خبرنامه فلزکار( ) 5
*ایلٌب  :خبهؼَ کبرگزی ایزاى ػالٍّ ثز هؼکالت ریش ّ درػت
هؼیؼتی کَ اکثزیت ایزاًیبى را آسار هی دُذ ،هؼعالتی
هٌحصز ثَ كزد را تدزثَ هی کٌذً .جْد اهٌیت ػـلی ،آیٌذٍ
ای

ًیوَ

رّػي،

ًبسل

ثْدى

اطتبًذاردُبی

ثِذاػتی

ّ

اهٌیتی هحیػ ُبی کبر ،ثی تلبّتی هظئْالى در ثزاثز هؼکالت
ّ  ....هحْرُبی اصلی هؼکالت ایي خبهؼَ اطت.

;::/8/

* اػتزاض کبرگزاى ػزکت پیوبًکبری احیبء گظتز طجش ّ
کبرگزاى

ّ چی پی آی ثَ ػذم پزداخت حن ثیوَ .خوؼی اس

کبرکٌبى پزص ػوبلی ثؼذ اس تجذیل ّظؼیت ّ دریبكت طبثوَ
ثیوَ هؽلغ ػذٍ اًذ کَ ػزکت ُبی احیب ء گظتز طجش ّ چی
پی آی کَ در طٌْات هجل ؼزف هزارداد ایؼبى ثْدٍ اًذ،
حذّد دّ هبٍ طبثوَ ثیوَ کبرکٌبى را ّاریش ًکزدٍ کَ در
هْرد ػزکت احیبء گظتز طجش تبریخ رّسُب یب هبٍ ُبی
ّاریش ًؼذٍ ثزای کبرکٌبى هتـیز ثْدٍ ّ ػزکت خی پی آی
ًیش ثیوَ هبٍ آخز یؼٌی اّل خزداد تب 53

خزداد را

ّاریش ًکزدٍ اطت .ایٌکبر کَ یک دسدی آػکبر ّ کالُجزداری
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اس حوْم کبرگزاى هی ثبػذ ثب اػتزاض ػذیذ کبرگزاى طبلي
پزص هْاخَِ گؼتَ ّ کبرگزاى اػالم کزدٍ اًذ در صْرت خْاة
ًذادى هذیزیت هٌبثغ اًظبى دطت اس کبر خْاٌُذ کؼیذ.
کبرگزاى ایزاى خْدرّ ;::/8/
* ثي ُبی ثذّى خْار ّ ثبر رّی دطت کبرگزاى هِزکبم
پبرص .در پی اػتصبة دّ طبػتَ دّ ُلتَ پیغ کبرگزاى
طپزطبسی ّ دیگز ثخغ ُبی هِزکبم پبرص کبرگزاى

خْاُبى

ًوذ ػذى هجبلؾ چٌذ هبَُ حن آکْرد ّ رکْد ّ ُوچٌیي ثي
ُبی خْارثبر کَ چٌذیي هبٍ اطت پزداخت ًؼذٍ اطت ،ػذًذ.
كؼبر کبر ،دطتوشد ُبی پزداخت ًؼذٍ ّ رّ ػذى دسدی ُب ّ
كظبد ثبًذ سرکغ هذیز هِزکبم
کبرگزاى

هِزکبم

پبرص

ثَ

پبرص ،اّظبع را در هیبى
ػذت

ثحزاًی

کزدٍ

اطت.

کبرگزاى ایزاى خْدرّ ::/8/34
*پض اس اػالم تصوین هدوغ ػوْهی طبلیبًَ ایزاى خْدرّ کَ
ُیچ طْدی ثَ طِبهذاراى تؼلن ًوی گیزد .حبل ثب طوْغ
طِبم ایزاى خْدرّ کَ ػوذٍ آى ثَ طبسهبى گظتزع ّ ًْطبسی
صٌبیغ ّ ثیغ اس 42

درصذ هتؼلن ثَ ػزکت ُبی دّلتی ّ
2

هبثوی

هتؼلن

ثَ

هزدم

اطت.

ُن

طزهبیَ

دّلت

ّ

ُن

طِبهذاراى ػبدی آطیت هی ثیٌٌذ در ًتیدَ در حبلی کَ
ػزایػ هبلی ثشرگتزیي ػزکت صٌؼتی ایزاى تلبّت چٌذاًی ثب
طبل ُبی هجل ًکزدٍ اطت ،گزُّی اس طزهبیَ داراى در تالع
اًذ ثب ُوکبری ثزخی هذیزاى ایزاى خْدرّ اهذام ثَ تصبحت
طِبم

ایي

ػزکت

ثِبی

ثَ

ًبچیش

کٌٌذ.

کبرگزاى ایزاى خْدرّ ::/8/37
*تؼْین  6هبَُ حوْم  72تي اس کبرکٌبى حن الشحوَ ای صذا
ّ طیوبی آثبداى

کبر ّ کبرگز ::/8/44
*طیذ هحوذػلی هْطْی هجبرکَ در گلتگْ ثب كبرص ثَ اػبرٍ
ثَ ؼزذ هزاردادُبی هْهت در هدلض اظِبر داػت :در ایي
هزارداد ُب کَ در هدلض ثزرطی ػذ ،هزار ثْد هزارداد
کبرگزاى هْهت پض اس  32طبل ثَ داین تجذیل ػْدّ .لی در
هْرد ػلت تصْیت ًؼذى ؼزذ اصالذ هزاردادُبی هْهت اكشّد:
ًگزاًی ًوبیٌذگبى در هدلض ایي ثْد کَ در صْرت هبًْى
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هذکْر ،هجل اس

طز رطیذ  32طبلَ کبرگزاى ثَ ُز دلیلی

تْطػ کبركزهب اخزاج ػًْذ.

کبر ّ کبرگز ::/8/44
*در حبلی کَ ثزخی اس اهؼبر خبهؼَ ُشیٌَ پزداخت یک کیلْ
خزهب  722تْهبًی ّ یب سّلجیب ثبهیَ  4:22تْهبًی ّ هْاد
دیگز طلزٍ ُبی اكؽبر را ًذارًذ ،در رطتْراى ُبی هدلل،
ػذٍ ای هیشُبی آًچٌبًی ثزای اكؽبر تزتیت هی دٌُذ کَ
حذاهل ُشیٌَ اكؽبری ُز ًلز ُ 47شار تْهبى درهی آیذ.
ایي اكؽبری ُب کَ در ُتل ُبی ّ ثبؽ ُب ّ رطتْراى ُبی
لْکض ػوبل ػِز ثب صزف ُشیٌَ ُبی  4تب  37هیلیْى تْهبًی
ُشیٌَ هی ػْد ّ ُزچَ ثَ پبیبى هبٍ رهعبى ًشدیک هی
ػْین ،ثز تزاکن هزاطن اكؽبری ًِبدُب ّ هزاکش دّلتی ّ
خصْصی در تبالرُبی پذیزایی اكشّدٍ هی ػْد ثَ گلتَ یکی
اس ُتل داراى تِزاى :اؿلت اكزادی کَ در ایي هزاطن ُب
ػزکت هی کٌٌذ ،خشّ هؼز كویز ّ

هظتوٌذ خبهؼَ ًیظتٌذ ّ

ً در ایي اكؽبری ُب ثزخی هذیزاى ّ ػخصیت ُب
ؿبلجب
4

ثَ

رایشًی ّ الثی ُبی طیبطی ،خلت ًظز آرای ُوظْ ّ  .....هی
پزداسًذ.
طزهبیَ ::/8/46
ثی

*درّاسٍ

دكبع

ایزاى

ُدْم

در

ّاردات،

اس

ثشؿبلَ

اكـبًی ّ گْطبلَ پبکظتبًی ،تب ثزًح اهبراتی ّ دیْار
پیغ طبختَ

چیٌی ّارد کؼْر هی ػْد .در ػزایؽی کَ رکْد

ًظجی ثز ثخغ تْلیذ کؼْر حبکن اطت اهب ثبسارُبی هصزف
داخلی

ؿزم

درکبالُبی

کیلیت

ثی

خبرخی

هزار

دارد.

ثبسارُبی گْػت ،چبی ،ثزًح ،هیٍْ ،ػکز ،کلغ ،پْػبک،
دیْار پیغ طبختَ ّ ثظیبری دیگز اس کبالُبی هصزكی در
اختیبر کبالُبیی اطت کَ اس کؼْرُبی اكـبًظتبى ،پبکظتبى،
تزکیَ ،چیي ،ػیلیٌُ ،ذ ،اهبرات ،ثزسیل ّارد کؼْر هی
ػًْذ ّ دّلت ثب ّخْد اػزاف ثز ّظؼیت تْلیذ در کؼْر اهب
ُن

چٌبى

طیبطت

ُبی

گذػتَ

طزهبیَ ::/8/46

5

را

تذاّم

دادٍ

اطت.

*کبرگزاى ّ هذیزاى کبرخبًَ ایزاى پْیب ،خْاطتبر طختی
کبر ثزای ثخغ ُبی هختلق کبرخبًَ اس ّسارت کبر ُظتٌذ.
کبرگزاى كلش کبر هکبًیک ::/8/46
* ثب تْخَ ثَ رکْد لْاسم خبًگی در کؼْر ّ کبرخبًَ
ایزاى پْیب ّ ُوچٌیي ثبس ًؼظتَ ػذى کبرگزاى هذیوی ّ
ػذم خبیگشیٌی کبرگز خذیذ ثدبی آًبى ،ایي تالع خش ایٌکَ
ُز چَ طزیغ تز کبرخبًَ ایزاى پْیب اس کبرگزاى هذیوی
خبلی ػْد تب هذیزاى ثب خیبلی آطْدٍ ایي کبرخبًَ را
ّرػکظتَ ّ درُبیغ را ثظتَ ّ طپض ثَ طزهبیَ داری اًگل
تدبری

ثلزّػٌذ

ّ

ظزثَ

دیگزی

ثَ

صٌؼت

کؼْر

ّ

ؼجوَ

کبرگزاى ایزاى ّارد کٌٌذً ،تیدَ ای دیگز در ثز ًذارد.
کبرگزاى كلش

کبر هکبًیک

*کبرگزاى صٌبیغ هخبثزات راٍ دّر ایزاى ًلزی ُ 522شار
تْهبى گزكتٌذ .ثذًجبل اػتزاض ُبی پزاکٌذٍ کبرگزاى در
ُلتَ

ُبی

گذػتَ

طزاًدبم

رّس

::/8/46

ثَ

ُز

یک

اس

کبرگزاى تحت ػٌْاى ثبسگؼبیی هذارص ُ 522شارتْهبى ثؽْر
ػلی الحظبة پزداخت ػذ .هجلؾ پزداخت ػذٍ کوتز اس ًصق
6

حوْم هبُبًَ ای اطت کَ کبرگزاى ثبثت

 :هبٍ گذػتَ اس

کبركزهب ؼلت کبر ُظتٌذ .ثؽْر هتْطػ ُز کبرگز صٌبیغ
هخبثزات راٍ دّر ایزاى  6هیلیْى تْهبى اس کبركزهب ؼلت
کبر اطت .صٌبیغ هخبثزاتی راٍ دّر ایزاى ًشدیک ثَ ;72
کبرگز دارد ّ كؼبلیت ایي کبرخبًَ در هبٍ ُبی گذػتَ ثَ
دلیل ًجْد ًوذیٌگی ّ پزّژٍ هتْهق اطت .اس اردیجِؼت هبٍ
طبل

خبری

ایي

کبرخبًَ

تحت

هذیزیت

هْهت

دّلتی

هزار

دارد.

کبرّکبرگز ::/8/48
*ػلی دُوبى کیب ػعْ ُیأت هذیزٍ کبًْى ػْراُبی اطالهی
کبر تِزاىً :وبیٌذگبى کبركزهب هبًغ ثزرطی ؼزذ ثَ طبسی
هزاردادُبی کبر ػذًذ .دلیل ایي اهز ایي اطت کَ ثزخی اس
ًوبیٌذگبى خْد کبركزهب ُظتٌذ .ثظیبری اس هلبد هبًْى
کبر اخزا ًوی ػْد ،اس خولَ ؼزذ ؼجوَ ثٌذی هؼبؿل ،تلکیک
هؼبؿل دائن ّ هْهت ّ کوک کبركزهبیبى ثَ تؼبًّی ُبی
هظکي کبرگزی .کظی ثَ كکز کبرگزاى ًیظت ّ ُوَ كوػ ػؼبر
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حوبیت

اس

کبرگز

طز

هیذٌُذ

ّ

اس

ػول

خجزی

ًیظت.

کبر ّ کبرگز ::/8/48
*هحوذ پبرطب رئیض کبًْى ػبلی ػْراُبی اطالهی کبر طزاطز
کؼْر :حذاهل ػیذی اهظبل کبرگزاى 749

ُشار تْهبى ّ

حذاکثز ُ 9;2شار تْهبى

کبر ّ

کبرگز ::/8/48
*ػیظی رظبیی رئیض ُیأت هذیزٍ ػزکت آلْهیٌیْم اراک6 :
ُشار کبرگز آلْهیٌیْم اراک در خؽز ثیکبری هزار دارًذ.
هظئلَ کبرخبًَ آلْهیٌیْم ثبیذ ثب ًگبٍ ثَ هظئلَ اػتـبل
حل ػْد سیزا ُ 6شار ًلز پزطٌل ایي ػزکت در صْرت ثیکبری
هؽؼب ثب هؼکالت كزاّاًی هْاخَ خْاٌُذ ػذ ّ ایي هؼکالت ثَ
ػِز اراک ًیش تحویل خْاُذ ػذّ .ی ثب اًتوبد اس هصْثَ
دّلت درثبرٍ تؼؽیلی دیگ ُبی ّاحذ هذین آلْهیٌیْم اراک
گلت :در صْرت تؼؽیلی ایي ّاحذ ً 4/722لز ًیزّی هبساد
خْاُین داػت کَ هدجْر ثَ اخزاج آًِب ُظتین ّ ثبیذ
تأهیي اختوبػی ثَ آًِب ثیوَ ثیکبری پزداخت کٌذ .دّلت
سهبًی ایي هصْثَ را اس تصْیت گذراًذٍ کَ :
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هبٍ اس

كزّع

کبرخبًَ

ثَ

خصْصی

ثخغ

گذػتَ

ثْدٍ

ّ

دّلت

حن

ًذاػتَ درثبرٍ کبرخبًَ ای کَ ّاگذار کزدٍ تصوین گیزی
کٌذ .در صْرت اخزای ؼزذ تحْل اهتصبدی در کؼْر ایي
ً تْاى تْلیذ هحصْل را ًخْاُذ داػت ّ دیگز
هدوْػَ هؽؼب
اهکبى

تْلیذ

ًیظت.

پذیز

کبر ّ کبرگز ::/8/48
*ًخظت

ّسیز

طٌگبپْر

کزد

اػالم

کَ

ثَ

ػلت

کبُغ

رػذ

اهتصبدی ًبػی اس رکْد اهتصبدی خِبًی ّرّد ًیزّی کبر
خبرخی ثَ ایي کؼْر هحذّد خْاُذ ػذ.

کبرّکبرگز ::/8/48
*کبرگزاى اپل آلوبى در ثلژیک راُپیوبیی هی کٌٌذ .کالّص
كزاًش رئیض ػْرای کبرگزاى کبرخبًَ اپل آلوبى خجز داد
ایي کبرگزاى تصوین دارًذ ُلتَ آیٌذٍ ثَ ثلژیک ثزًّذ تب
ثَ ًؼبًَ حوبیت اس ُوکبراًؼبى کَ تِذیذ ثَ اخزاج ػذٍ
اًذ راُپیوبیی کٌٌذ اّ گلت :هب هصذ دارین اس تؼذیل
ًیزّ ّ ثظتَ ػذى کبرخبًَ ُب در ارّپب خلْگیزی کٌین.
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گلتَ هی ػْد ثَ احتوبل سیبد کبرخبًَ اپل در آًتْرپ
کبر ّ کبرگز :: /8/48

ثلژیک ثظتَ خْاُذ ػذ.

*ػذم تأئیذ کیلیت ثزخی ثزًح ُبی ّارداتی .ادارٍ کل
اطتبًذارد اطتبى تِزاى ثب اػالم ایٌکَ در ثزخی اس

ثزًح

ُبی ّارد اتی طوْم آرطٌیک ،کبدهیْم ّ ،طزة ّخْد دارد
کیلیت

ایي

را

هحصْالت

تأئیذ

ًکزد.

کبر ّ کبرگز ::/8/48
* اكشایغ  88درصذی ّاردات هیٍْ ؼی  7هبَُ اّل طبل ًظجت
ثَ طبل گذػتَ.

کبر ّ کبرگز ::/8/48
*كزّع هیٍْ داخلی ثَ چِبر هیوت ثزاثز هیوت توبم ػذٍ.
ثبؿذاراى اهظبل هحصْل درخَ یک طیت ّ ُلْی خْد را در
هزحلَ ثبالی درخت ثَ هیوت ُز کیلْ :72

تْهبى كزّختَ ّ

ُشیٌَ چیذى کَ حذّد  422تْهبى توبم هی ػْد یؼٌی ثزای
خزیذار ُز کیلْ طیت ّ ُلْ  3272تْهبى ُشیٌَ دارد .در
حبلی کَ ُویي طیت ّ ُلْ در هـبسٍ ُبی تِزاى کیلْیی طَ
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تب چِبر ُشار تْهبى ػزظَ هی ػْد اگز دّلت ایي هیٍْ ُب
را خزیذاری ّ دطت دالالى اظبكی را کْتبٍ کٌذ ،هی تْاًذ
ثَ هیوت ارساى ثَ هصزف کٌٌذٍ ػزظَ کزدٍ ّ ثبؿذارًیش
ًؼْد.

هتعزر
طزهبیَ ::/8/48

*ثِوٌی رئیض کل ثبًک هزکشی :پیبهذ اخزای ُذكوٌذ کزدى
یبراًَ ُب ،اكشایغ تْرم هؽؼی اطت  .ثَ ػویذٍ کبرػٌبطبى
در صْرت حذف  32تب ُ 42شار هیلیبرد تْهبى رایبًَ اًزژی،
تْرم

ثَ

52

تب

62

درصذ

خْاُذ

رطیذ.

طزهبیَ ::/8/48
*ثَ ػلت ثذُی طبسهبى تأهیي اختوبػی ثَ ثیوبرطتبى ُب،
ثیوبرطتبى ُبی ُوذاى دكتزچَ تأهیي اختوبػی ًوی پذیزًذ.
طزهبیَ ::/8/48
*در

اداهَ

ًوط

حوْم

کبرگزاى،

هذیزیت،

اظبكَ

کبری

کبرگزاى ُلت تپَ را کبُغ داد .اػعبی ػْرای اطالهی کبر
تبکٌْى در خصْؽ ثَ ًتیدَ رطیذى پیگیزی ُبیی کَ طٌذیکب
در هْرد ثبسًگزی در ؼزذ ؼجوَ ثٌذی هؼبؿل در ظزیت ریبلی
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کبرگزاى اًدبم دادٍ ثْد اهذاهی ًکزدٍ اًذ .هذیزیت ُلت
تپَ ثَ دلیل کوجْد ًوذیٌگی اظبكَ کبری کبرگزاى ایي
کبرخبًَ را اس  342طبػت ثَ  62طبػت کبُغ داد .رظب رخؼبى
ػعْ ُیأت هذیزٍ طٌذیکبی کبرگزاى ػزکت ُلت تپَ گلت:
هذیزیت ثذّى تْخَ ثَ طخت ّ سیبى آّر ثْدى کبر در ػزکت
ُلت تپَ اظبكَ کبری کبرگزاى را کبُغ دادٍ اطت .ثَ هْخت
هبًْى کبر در حبلی طبػت کبر رّساًَ در هؼبؿل طخت ّ
سیبى آّر ثَ خبی ُؼت طبػت ،ػغ طبػت اطت کَ هذیزیت ُلت
تپَ ثذّى تْخَ ثَ ایي هْظْع اس کبرگزاى اًتظبر دارد
رّسُبی ػبدی ُؼت طبػت کبر کٌٌذ ّ اًتظبر دریبكت  4طبػت
اظبكَ کبری را ًذاػتَ ثبػٌذ .ثز ایي هجٌب کبرگزاى ُلت
تپَ ثبثت کبر در رّس ُبی ػٌجَ تب چِبرػٌجَ ثؽْر هبُبًَ
 52طبػت اظبكَ کبری اس کبركزهب ؼلت کبر ُظتٌذ .رخؼبى
ثب

یبدآّری

ایٌکَ

در رّسُبی

ػبدی

دیگز

اظبكَ

کبری

هبًٌذ گذػتَ ّخْد ًذارد .گلت :کبركزهب هی گْیذ ثَ ُز
کبرگز ثبثت کبر در رّسُبی تؼؽیل پٌح ػٌجَ ّ خوؼَ 62
طبػت اظبكَ کبری خْاُذ داد ّ ایي در حبلی اطت کَ ثَ
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هْخت هبًْى ،کبرگزاى ثبثت کبر در ایي ایبم  6:طبػت
اظبكَ کبری ؼلت کبرًذُ .ز کبرگز در رّس پٌح ػٌجَ ّ
خوؼَ ُز ُلتَ ثَ تزتیت  6تب  :طبػت اظبكَ کبری هی کٌذ
کَ ثزآّردآى در ؼْل یک هبٍ  6:طبػت اظبكَ کبری هی ػْد.
طزهبیَ ::/8/48
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