظ ٜفٗبِیدت قطوت ٞپىد ٛخٟت ٕٞدىبضی زٖٛت ثُٕٗ ٔی آیس .زض ٕٞیٗ ضاؾتب یه ٌط ٜٚتددبضی اظ وكددٛض ثالضٚؼ زض تبضید
 93/03/27اظ ٞپى ٛثبظزیس ٕ٘ٛز٘س  ٚاظ ٘عزیه ثب تٛإ٘ٙسی ٞبی قطوت ٞپى ٛآقٙب ٌطزیس٘س.
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ًوایشگاُ بیي الوللی سٌگ ّای تسییٌی ،هعدى ٍ هاشیي آالت ٍ تجْیسات ٍابستِ

قكٕیٗ ٕ٘بیكٍب ٜثیٗ إِّّی ؾًٞٙبی تعییٙیٗٔ ،سٖ ٔ ٚبقیٗآتت ٚ
تدٟیعات ٚاثؿت( ٝایؿته  )2014ثب حًٛض خٗفط ؾطلیٙی ٔٗب ٖٚأٛض
ٔٗبزٖ  ٚنٙبیٕ ٔٗس٘ی ٚظاضت نٗٙتٗٔ ،سٖ  ٚتدبضت  ٚیحیی آَ اؾحبق
ضییؽ اتبق تٟطاٖ زض ٔحُ زائٕی ٕ٘بیكٍبٜٞبی ثیٗ إِّّی تٟطاٖ
ٌكبیف یبفت.
ایٗ ٕ٘بیكٍب ٜاظ ِ 27غبیت  30ذطزاز زض ٔحُ زائٕی ٕ٘بیكٍبٜٞبی
ثیٗ إِّّی تٟطاٖ ثطپب ٌطزیس.
زض ایٗ ٕ٘بیكٍب ٜقطوت ٞپى ٛاظ ٘عزیه ثب ا٘دٕٗ ؾ ًٙایطاٖ اضتجبٌ

ثٌ ٝعاضـ ذجطٍ٘بض ذجطٌعاضی زا٘كدٛیبٖ ایطاٖ (ایؿٙب) ،زض ایٗ ٕ٘بیكٍبٜ
حسٚز  200قطوت زاذّی  ٚذبضخی زض چٟبض ثرف انّی اوتكبف،
اؾترطاج ،فطآٚضی  ٚنبزضات خسیستطیٗ تِٛیسات  ٚذسٔبت ذٛز ضا زض
ٔٗطو زیس ٖٕ ْٛلطاض زاز٘س.
اظ وكٛضٞبیی ٔب٘ٙس إِٓبٖ ،ایتبِیب ،وط ٜخٛٙثی ،چیٗ ،تطوی ،ٝوٛیت،
ضٚؾی ،ٝثطظیُ ٙٞ ٚس ٘یع قطوتٞب ٕ٘ ٚبیٙسٌیٞبیی زض ٕ٘بیكٍب ٜأؿبَ
ؾًٞٙبی تعییٙیٗٔ ،سٖٔ ،بقیٗآتت ٚاثؿت ٝحًٛض زاقتٙس.

ثطلطاض ٕ٘ٛز .اظ َطف ایٗ ا٘دٕٗ زضذٛاؾت ًٖٛیت زاز ٜقس  ٚلطاض قس
زض خّؿبت ایٗ نٙف وٞ ٝط ٔ 3ب ٜثطٌعاض ٔی قٛز ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ
اًٖبی ثبثت قطوت وٙیٓ  ٚثطای ثبظؾبظی زؾتٍبٞ ٜبی ٔؿتّٟه ٔٗبزٖ
ؾ ٚ ًٙتأٔیٗ ٔحهٛتت ٔٛضز ٘یبظ ثطای ایٗ ا٘دٕٗ ٔ ٓٞكبٚض ٓٞ ٚ
تأٔیٗ وٙٙس ٜثطای ٔحهٛتت ثبقیٓ.
ضیبؾت ٔحتطْ ا٘دٕٗ يٕٗ زضیبفت اَالٖبت وبُٔ اظ تٛإ٘ٙسی ٞب ٚ
ّٖٕىطز قطوت زض حٛظ ٜثبظؾبظی آٔبزٌی ذٛز ضا ثطای ثطٌعاضی ٕٞبیكی
ٔكتطن  ٚثب حًٛض ٔؿئِٛیٗ ٞپى ٛاٖالْ ٕ٘ٛز٘س تب زض ایٗ ٕٞبیف
ٔؿئِٛیٗ ٞپىٔ ٛؿتمیٕبً تٛإ٘ٙسی ٞبی قطوت ضا زض ظٔی ٝٙثبظؾبظی ٚ
٘ٛؾبظی ٔحهٛتت ثطای تٕبْ اًٖبء ا٘دٕٗ اضائٕ٘ ٝبیٙس.

شاًگْای دیسل را بْتر بشٌاسین :
قطوت قبٍٟ٘بی زیعَ و ٝثعضٌتطیٗ تِٛیس وٙٙس ٜا٘ٛأ ٔٛتٛضٞبی زیعِی زض چیٗ ٔی ثبقس زض ؾبَ  1947خٟت
ؾبذت ٔٛتٛضٞبی زیعَ تحت ِیؿب٘ؽ قطوت وبتطپیالض زض وكٛض چیٗ تأؾیؽ ٌطزیس .ایٗ قطوت ؾبثمٝ
ٕٞىبضی َٛت٘ی ثب قطوت ٞبی ٔٗتجط خٟب٘ی اظ لجیُ وبتطپیالض ضا زاضز ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝستٟب ٔٛتٛضٞبی ذٛز ضا
تحت ثط٘س ایٗ قطوت ث ٝثبظاض ٖطئ ٝی ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ اظ ٔٛتٛضٞبی قطوت قبٍٟ٘بی زیعَ ثب ٘بْ
َطح وبتطپیالض ٘یع یبز ٔی وٙٙس.
اظ ٔٛتٛضٞبی تِٛیس قدس ٜایٗ قطوت و ٝیىی اظ ثعضٌتطیٗ قطوتٟبی زِٚتددی زض وكٛض چیٗ ٔی ثبقس ثب ٖٛٙاٖ
ٔٛتٛض ّٔی ٘یع یبز ٔی قٛزٔ .حهٛتت ایٗ قطوت زض  7ؾطی  ٚاظ  50تب  1600اؾت ثربض تِٛیس ٔی قٛز  ٚزاضای تٖٛٙی زض حسٚز ٔ ٔٛ٘ 300حهَٛ
ٔی ثبقس ٚث ٝثیف اظ  50وكٛض ز٘یب نبزضات زاضز .زض ؾبَ  2006خبیع ٜثٟتطیٗ تِٛیس وٙٙسٛٔ ٜتٛض ،تٛؾٍ ا٘دٕٗ ذٛزض ٚخٟب٘ی ث ٝایٗ قطوت زاز ٜقس.
ایٗ قطوت ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ٞ 820عاض ٔتط ٔطثٕ فًبی تِٛیسی  ٚحسٚز ٘ 2000فط پطؾ ُٙثٖٛٙ ٝاٖ پیكطٚتطیٗ تِٛیس وٙٙسٛٔ ٜتٛض زض چیٗ قٙبذتٝ
ٔی قٛز .زض حبَ حبيط ٔٛتٛضٞبی تِٛیسی ایٗ قطوت زض ٔحهٛتت ٔرتّفی اظ لجیُ اتٛثٛؼ ،وبٔیٔ ،ٖٛبقیٗ آتت ؾبذتٕب٘ی ،تدٟیعات وكبٚضظی،
ٔدٕ ٖٝٛغ٘طاتٛض ،تدٟیعات زضیبیی  ٚغیط ٜوبضثطز زاضز .زض ثطذی اظ ٔحهٛتت خسیس قطوت ٞپى ٛاظ ٔٛتٛضٞبی ایٗ قطوت ثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت.
حویذ قضاتي
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افتتاح پروژه آبیاری قطره ای

()31/31/13
ٔی قٛز و ٝزض ٔٛاضزی خجطاٖ ٘بپصیط اظ حٛظٞ ٜبی پیسا  ٚآقىبض آٖ
اؾت.

آة یىی اظ اضوبٖ انّی حیبت ثكطی اؾت ثُٛضی و ٝحیبت ثس ٖٚآٖ
ثطای ٔٛخٛات ظ٘س ٜلبثُ تهٛض ٘یؿت .اٌط چ ٝوُ ٔیعاٖ آة خٟبٖ ثبثت
اؾت أب تٛظیٕ ٘بٔٙبؾت آة زض ؾُح خٟبٖ  ٚاظٕٟٔ ٕٝٞتط فمساٖ آة

زض ٕٞیٗ ضاؾتب  ٚثٛٓٙٔ ٝض ثٟیٕٛ٘ ٝٙزٖ اؾتفبز ٜنحیح اظ آة زض

ؾبِٓ زض ثؿیبضی اظ ٘مبٌ خٟبٖ ٍ٘طا٘ی ٞبی ظیبزی ضا پیف ضٚی ثكط لطاض

آثیبضی فًبی ؾجع  ٚخٌّٛیطی اظ ٞسض ضفتٗ آة ،ایٗ قطوت الساْ ثٝ

زاز ٜاؾتٔ .تأ ؾفب٘ ٝثحطاٖ آة زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی خٟبٖ اظ خّٕٝ

ا٘دبْ پطٚغ ٜآثیبضی لُط ٜای ٕ٘ٛز .و ٝزض ٔطحّ ٝأ َٚؿبحت ٞ 2.5ىتبض

وكٛضٞبی وٕطثٙس ذكه ظٔیٗ ٔثُ ایطاٖ ،ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ زغسغٞ ٝبی

قبُٔ فًبی ؾجع اَطاف وب٘تیٗ  ٚخّٛی ؾبذتٕبٖ ٟٔٙسؾی تحت

انّی فطاضٚی آیٙسٌبٖ ذٛاٞس ثٛزٕ٘ .بیٞ ٝبی ایٗ ثحطاٖ أطٚظ ٜثٚ ٝیػٜ

پٛقف ایٗ َطح لطاض ٌطفت.

زض قطایٍ ذكىؿبِی ث ٝذٛثی ٕ٘بیبٖ ٔی ثبقس.
هساياي سیستن آبیاري قطرُ اي
 - 1ثبت ثطزٖ ضا٘سٔبٖ آثیبضی
 - 2افعایف ضقس ّٕٖ ٚىطز ٔحهَٛ
 - 3اؾتفبز ٜثٟیٔ ٚ ٝٙؤثطتط اظ آة ٔٛخٛز
 - 4وبٞف ذؿبضت ٞبی ٘بقی اظ قٛضی
 - 5وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی وبضٌطی
 - 6ؾِٟٛت زض ا٘دبْ ّٖٕیبت ظضاٖی
ٔ - 7حسٚز قسٖ ضقس  ٚتىثیط ّٖف ٞبی ٞطظ
ذكىؿبِی ثٖٛٙ ٝاٖ ثی ؾط  ٚنسا تطیٗ ثالیبی َجیٗی لطاض ٌطفت ٝاؾت.

 - 8تؿٟیُ زض تأٔیٗ وٛز ٛٔ ٚاز قیٕیبیی ثطای ٌیبٞبٖ

ٚل ٔٛیه زٚض ٜذكىؿبِی قسیس ٖال ٜٚثط ذؿبضت ٞبی آقىبض ثَٛ ٝض

 - 9وبٞف یب ٘جٛز ضٚا٘بة ؾُحی

ٕٔٗ َٛثٔ ٝحهٛتت وكبٚضظی ،فًبی ؾجع  ٚزأپطٚضی ٚاضز ٔی آیس ٚ
ٌبٞی ثبٖ

لحُی ٔی قٛز ،ذؿبضت ٞبی ٘بپیسای زیٍطی ضا ٘یع ثبٖ

وٕیتٔ ٝحیٍ ظیؿت

مصرف بهینه انرژی را فرهنگ سازی کنیم.
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برگزاری مجمع عمومی عادی

خّؿٔ ٝدٕٕ ٖبزی ؾبِیب٘ ٝقدطوت ٞپىد ٛاضان زض ضٚظ  1393/04/11ثب حًدٛض

سالیانه شرکت هپکو اراک

ٕ٘بیٙدسٌبٖ وّی ٝؾٟبٔساضاٖ  ٚاًٖبی ٞیئت ٔسیط ٜاظ خّٕ ٝآلبیبٖ ٟٔدٙسؼ ؾٗیسی،
ٟٔدٙسؼ ؾّیٕیٟٔ ،دٙسؼ ضٖٙبیی  ... ٚتكىیُ ٌطزیس.

ثٙبثط اْٟبض ٘ٓط زثیط ٔحتطْ خّؿ ٝآلبی ٔحجٛثیبٖ ثطذی اظ تهٕیٕبت اتربش قس٘ ٚ ٜتبیح ایٗ خّؿ ٝث ٝقطح شیُ ٔی ثبقس:
 - 1ا٘تربة ثبظضؾبٖ
 - 2ا٘تربة ضٚظ٘بٔ ٝوثیط ات٘تكبض خٟت زضج آٌٟی
 - 3تهٛیت ٔٗبٔالت ٔٛئ ٔٛبز 129 ٜلب٘ ٖٛتدبضت زض ؾبَ 1392
 - 4تهٛیت تطاظ٘بٔٝ
 - 5تهٛیت ؾٛز  ٚظیبٖ ٔٙتٟی ث1392/12/29 ٝ

بازسازی لَکَهَتیَ  52هتری هدل  ٍ CFL-180.DCLاًجام هٌْدسی هعکَس آى

قطوت ٞپى ٛثٙب ث ٝزضذٛاؾت قطوت حطا زض ٘ٓط زاضز تِٛیس ِٛوٛٔٛتی ٛضا ث ٝز ٚنٛضت تِٛیس تحت ِیؿب٘ؽ یب ث ٝنٛضت ذطیس ٔؿتمُ آغبظ ٕ٘بیس.
قطوت إِٓب٘ی  Schomaیىی اظ تِٛیس وٙٙسٌبٖ ُٔطح ایٗ ِ٘ٛ ٔٛوٛٔٛتیٔ ٛی ثبقس و ٝزض نٛضت ٔصاوط ٚ ٜتفب ٓٞثب ایٗ قطوت ّٖٕیبت ؾبذت
ِٛوٛٔٛتی ٛث ٝنٛضت تحت ِیؿب٘ؽ آغبظ ذٛاٞس ٌطزیس  ٚزض نٛضت ٖسْ تٛافك ثب ایٗ قطوت ٌعی ٝٙذطیس ٔؿتمُ ا٘تربة ذٛاٞس ٌطزیس .ثٕٞ ٝیٗ ٔٛٓٙض
یىی اظ ِٛوٛٔٛتیٞٛبی ایٗ قطوت خٟت ثبظؾبظی  ٚثٛٔ ٝاظات آٖ ،وطٚوی ثطزاضی ٟٙٔ ٚسؾی ٔٗىٛؼ ث ٝقطوت ٞپىٙٔ ٛتمُ قس ٜاؾت .ثط اؾبؼ
تٛافمبت ا٘دبْ قسٔ ٜست ظٔبٖ ا٘دبْ ّٖٕیبت ثبظؾبظی ٟٙٔ ٚسؾی ٔٗىٛؼ ٔ 3بٔ ٜی ثبقس.
ٕٟٔتطیٗ ّٖٕیبت زض فطآیٙس ثبظؾبظی ٖجبضتؿت اظ زٔ٘ٛتبغ ٔحه ،َٛتٟی٘ ٝمكٞ ٝبی ؾ ٝثٗسی  ٚؾبذتی ؾبظٞ ٜبی فّعی ،تٕٗیطات ؾیؿتٓ ٞبی
ٔىب٘یىی ،ثطلی ،پٔٛٙبتیه  ٚتٕٗیط اؾبؾی ٔٛتٛض ٟ٘ ٚبیتبً ٔ٘ٛتبغ ،تؿت  ٚضً٘ ٟ٘بیی ٔحهٔ َٛی ثبقس.

هٌْذس هَسَي  -هٌْذس قذيویاى
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جشي رٍز جاًباز
ضٚظ زٚاظز ٓٞذطزاز ثٙٔ ٝبؾجت ضٚظ خب٘جبظ اظ ٕٞىبضاٖ خب٘جبظ قبغُ زض قطوت َی آییٙی تدّیُ ثُٕٗ آٔس .زض ایٗ ٔطاؾٓ پؽ اظ ازای فطیًٕ٘ ٝبظ زض
ٕ٘بظذب٘ٔ ٝدتٕٕ تِٛیسی  ٚنطف ٟ٘بضٗٔ ،ب٘ٚت ٔحتطْ تِٛیس آلبی ٟٔٙسؼ ٔرتبضی ؾرٙب٘ی ضا ایطاز ٕ٘ٛز٘س  ٚؾپؽ ِٛح تمسیط ٞ ٚسایبیی ث ٝخب٘جبظاٖ
ٖعیع تمسیٓ ٌطزیس.

كاهیَى ّاي بذٍى راًٌذُ
پیطتاز در صٌعت هعذًکاري ًَيي
ز٘یبی ٔٗسٖ  -نٗٙت ٔٗس٘ىبضی زض چٙس ؾبَ ٌصقتٔ ٝتح َٛقسٚ ٜ

ضیٛتیٙت ٛزض حبَ حبيط زض فٙبٚضی ثس ٖٚضا٘ٙس ٜپیكتبظ اؾت .ایٗ قطوت

قبٞس ثىبضٌیطی ٔبقیٗ آتت اتٔٛبتیه اظ ؾٛی ضیٛتیٙت ٚ ٛثی اذ پی

ثب ٕٞىبضی ؾبظ٘س ٜتدٟیعات ٔٗس٘ی غاپٙی ؤٛبتؿ ٛاو ٖٛٙاظ  53وبٔیٖٛ

ثیّیت ٖٛثٛز ٜاؾت.

ثس ٖٚضا٘ٙس ٜزض ٔىبٖ ٞبی ٔرتّف زض اؾتطاِیب اؾتفبزٔ ٜیوٙس.

ثٌ ٝعاضـ ز٘یبی ٔٗسٖ ،یىی اظ خسیستطیٗ پیكطفت ٞب ثىبضٌیطی

فٙبٚضی وبٔی ٖٛثس ٖٚضا٘ٙس ٜضیٛتیٙت ٛؾیؿتٓ حُٕ ذٛزوبض )٘ (AHSبْ

وبٔیٞ ٖٛبی ثس ٖٚضا٘ٙس ٜثٛز ٜاؾت .ایٗ ایسٛٞ ٜقٕٙسا٘ ٝو ٝثٓ٘ ٝط

زاضز و ٝیه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٘بٌٚبٖ خبٕٔ اؾت .ایٗ وبٔیٞ ٖٛب اظ َطیك

ٔی ضؾس اظ فیّٓ خٛضج ِٛوبؼ ٌطفت ٝقس ٜاظ ؾٛی غٞ َٛبی

یه ضایب٘ٔ ٝطوعی و ٝاَالٖبت خٕٕ آٚضی وطز ٚ ٜثٔ ٝؿیط ٞسف ٞسایت

ٔٗس٘ی ضیٛتیٙت ٚ ٛثی اذ پی ثیّیت ٖٛث ٝاخطا ٌصاقت ٝاؾت ٔ ٚیتٛا٘س ثٝ

ٔیوٙس ،ازاضٔ ٜیق٘ٛس .ؾطٖت ایٗ وبٔیٞ ٖٛب ث ٝنٛضت ثی ؾیٓ اظ ضایب٘ٝ

وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی ّٖٕیبتی فٛق اِٗبز ٜثبت وٕه وٙس  ٚزض ٖیٗ حبَ

ٔطوعی ث ٝوبٔیٞ ٖٛب فطؾتبزٔ ٜی قٛز  ٚخی پی اؼ ٘یع ٔٛلٗیت آٖ ٞب

ثٟطٚ ٜضی  ٚایٕٙی زض ٔحُ ٔٗسٖ ضا افعایف زٞس.

ضا تٗییٗ ٔی وٙس.

زض ثىبضٌیطی وبٔیٞ ٖٛبی ثس ٖٚضا٘ٙس ٜفٙبٚضی حطف ا َٚضا ٔیظ٘س .ایٗ

ثی اذ پی ثیّیت ٖٛزض ضلبثت ثطای اتٔٛبؾی ٖٛحًٛض زاضز .ایٗ قطوت اظ

وبٔیٞ ٖٛب اظ تطویجی اظ حؿٍطٞب ٔب٘ٙس ضازاض  ٚخی پی اؼ ثطای ٘بٚثطی

ؾبَ  2007ثب وبتطپیالض ثطای تِٛیس فٙبٚضی ضا٘ٙس ٜاتٔٛبتیه ٔٙحهط ثٝ

ذٛزض ٚزض ٔؿیط اظ پیف تٗطیف قس ٜاظ ٚاحسٞبی ثبضٌیطی تب ٔىبٖ ترّیٝ

ذٛز ٕٞىبضی وطز ٚ ٜزض حبَ حبيط ذٛزضٚی  240تٙی وبتطپیالض ثب ثط٘س

ثبض اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس.

تدبضی وت ٔبیٗ اؾتبض ضا زض ٔٗسٖ ؾ ًٙآ ٗٞخیٕجُ ثبض زض اؾتطاِیبی
غطثی آظٔبیف ٔیوٙس.

ٔٙجٕ :ؾبیت ز٘یبی ٔٗسٖ
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ایوٌی هاشیي آالت راّسازی ٍ ساختواًی :
ًکات عوَهی (بر اساس آئیي ًاهِ حفاظتی کارگاُ ّای ساختواًی ٍ هقررات هلی ساختواى)

 - 1وّی ٝضا٘ٙسٌبٖ  ٚاپطاتٛضٞب ثبیس آٔٛظـ ٞبی تظْ ضا فطا ٌطفتٝ
ثبقٙس  ٚزاضای ٌٛاٞیٙبٔٚ ٝیػ ٜثبقٙس.
ٔ - 2بقیٗ آتت ثبیس ثب ّٕٖ٘ ٔٛیبت تُبثك زاقتٔ ٚ ٝحسٚزٜ
ّٖٕیبت ثطای ضا٘ٙسٌبٖ ٔكرم ٌطزز.
 - 3ثطای ٔبقیٗ آتت ٞط ٔ 3ب ٜیىجبض ٔٗبی ٝٙفٙی تٛؾٍ ٔترهم
ا٘دبْ ٌٛ ٚاٞیٙبٔ ٝاخبظ ٜوبض نبزض قٛز.

 - 13زض ظٔ بٖ تٕٗیط ثبوت  ٚتٗٛیى ٘بذٗ ثبیس اظ حطوت ٘بٌٟب٘ی
زؾتٍب ٜخٌّٛیطی قٛز.
 - 14اظ تیغ ٝثّسٚظض ٘جبیس ثٖٛٙ ٝاٖ تطٔع ٍٔط زض قطایٍ ايُطاضی
اؾتفبز ٜوطز.
ٚ - 15ضٚز ث ٝوبثیٗ ٔبقیٗ آتت زض ظٔبٖ وبض فمٍ ثطای ٔىب٘یه،
ٔؿئ َٛایٕٙی ٔ ٚؿئ َٛفٙی وبضٌبٔ ٜدبظ اؾت.

ٍٙٞ - 4بْ وبض وطزٖ ٔبقیٗ آتت زض ٘عزیىی ذُ ٌٛا٘تمبَ ثطق

 - 16خّٖ ٚ ٛمت چطذٟبی ٔبقیٗ آتت زض حبَ تٛلف ثبیس ث ٝزلت

(فكبض يٗیف) ثبیس حطیٓ ایٗ ذُ ٌٛزض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز ٚ

ٔؿسٚز ٌطزز تب اظ حطوت احتٕبِی ذهٛنب زض قیت خٌّٛیطی

فبنّ ٝثبتتطیٗ ٘مُٔ ٝبقیٗ آتت تب وبثُ ٞبی ثطق وٕتط اظ

قٛز.

ٔ 1/5تط ٘جبقس.
 - 5وّی ٝلؿٕت ٞبی ٔتحطن  ٚا٘تمبَ زٙٞس٘ ٜیط ٚاظ لجیُ تؿٕٝ
فّى ،ٝظ٘دیط ،چطخ ز٘س ٜثبیس زاضی پٛقف یب حفبِ ٔٙبؾت ٚ
ٔمبٔٚی ثبقس.
 - 6زض ٔٛاضزی ؤ ٝیساٖ زیس ضا٘ٙسٔ ٜحسٚز ثبقس ٚخٛز یه ٘فط
وٕه یب ٖالٔت زٙٞس ٜاِعأی اؾت.
 - 7ضا٘ٙس ٜلجُ اظ تطن ٔبقیٗ ثبیس زؾتٍب ٜضا تطٔع  ٚتیغ ٚ ٝیب
ثبوت ضا ضٚی ظٔیٗ لطاضزاز ٚ ٜزؾتٍب ٜضا ذبٔٛـ وٙس.
 - 8زض ظٔب٘ی و ٝث ٝؾجت ؾؿتی ثؿتط  ٚیب قیت ظیبز تٗبزَ
زؾتٍب ٜث ٝذُط ٔی افتس ٘جبیس آٖ ضا ث ٝوبض ا٘ساذت.

 - 17ؾٛاض قسٖ افطاز غیط ٔدبظ ثط ِٛزضٌ ،طیسض ،ثّسٚظض ٕٔٛٙٔ ... ٚ
ثٛزٞ ٚ ٜیچىؽ حك ٘ساضز ثط ضٚی خبْ  ٚتیغٟبی ِٛزضٌ ،طیسض
 ...ٚؾٛاض قٛز.
 - 18زض ٛٞای تبضیه ٌطیسض ظ٘ی ٘عزیه ِجٞ ٝب  ٚوٙبض زیٛاضٞبی
ثّٙس ٕٔ ٔٛٙاؾت.
 - 19خبثدبیی ثبوت ثب ثبض اظ ضٚی افطاز  ٚتأؾیؿبت ٕٔ ٔٛٙاؾت.
 - 20زض حفط ثب ثیُ ٔىب٘یىی ٞیچٍب٘ ٜجبیس اظ ظیط ٔحُ ٔبقیٗ
ذبوجطزاضی ا٘دبْ قٛز.
 - 21ضا٘ٙسٌبٖ ِٛزض ثبیس اظ ّٖٕی ث٘ ٝبْ (ٌٓ وطزٖ ِٛزض) ثط حصض
ق٘ٛس.

ٔ - 9بقیٗ آتت ضا ٘جبیس قجٟب زض حبقی ٝخبزٞ ٜبی ٖٕٔٛی ٔتٛلف

 ُٞ - 22زازٖ ذبن ثب ثّسٚظض زض ِج ٝپطتٍب ٜثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس تب

ٕ٘ٛز زض نٛضت ٘بٕٔىٗ ثٛزٖ ایٗ أط ثبیس ٖالئٓ ذُط ٘هت

زض ِج ٝپطتٍب ٜثب ایدبز یه ٔبٕ٘ قیجساض ث ٝؾٕت ثبت اظ ؾمٌٛ

قٛز.

ثّسٚظض خٌّٛیطی قٛز.

 - 10زض ظٔبٖ وبض ٔبقیٗ آتت ٚضٚز افطاز ث ٝزاذُ قٗبٔ ُٖٕ آٟ٘ب
ٌٕٔ ٔٛٙطزز.
ٔ - 11بقیٗ آتت چطخ تؾتیىی ؾٍٙیٗ و ٝاخجبضا ضٚی ِجٞ ٝبی
تیع حطوت ٔی وٙٙس خٟت خٌّٛیطی اظ تطویسٌی تؾتیه ثبیس
ٔدٟع ث ٝظ٘دیط حفبْتی ٌطز٘س.
ٍٙٞ - 12بْ حطوت ثیُ ٔىب٘یىی ،ثبوت آٖ ثبیس ذبِی ثٛز ٚ ٜث ْٛزض

 - 23وّیٔ ٝبقیٗ آتت ثبیس ٔدٟع ث ٝثٛق ز٘سٖ ٜمت ثبقٙس.
 - 24ضٚقٙبیی ٔٙبؾت خٟت وبض زض قت تأٔیٗ قٛز  ٚزض ٘عزیىی
ٔٗبثط ٖٕٔٛی  ٚخبزٞ ٜب چطا٘ چكٕه ظٖ ٘هت قٛز.
 - 25خٟت خٌّٛیطی اظ ؾم ٌٛافطاز زٞب٘ٞ ٝبی ؾیّٞٛبی ٔهبِح ٚ
لیف ٞبی تغصی ٝتطان ٔیىؿط  ٚپٕپ ثتٗ ثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝچٙس
ٔیّٕٖٛ ٝز ثط ٓٞحفبِ ٌصاضی قٛز.

خٟت حطوت لطاض ٌیطز.
هٌبع :سايت آكا ايراى
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اخبار ٍرزضي
 تكىیُ والؼ ٞبی ٔسضؾ ٝفٛتجبَ ٚیػ ٜفطظ٘ساٖ پطؾ ُٙثب حًٛض ٘ 120فط زض ذطزازٔب.ٜ
 تكىیُ والؼ ٞبی ٔسضؾٚ ٝاِیجبَ ٚیػ ٜفطظ٘ساٖ پطؾ ُٙثب حًٛض ٘ 40فط زض تیطٔب.ٜ
 زؾتیبثی ثٔ ٝمبْ اِٚی وكتی لٟطٔب٘ی ٔؿبثمبت پیكىؿٛتبٖ اؾتبٖ تٛؾٍ آلبیبٖ
هجیذ يحیايي ٍ هجیذ بغذادي.
 زؾتیبثی ثٔ ٝمبْ زٔٚی وكتی لٟطٔب٘ی ٔؿبثمبت پیكىؿٛتبٖ اؾتبٖ تٛؾٍ آلبی
اهیر َّضٌگ پَر فرزاًگاى.
 آلبی رضا عبذلي ٔٛفك ث ٝوؿت ٔمبْ ا َٚاظ ؾطی ٔؿبثمبت وكتی ا٘تربثی وكٛضی خٟت
حًٛض زض ٔؿبثمبت پیكىؿٛتبٖ خٟب٘ی زض وكٛض نطثؿتبٖ ٌطزیس.
 حًٛض آلبی ٟٔسی ٔٛؾٛی زض اضزٚی تیٓ ّٔی ٙٞسثبَ ثعضٌؿبتٖ.

هحوذ عباسيٍ -احذ تربیت بذًي

گوناگون از نگاه مدیریتی

هٌبع :پٌگام ،هاٌّاهِ اًجوي ًفت ٍ گاز استاى هركسي
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