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مقالٍ :استزاتضي شزكت كاتز پیالر را مشتزیان آن تعییه می كىىذ
ٔمبِ ٝای ضا و ٝزض ظیط ٔی ذٛا٘یس اظ آلبی DOUG OBERHELMAN

زِیُ پیچیسٌی پطٚؾ ٝاحتطاق ثطای قجی ٝؾبظی پیچیس ٜتط اظ پطٚؾٝ

ضئیؽ ٞئیت ٔسیط ٚ ٜضئیؽ اجطائی قطوت  CATتطجٕ ٚ ٝتّریم قسٜ

تأٔیٗ لسضت یه ؾفی ٝٙفضبیی ٔی ثبقس.

اؾت:

ثیكتط ٔبقیٗ ٞب ٛٔ ٚتٛضٞبی ططاحی قس ٜزض  CATثطای  10000ؾبػت

ٔٗ ٔی تٛا٘ٓ اؾـتطاتـػی قطوت  CATضا زض یه وّٕ ٝثیبٖ و ٚ ٓٙآٖ

وب ض ؾبحت ٝقس ٜا٘س و ٝپؽ اظ آٖ تؼٕیط اؾبؾی ٔس٘ظط ذٛاٞس ثٛز و ٝایٗ
ٔؼبزَ  000،000ویّٔٛتط وبض ذٛزضٚؾٛاضی ٔی ثبقسٔ .بقیٗ ٞبی
ؾبذت  CATث٘ ٝحٛی ططاحی قس ٜا٘س و ٝز ٚیب ؾ ٝثبض ٔی تٛاٖ آٖ ٞب
ضا ثبظؾبظی ٕ٘ٛزٛٔ ٜتٛضٞبیی و ٝزض  CATططاحی ٔی قٛز آذطیٗ
اؾتب٘ساضز آِٛزٌی ضا پٛقف ٔی زٞس و ٝآذطیٗ آٖ ٞب ٔ TIER4ی ثبقس
و ٝتِٛیس  NOXضا زض حس نفط تؼییٗ ٔی وٙس ایٗ ٔطّت ثس ٖٚفسا
وطزٖ لسضت  ٚیب ػّٕىطز  ٚثب وبٞف  5اِی  20زضنس ٔهطف ؾٛذت

ؤّٕ ٝكتطیبٖ ٔی ثبقسٔ .ب ٞط ضٚظ و ٝاظ ذٛاة ثطٔی ذیعیٓ زض ثبضٜ

ٔحمك قس ٜاؾت.

ٔكتطیبٕ٘بٖ فىط ٔی وٙیٓ ٞط چٙس ؤ ٕٝٞ ٝكتطیبٖ ٔخُ ٞ ٓٞؿتٙس

ٕ٘بیٙسٌی ٞب ٔ ٚكتطیبٖ ٔی تٛا٘ٙس اظ ططیك ٔٛثبیُ ٞبی پیكطفت،ٝ

أب ٔكتطی ب٘ی ٚجٛز زاض٘س و٘ ٝیبظ ٞبی ٔكتطن زاض٘س ٔٗ ثب ٞط ٔكتطی

ػّٕىطز

افعاض

و ٝنحجت ٔی و ٓٙآٖ ٞب ؾٛاَ ٔی وٙٙس و CAT ٝچٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘س

 CAT –PRODUCTLINKث ٝآٖ ٞب اطالػبت ظیبزی قبُٔ ٚضؼیت

ث ٝآٖ ٞب وٕه وٙس تب ثب ضا٘سٔبٖ ثبالتط وبض وٙٙس آٖ ٞب ٔی ذٛاٞس ٔٛاز ضا

ٔحه َٛػّٕىطز آٖ ٔ ٚهطف ؾٛذت اضائٔ ٝی وٙس .ؾبظ٘س ٜثٛزٖ زض

ؾطیغ ثب ضا٘سٔبٖ ثبال  ٚایٕٗ جبثجب وٙٙس ث ٝثیبٖ وٛتبٔ ٜكتطیبٖ ٔی

والؼ جٟب٘ی ٘یبظ ثٛ٘ ٝآٚضی ثبال زاضز ِٚی ثٙسضت ٔب ططاحی وطز ٜایٓ

ذٛاٞس ثیكتط وبض وطز پیٛؾت ٝزاقت ٝثبقٙس ٚلتی ؤ ٝكتطیبٖ نحجت

ثطای ایٙى ٝچیعی ٘ ٛاضائ ٝوٙیٓ زض ػٛو ٔب اظ تىِٛٛٙغی ٔبٖ ثطای حُ

ٔی وٙٙس ٔب ٌٛـ ٔی زٞیٓ  ٚظٔب٘ی و ٝآٖ ٞب زاضای یه ٔكىُ وٛچه

ٔكىُ اؾتفبزٔ ٜی وٙیٓ .زض  CATوٕه ث ٝػّٕىطز ٔكتطی ٞبیٕبٖ زض

یب ثعضي ٞؿتٙس ٔب ثطای وٕه ث ٝآٖ ٞب ،آ٘جب ٞؿتیٓ أب ٚلتی وٕٝٞ ٝ

یه ضاٞىبض ٔسا ،ْٚیىی اظ ثعضٌتطیٗ ٔحطن ٔب ٔی ثبقس .زض ؾبَ 2012

ٔكتطیبٖ زاضای یه ٔكىُ ٔكتطن ثبقٙس ٔب ثب  ٕٝٞلسضت ،تیٓ ٞبی

ٔب ٔ 2.5یّیبضز زالض زض تحمیك  ٚتٛؾؼ CAT ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی وطزیٓ.

وبضی  CATضا ثطای پیسا وطزٖ ضا ٜحُ ،ضٚی ٔٛضٛع ٔتٕطوع ٔی وٙیٓ ٚ

ٚلتی و ٗٔ ٝث ٝان َٛحبثت ٔ ٚحىٓ  ٚتالـ ٞبی تىِٛٛٙغی ٞبی قطوت

تىِٛٛٙغ ی ٔب ٘مف ٕٟٔی زض پیسا وطزٖ ضا ٜحُ ثبظی ٔی وٙسٕٔ .ىٗ

ٍ٘ CATبٔ ٜی وٙیٓ آٖ ضٚقٗ ٔی وٙس ؤ ٝب ٌبْ ٞبی ثّٙسی زض پبیساضی

اؾت اظ ٚیػ ٌی ٞبی تىٙیه ثبال زض ٔحهٛالت ٔب ٔتؼجت ثكٛیس ٚلتی

قطوت اظ ططیك تالـ ٞبی ٘ٛآٚضی زاقت ٝایٓٔ .ب ؾؼی ٕ٘ی وٙیٓ وبض

و ٝثؿیبضی اظ زأپتطان ٔب زض ٔؼبزٖ ٔی تٛا٘ٙس ذٛزقبٖ حطوت وٙٙس ٚ

ذیّی زضذكبٖ ا٘جبْ زٞیٓٔ .ب ؾؼی ٕ٘ی وٙیٓ وٕٞ ٝیك ٝتطاظ اَٚ

اظ زض ٖٚیه اتبق وٙتطَ ضاحت ،ث ٝآٖ ٞب فطٔبٖ زازٔ ٜی قٛز یب ثّسٚظضٞب

ثبقیٓ ٔب ٞطٚظ ذیّی ؾبز ،ٜؾرت وبض ٔی وٙیٓ تب ٔكتطیبٕ٘بٖ  ٚشیٙفؼبٖ

ؤ ٝی تٛا٘ٙس اظ ضا ٜزٚض وٙتطَ  ٚضاٞجطی ق٘ٛسٛٔ .تٛضٞبی تِٛیسی ثٝ

تطجٕ ٚ ٝتّریم  :آلبی ٟٔٙسؼ حؿٗ ثیً

ثؿیبضی

ٔٛفك ثبقٙس.

اظ

ٔبقیٗ

ٞب

ضا

ثجیٙٙس.

٘طْ
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مىتظز لًدرَاي جذیذ شزكت َپكً باشیذ
زض ضاؾتبی پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظ ٞبی ثبظاض ،قطوت ٞپى ٛالساْ ث ٝططاحی زٔ ٚحه َٛجسیس ٕ٘ٛز ٜاؾت
و ٝث ٝح ٚ َٛل ٜٛاِٟی زض اضزیجٟكت ٔب ٜؾبَ  1333ث ٝثبظاض ػطض ٝذٛاٞس ٌطزیس.
ایٗ ٔحهٛالت قبُٔ زٛ٘ ٚع ِٛزض چطخ الؾتیىی  15 ٚ 10تٗ ٔی ثبقس ؤ ٝطاحُ ططاحی ثٝ
اتٕبْ ضؾیس ٚ ٜػّٕیبت ؾبذت لطؼبت ٔ ٚجٕٛػٞ ٝبی آٖ زض قطوت ٞپى ٛآغبظ ٌطزیس ٚ ٜثب
ثط٘بٔ ٝضیعی ا٘جبْ قس ٜػّٕیبت ٔ٘ٛتبغ آٖ ٞب زض اؾفٙسٔب ٜؾبَ جبضی ث ٝاتٕبْ ذٛاٞس ضؾیس.
اظ ٕٟٔتطیٗ ٔكرهبت ِٛزض چطخ الؾتیىی  10تٗ ثب ٘بْ  HWL65-1ث ٝقطح ظیط ٔی ثبقس.
هَتَر  :قبً٘ ٞبی زیعَ (ططح وبتطپیالض)

گیربکس  Advance :پبٚض قیفت وٙتطَ ثطلی

تَاى خالص هَتَر  123 :اؾت ثربض زض  2200زٚض ثط زلیمٝ
ًیرٍي برش خاك  101 :ویّ٘ ٛیٛتٗ

حجن باكت ٔ 1/8 :تط ٔىؼت

بار كلِ كردى استاتیکي  3250 :ویٌّ ٛطْ

مىتظز خبزَاي بیشتزي اس
ایه محصًالت باشیذ

كابیي  :لبثّیت ٔٙبؾت زض تٕبْ جٟبت ،نٙسِی اپطات ٛض ثب لبثّیت تٙظیٓٔ ،جٟع ث ٝوِٛط ،پٙى ،ٝثربضی ،ضازی ٛپرف فّف ذٛض

تزاكتًر  031اسب بخار مذل X1304
آذطیٗ تؿت ٞبی تطاوتٛض  X1304ؤ ٝحه َٛقطوت ٔ YTOی ثبقس تٛؾط ازاض ٜاؾتب٘ساضز زض قطوت ٞپى ٛثب ٔٛفمیت ث ٝپبیبٖ ضؾیس (تٛضیح ایٙىٝ
ازاض ٜاؾتب٘ساضز ٛ٘ 12ع تؿت ثطای ایٗ ٔحه َٛزض ٘ظط ٌطفت ٝثٛز)  ٓٞ ٚاوٌ ٖٛٙعاضـ ٟ٘بیی ایٗ تؿت ٞب ث ٝآظٔبیكٍبٕٞ ٜىبض ثطای تأییس ٟ٘بیی
ٔحه َٛفطؾتبز ٜقس ٜاؾت تب زض آیٙس ٜای ٘عزیه ث ٝؾجس ٔحهٛالت قطوت ٞپى ٛاضبف ٚ ٝتِٛیس ا٘ج ٜٛآٖ آغبظ ٌطزز.

معزفی اسكیذ لًدر HSL330
یىی اظ ٔحهٛالت قطوت ٞپى ٛاؾىیس ِٛزض ٔی ثبقس و ٝلبثّیت ا٘جبْ وبض زض قطایطی و ٝزؾتٍبٞ ٜبی ثعضي  ٚؾٍٙیٗ لبزض ث ٝوبض ٘جبقٙس ضا زاضز
(ثبالذم زض ٔحیط ٞبی ثب ػطو  ٚاضتفبع وبضی وٓ)ٕٞ .چٙیٗ ثب زاقتٗ لبثّیت ثبظ  ٚثؿت ٝوطزٖ ؾطیغ ٔتؼّمبت ٚیػ ،ٜلبزض ث ٝوبض ثطای قٟطزاضی ٞب،
فؼبِیت ٞبی وكبٚضظی  ٚؾبذتٕب٘ی ٔی ثبقس .اظ ٕٟٔتطیٗ ٚیػٌی ٞبی ایٗ ٔحهٔ َٛی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٕٛ٘ ٜز.
ؾِٟٛت زض اپطاتٛضی ثب اؾتفبز ٜاظ ؾیؿتٓ جٛی اؾتیه  ٚوّیس ٞبی وبضثطی اِىتطیىی
اؾتفبز ٜاظ ٌیطثىؽ ِٛ ٚاظْ ٞیسضِٚیه ثب ثط٘س انّی اضٚپبیی
لبثّیت ٘هت تجٟیعات جب٘جی ثب ٔىب٘یعْ اتهبَ ؾطیغ
ٔٛتٛض پطویٙع ؾبذت قطوت ٔٛتٛض ؾبظاٖ
اضتفبع ثبضٌیطی ٔٙبؾت جٟت ا٘ٛاع وبٔیٞ ٖٛب
وبثیٗ ثب ؾطح ایٕٙی ثبال  ٚقجىٔ ٝحبفظ
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آخزیه يضعیت پزيصٌ وظام مُىذسی
پیشرفت پرٍشُ ٍ 182احذي تجاري هسکًَي سازهاى ًظام هٌْذسي تَسط شركت ّپکَ در آررهاُ  2931بِ رٍایت تصَیر.

چٍ خبز اس پزيصٌ َاي جذیذ در شزكت َپكً
پرٍشُ ساخت گیردرّا ٍ قاب ّاي فَالد كَیر داهغاى
قطوت وبضا ؾبظٔ ٜتیٗ ثٙٔ ٝظٛض تأٔیٗ ٔیٍّطز ٔ ٚمبطغ ؾبذتٕب٘ی ٔطبثك ثب اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛضز ٘یبظ
پطٚغٞ ٜبی ذٛز ططح احساث ٔجتٕغ شٚة آ ٚ ٗٞفٛالز وٛیط زأغبٖ ضا زض زؾت اجطا زاضز .ایٗ
ٔجتٕغ زض اؾتبٖ ؾٕٙبٖ ،قٟط زأغبٖ زض ظٔیٙی ثٔ ٝؿبحت ٞ 125ىتبض زض حبَ احساث ٔی ثبقس.
قطوت ٞپى ٛافتربض زاضز تب ثب ؾبذت ثطذی اظ تجٟیعات ایٗ ٔجتٕغ ؾٕٟی ث ٝػٟس ٜزاقت ٝثبقس.
 ٓٞاو ٖٛٙپطٚغ ٜؾبذت ٌیطزضٞب  ٚلبة ٞبی ؾبظ ٜفّعی (ؾ )ِٝٛفٛالز وٛیط زأغبٖ زض قطوت ٞپى ٛزض
حبَ اجطا ٔی ثبقس ،وبضفطٔبی ایٗ پطٚغ ٜقطوت فٛالز وٛیط زأغبٖ  ٚوبضفطٔبی ططف لطاضزاز ثب قطوت
ٞپى ٛقطوت فطاپتطٚؾبظاٖ ا٘طغی ٔی ثبقسٚ .ظٖ ایٗ پطٚغ 000 ٜتٗ اؾت و ٝثطاؾبؼ لـطاضزاز ٔٙؼـمس
قس ٜظطف ٔست ٔ 3ب ٜزض ز ٚفبظ (فبظ ا 300 َٚتٗ  ٚفبظ ز 300 ْٚتٗ) ایٗ پطٚغ ٜتحٛیُ ذٛاٞس قس .ضٕٗ ایٙى ٝتأٔیٗ وّیٛٔ ٝاز (ٔٛاز ٔهطفی) ثط
ػٟس ٜوبضفطٔب اؾت .ػٕس ٜػّٕیبت ایٗ پطٚغ ٜثطـ وبضی ،جٛقىبضی  ٚضً٘ ٔی ثبقس.
پرٍشُ تعویرات ایٌركیسیٌگ ًیرٍگاُ گازي ارٍهیِ
لطاضزازی ثیٗ قطوـت ٞپى ٚ ٛقـطوت ٔسیطیت تِٛیس
ثـطق آشضثبیجبٖ غطثی ٔٙؼمس ٌطزیس و ٝثٛٔ ٝجت
آٖ ػّٕیبت جٛقـىبضی ،تؿت  ٚتٙـف ٌیطی یه
ٚاحـس ایٙطویؿی٘ ًٙیـطٌٚبٌ ٜبظی اضٔٚـی ٝزض ایٗ
قطوت ا٘جبْ قٛزٔ .مطض قس ایٗ پطٚغ ٜظطف ٔست
 20ضٚظ اظ ثٔ ٕٟٗب ٜؾبَ جبضی آغبظ ٌطزز.

پرٍشُ برش كاري ،پخ زًي ٍ خن كاري قطعات شركت هاشیي سازي فراگیر سپٌتا
زض ایٗ پطٚغ ٜقطوت ؾپٙتب وبضفطٔبی ططف لطاضزاز ثب قطوت ٞپىٔ ٛی ثبقس .ػٕس ٜػّٕیبت ایٗ پطٚغ ٜپد ظ٘ی  ٚذٓ وبضی ٚضق ٞبی ضربٔت 50
ٔیّیٕتط ٔی ثبقس .ایٗ پطٚغ ٜاظ آشضٔب ٜؾبَ جبضی زض قطوت ٞپى ٛآغبظ ٌطزیس ٜاؾت ٔ ٚطاحُ پبیب٘ی ذٛز ضا طی ٔی ٕ٘بیس.
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بزخی اس باسدیذَاي اوجام شذٌ تًسط مقامات اس شزكت َپكً
بازدیذ سفیر كشَر بالرٍس از شركت ّپکَ
ثب تالـ اؾتب٘ساضی  ٚاتبق ثبظضٌب٘ی نٙبیغ  ٚوكبٚضظی اؾتبٖ ٔطوعی  ،اظ ؾفیط ثالضٚؼ جٟت ثبظزیس  ٚآقٙبیی ثب ظطفیت ٞبی تِٛیسی قطوت ٞبی
ٔؼتجط نٙؼتی ایٗ اؾتبٖ زػٛت ث ٝػُٕ آٔس و ٝزض ٕٞیٗ ضاؾتب ایكبٖ اظ قطوت ٞپى٘ ٛیع ثبظزیس ٕ٘ٛز٘س  ٚضٕٗ آقٙبیی ٘عزیه ثب تٛإ٘ٙسی ٞب ٚ
ظطفیت ٞبی ٞپى ٛزض ذهٛل ظٔیٞ ٝٙبی ٕٞىبضی ث ٝتجبزَ ٘ظط پطزاذتٙس.

بازدیذ هعاًٍیي اقتصادي سازهاى دارایي از شركت ّپکَ
ٔؼب٘ٚیٗ ٔحتطْ التهبزی ؾبظٔبٖ زاضایی وكٛض زض ثبظزیسٞبی زٚض ٜای ؾبِیب٘ ٝذٛز اظ قطوت ٞپى ٛثبظزیس ث ٝػُٕ آٚضز٘س  ٚاظ ٘عزیه ثب ٔحهٛالت ٚ
حٛظٞ ٜبی فؼبِیت ایٗ قطوت آقٙب قس٘س.

 وكات كاربزدي در خًدري خاهَش ًکردى خَدرٍ پس از طي هسافت طَالًي :ایٗ وبض ثطای ٔبقیٗ ٞبی ٌبظٚئیّی اؾت ٘ ٝثٙعیٙی،
ثیكتط زیس ٜقس ٜضا٘ٙسٌبٖ نجط ٔی وٙٙس تب فٗ ذٛزض ٚذبٔٛـ قٛز ؾپؽ ٔٛتٛض ضا ذبٔٛـ ٔی وٙٙس ،ایٗ وبض ضطض جسی ثٛٔ ٝتٛض ٚاضز ٔی ٕ٘بیس .وبض
وطزٖ ثیف اظ ا٘ساظ ٜثبػج ا٘تمبَ ٌطٔبی اٌعٚظ ثٛٔ ٝتٛض قس ٜو ٝثٛ٘ ٝث ٝذٛز ثطای ٔٛتٛض ضطض زاضز .اٌط ذٛزض ٚثیف اظ ا٘ساظٌ ٜطْ ثبقس ظٔب٘ی وٝ
اتٔٛجیُ ضا ذبٔٛـ ٔی وٙیس ؾیؿتٓ فٗ اتٔٛبتیه ضٚقٗ ٔب٘س٘ ٚ ٜیبظی ث ٝضٚقٗ ٌصاقتٗ ٔبقیٗ ٕ٘ی ثبقس.
استفادُ از ًَر باال در هِ :زض قطایط ٔ ٝآِٛز اؾتفبز ٜاظ ٘ٛض ثبال زیس ضا وٕتط ٔی وٙس زض ایٗ قطایط ٘ٛض ذٛزض ٚثبیس ضٚی ٘ٛض پبییٗ ثبقس أب اٌط ذٛزضٚ
ٔ ٝقىٗ زاضز ثبیس آٖ ضا ضٚقٗ وطز.
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اخذ گًاَیىامٍ َاي تأییذ صالحیت آسمایشگاٌ َمكار
زض ازأٛٔ ٝفمیت وؿت قس ٜزض ؾبَ ٌصقت ٚ ٝاذص ٌٛاٞیٙبٔ ٝنالحیت آظٔبیكٍبٕٞ ٜىبض تؿت ٔبقیٗ آالت ذبوجطزاضیٔ ،ؼس٘ی  ٚضاٞؿبظی اظ ؾبظٔبٖ
ّٔی اؾتب٘ساضز ایطاٖ ،ثب ٞسف اؾتب٘ساضز ؾبظی ٔحهٛالتٔ ،بقیٗ آالت ،لطؼبت ٘ ٚیع جٌّٛیطی اظ تِٛیس ٚ ٚاضزات ثی ویفیت ،ثب تالـ ثی ٚلف ٝوبضوٙبٖ
قطوت ٞپىٔ ٛفترطیٓ ث ٝاؾتحضبض ثطؾب٘یٓ آظٔبیكٍبٔ ٜبقیٗ آالت وكبٚضظی  ٚآظٔبیكٍبٔ ٜتبِٛضغی ایٗ قطوت ثطٛض ٕٞعٔبٖ ٔٛفك ث ٝاذص
ٌٛاٞیٙبٔٞ ٝبی تأییس نالحیت آظٔبیكٍبٕٞ ٜىبض اظ ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز ایطاٖ ٌطزیس٘س.
ضٕٗ تجطیه ایٗ ٔٛفمیت ثٔ ٝسیطیت ٕٞ ٚىبضاٖ ٔحتطْ أیس اؾت ثتٛا٘یٓ زض ضاؾتبی اضتمب ویفیت ٔحهٛالت ٔ ٚبقیٗ آالت ٌبْ ثطزاضیٓ.
ایه شزكت آمادگی ارائٍ خذمات سیز را بٍ شزكت َاي َمكار اعالم می دارد
ثطضؾی ضػبیت اِعأبت اؾتب٘ساضزی ٔبقیٗ آالت جٟت ٚاضز وٙٙسٌبٖ  ٚتِٛیس وٙٙسٌبٖ ٔبقیٗ آالت ضاٞؿبظی  ٚوكبٚضظی ث ٝػٛٙاٖ آظٔبیكٍبٕٞ ٜىبض ٚ
اضائٌ ٝعاضـ اجطای ایٗ اِعأبت  ٚضفغ ٔغبیطت ٞب ث ٝقطوت ٞبی ثبظضؾی ثٙٔ ٝظٛض اذص ٌٛاٞیٙبٔٞ ٝبی اؾتب٘ساضز اظ ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز.

ٌٛاٞیٙبٔٞ ٝب ػجبضتٙس اظ:

لبثُ شوط اؾــت و ٝثطذــی اظ ٔـعایبی زؾـتیبثی ث ٝایٗ
ٔططح قسٖ ثؼٛٙاٖ یه آظٔبیكٍبٕٞ ٜىبض ثیٗ إِّّی  ٚػضٛیت زض )ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation
•
( اتحبزی ٝثیٗ إِّّی تأییس نالحیت آظٔبیكٍبٞی  ILACیه اتحبزی ٝثیٗ إِّّی ٔتكىُ اظ آظٔبیكٍبٞ ٜب ٟ٘ ٚبزٞبی تأییس نالحیت  ٚثبظضؾی وٙٙس ٜاؾت وٝ
 30ؾبَ پیف ثٙٔ ٝظٛضٔطتفغ ٕ٘ٛزٖ ٔٛا٘غ تجبضی تكىیُ قس ٜاؾت).

•
•
•
•

ٍٕٞبْ قسٖ قطوت ٞپى ٛزض ض٘ٚس اؾتب٘ساضز ؾبظی ٔحهٛالت ضاٞؿبظی ،ذبوجطزاضی  ٚوكبٚضظی
وٕه ث ٝفطآیٙس زضیبفت  COPثطای ٔحهٛالت قطوت ٞپىٛ
وٕه ث ٝاضتمبء ویفی ٔحهٛالت تِٛیسی
وٕه ث ٝجٌّٛیطی اظ ٚضٚز ٔحهٛالت ثی ویفیت ٟ٘ ٚبیتبً جٌّٛیطی اظ ٞسض ضفتٗ ؾطٔبیٞ ٝبی ّٔی
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آشىایی با ماشیه آالت پیشزفتٍ
وبض وطزٖ ثب ٔبقیٗ آالت ضا ٜؾبظی زقٛاضی ٞبی ظیبزی ثٕٞ ٝطا ٜزاضز .یىی اظ آٖ ٞب وبض ضٚی ظٔیٗ ٘بٕٛٞاض اؾت و ٝثطای ضا٘ٙس ٜآٖ ثؿیبض ذؿتٝ
وٙٙسٔ ٜی ثبقس.
ططحی و ٝزض تهبٚیط ٔكبٞسٔ ٜی وٙیس ٔی تٛاٖ
ِمت پیكطفت ٝتطیٗ ٔبقیٗ ضا ٜؾبظی ضا ث ٝآٖ زاز.
اظ لبثّیت ٞبی جبِت آٖ ٔی تٛاٖ ث ٝوبثیٗ
ضا٘ٙس ٜاقبض ٜوطز و ٝتٛؾط ثبظٔ ٚتحطن ٍٙٞبْ
وبض زض قطایط ٘بٕٛٞاض حبثت ثبلی ٔی ٔب٘س و ٝایٗ
اپطاتٛض ضا اظ قطایط ؾٙتی و ٝثؿیبض ذؿت ٝوٙٙسٜ
ثٛز ثیط ٖٚآٚضز ٚ ٜزیس ثٟتطی ٘یع ث ٝآٖ ٔی زٞس.
اظ زیٍط أىب٘بت وبضثطزی آٖ ططظ چطذف
الؾتیه ٞبؾت و ٝزض ٔىبٖ ٞبی ثبضیه ٔی تٛا٘س
ث ٝضاحتی  180زضج ٝثچطذسٕٞ ٚچٙیٗ
زٚضثیٗ ٞبی ٘هت قس ٜزض جّ ٚ ٛػمت ٔبقیٗ
أىبٖ وٙتطَ ثٟتط ضا ثطای اپطاتٛض فطأ ٓٞی ٕ٘بیس.



وكات كاربزدي در خًدري گاز دادى قبل از خاهَش كردى خَدرٍ :ایٗ وبض لجالً زض ذٛزضٞٚبی وبضثطاتٛضی ثطای ثٟتط ضٚقٗ قسٖ ذٛزضٚ

ا٘جبْ ٔی قس ِٚی زض ذٛزضٞٚبی ا٘ػوتٛضی ایٗ وبض ٔضط اؾت .ظیطا ظٔب٘ی و ٝقٕب ٌبظ ٔی زٞیس  ٚؾپؽ ؾٛئیچ ضا ٔی ثٙسیس ٔمساضی ثٙعیٗ ٘ؿٛذتٝ
ثبلی ٔی ٔب٘س و ٝذٛز ثبػج ذطاث ی ؾٛظٖ ا٘ػوتٛض  ٚثس وبض وطزٖ ذٛزض ٚزض ٍٙٞبْ اؾتبضت ظزٖ ٔی قٛز.
درجا گرم كردى هاشیي بِ هذت طَالًي :ایٗ وبض ٘ ٝتٟٙب ٔفیس ٘یؿت ثّ ٝضطض ظیبزی  ٓٞثٛٔ ٝتٛض ٚاضز ٔی آٚضز .زضجب وبض وطزٖ ثیف اظ حس ثبػج
ٌطْ قسٖ ظیبز ٔٙجغ اٌعٚظ قس ٚ ٜایٗ ٌطٔب ثٛٔ ٝتٛض ٔٙتمُ ٔی قٛز و ٝثٛ٘ ٝث ٝذٛز ثطای ٔٛتٛض ضطض زاضز .زض ظٔؿتبٖ ثٟتط اؾت ٟ٘بیتبً یه زلیمٝ
ٔبقیٗ زضجب وبض وٙس ؾپؽ چٙس ویّٔٛتط اِٚی ٝتب ٌطْ قسٖ ٔبقیٗ زض حس ٔطّٛة ضا ثب ؾطػت پبییٗ طی ٕ٘بیس.
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صــذای بــال و پــر جــبرئـیل مــی آیـذ

شب اسـت و مـاه به آغــوش ایل می آیذ

لب کویر پس از این ترک نخواهذ خورد

که ساقــی از طـــرف سلسـبیل مــی آیذ

لــباس خاطــره را از حریر عشــق بذوز

حلیــمه! نسد تو فــردی اصـــیل مـی آیذ

نگاه آمـــنه از ایـن به بعــذ می خـنـذد

چرا که معجـــسه ای بی بذیــل مــی آیذ

میالد پیامبر رحمت ،تاج آفرینش بر شما خجسته باد
ايلیه المپیاد جًشكاري داوشگاَیان استان مزكشي در شزكت َپكً

ثب ٞسف ایجبز اٍ٘یع ٜثیٗ زا٘كجٛیبٖ
 ٚػاللٕٙساٖ جٛقىبضی ٔ ٚؼطفی
چٟطٞ ٜبی ثطتط زض ؾطح اؾتبٖ
ٔطوعی  ٚایجبز ضلبثت ػّٕی  ٚػّٕی
ٚاحسٞبی ٔرتّف زا٘كٍبٞی ،هركس
آهَزش علوي كاربردي ّپکَ در
سَم آررهاُ سال جاري اٍلیي
الوپیاد استاًي جَشکاري را در
هحل هركس آهَزش علوي كاربردي
ّپکَ ثطٌعاض ٕ٘ٛز.

قابل تًجٍ َمكاران محتزم ي باسوشستگان گزامی
افتربض زاضیٓ ث ٝاطالع ثطؾب٘یٓ وتبة تبضید چ ُٟؾبِٞ ٝپىٛی ػعیعٔبٖ زض ٔطاحُ
پبیب٘ی تسٚیٗ ٔی ثبقس زض ایٗ تبضیرچ ٝفهّی ثب ػٛٙاٖ ذبططات  ٚزِٛٙقتٞ ٝب زض
٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت ،چٙب٘چ ٝذبططات  ٚزَ ٘ٛقتٞ ٝبی لبثُ زضجی اظ ؾبَ ٞب وبض
 ٚفؼبِیت زض قطوت زاضیس ثطای ٔب اضؾبَ وٙیس.
٘ح ٜٛاضؾبَ ذبططات:
ذبططات ضا ث ٝنٛضت زؾت ٘ٛیؽ ،تبیپ قس ،ٜفبیُ  ... ٚثٚ ٝاحس
وؿت  ٚوبض ٞپى ٛزاذّی  2100یب ث ٝآزضؼ پؿت اِىتط٘ٚیىی
 hamidghozati@gmail.comاضؾبَ فطٔبییس.

به خاطرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
اراك ،هیذاى صٌعت ،بلَار شْیذ بختیاري ،بعذ از پل ،هجتوع تَلیذي ّپکَ اراك
تلفي 289-99982332 -53 :فکسEmail: crm@hepcoarak.com 289-99982313 :
تصاویر :روابط عمومي شرکت
طراحي :پورمند
تدوین :واحد کسب و کار شرکت هپکو اراک

8

