همکاران متولد اردیبهشت ماه
تولدتان مبارک
آقایان :امیر سمیعی -بهرام موصلی -جعفر نامی -جالل نیکجوی هراب
جلیل عمرانیخواه -جواد ساسانیفرد -حسن عباسزاده -حسین قدرتی -رامین فردایی
رحمان ایمانی -عادل بنینصرت -علی شغلی -غالمرضا جمپور -غالمرضا مسعودفر -فرهاد محمدعلیزاده
قادر تقیزاده -مجید عبداللهی -محمد تقیافسری -محمد حدادی -محمود علیزاده -مختار بنینصرت
مسعود فخیم احمدی -مهدی آقازاده -مهریار خاوندکاری -نادر خطاپوش -یعقوب رضایی

شماره بیستم -اردیبهشت 97
امام صادق عليه السالم:
فريب نماز و روزه مردم را نخوريد ،زيرا آدمى گاه چنان به نماز و روزه خو مى كند كه اگر آنها را ترك گويد،
احساس ترس مى كند ،بلكه آنها را به راستگويى و امانتدارى بيازماييد.

افقی:
-1طبل بزرگ -مهاجم آ اس رم  -2توقف -موزه -نظریه  -3حیله های پنهانی -فرصت -فرودگاه بین
المللی اوکراین  -4شهر ترکستان قدیم -تذکره -درآن مکان -چراگاه ایل  -5تعجب زنانه -درس دادن-
زن فرعون  -6دوچرخه محبوب -آش هلیم -ویتامینی در اسفناج  -7دسر معروف -اشاره تاکیدی
نزدیک -ضمیر متصل مخاطب -8نگاه ونظر -خرسندی -حربه دسته دار  -9شکست دشمن -ناگوار-
فیلمی از تهمینه میالنی  -11شهری نزدیک تهران -گوی گریبان -شترمرغ آمریکایی  -11چند تن از
شاهان فرانسه -کاخ مشهوری که به دستور لویی سیزدهم بنا شد -ردیف  -12اسم -پسرشاپور و نوه
اردشیر بابکان -چین زلف -صدای بلند  -13خبرگزاری رسمی ایتالیا -بلندترین قله استان کرمان -وقت
 -14تبحر و استادی -اقیانوس ساکت -پایه و بنیان  -15جشن سنتی مغرب زمین -بازیکن اسبق فوالد
خوزستان با نام احسان
عمودی:
 -1پرستو -اسپم  -2بی حرکت -جانوری که در آب زندگی میکند -سوم شخص جمع  -3زبان عرب-
جوانمرد -همسن  -4مستقبل -قدرت -رود شولوخف -مدلی برای یقه لباس  -5نوعی اختالل التهابی-
مزمن -ضمیر داخل  -6حرف انگلیسی -رساله و نامه گذاری -ذات و سرشت  -7شهری در استان
مازندران -حرفی برای دهان کجی -عضو اصلی تنفس -نقاش فرانسوی  -8بهم ساییده شده -تحلیل غذا
 میل خانم باردار به بعضی خوراکیها  -9تصدیق بی ادبانه -اغما -جنس مذکر -مطیع  -11پادشاه بنامحبشه -جواب -تلخ  -11عالمت مصدر جعلی -مثنوی نظامی گنجوی  -12درخشان -طلیعه اعداد-
سبک صائب -پارچه کاله  -13ماه میالدی -جبون -ورزشی خشن  -14پانصدهزار قدیم -کاغذ کم
ارزش -هادی فیزیکی  -15پایتخت الئوس -درختچه آپارتمانی
واقعاً چرا در زندگی تا این حد احساس سردرگمی و بالتکلیییفیی
میکنیم؟ به احتمال زیاد علتش این است که روش تصمیمگیییری
را به درستی یاد نگرفته ایم .به رغم اهمییت تصیمیییم گیییری در
زندگی ،کمتر پیش آمده کیه در میدرسیه و دانشیگیاه بیه میا
آموزش های اصولی و کاربردی در این زمینه بدهند .خوشبختیانیه
میتوان شیوه تصمیمگیری درست و اثربخش را آموخت.
جان اس هاموند ،رالف ال .کینی و هوارد رایفا ،اساتید دانشیکیده
کسب و کار دانشگیاه هیاروارد آمیرییکیا در کیتیابیی بیه نیام
انتخاب هایهوشمندانه:یکراهنمایکااررای ی رایای
تصمیمگیییرهتی  ،به معرفی یک روش کارآمد و پییشیگیییرانیه

برای تصمیمگیری پرداخته اند .ایین کیتیاب بیه عینیوان کیتیاب
آموزشی درس تصمیم گیری در دانشکده کسب و کار دانشیگیاه
هاروارد و بسیاری از دانشکدههای مدیریت ،اقتصاد و میهینیدسیی
سرتاسر دنیا مورد استفاده مدرسین و اساتید قرار می گیییرد .ایین
کتاب به شما نمی گوید چه تصمیمی بگیرید ،بیلیکیه میی گیویید
چگونه تصمیم بگیرید.
در این شماره از خبرنامه بیه میعیرفیی ایین کیتیاب ارزشیمینید
پرداختهایم و خواندن آن را به همکاران محترم توصیه میکنیم.

بلست وسوملن نمایشگاه بلن المللی نفت گاز راالیش و رتروشلمی با

از آنجاییکه جوشکاری به عنوان کار گرم در صنعت از اهمییت فیو الیعیادهای
برخوردار بوده و به لحاظ استفاده از دستگاههای مختلف که از بر و گاز بیرای
این کار استفاده میکنند باید از ایمنی دستگاه های برقی و همچنییین از اییمینیی
سیلندرها اطالعات کافی داشت .در این مقاله سعی شده است در ایین ارتیبیا
مواردی به اطالع همکاران برسد.

حضور مقام های عالی وزارت نفت و نمایندگان سلاسی و بازرگانی برخی
از کشورهای خارجی و سازندگان بلن المللی و داخلی با رویکرد
“ حمایت از ظرفلتهای داخلی“ از تاریخ  62تا  67اردیبهشت  79در

مح دائمی نمایشگاههای بلن المللی تهران برگزار شد.

جوشکاریریق:

به مناسبت گراملداشت هفته سالمت سملنار آموزشی آشنایی با دیابت فشار
خون سرطان و افسردگی روز یکشنبه مورخ  7اردیبهشت  79در سالن
اجتماعات شرکت کلررار برگزار شد .در این دوره تعدادی از همکاران حضور
داشتند و مطالبی در خصوص سالمت و روانشناسی توسط کارشناسان مرکز
بهداشت استان ارائه شد.

این رویداد که از آن به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران
در این حوزه یاد میشود فرصت مغتنمی بود تا شرکتهای فعال در

عنوان پيشنهاد:

جایگزینی ترانسملتر اختالف فشار دیجلتالی به گلج عقربه ای در واحد G

این صنعت دستاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید

پيشنهاد دهندگان:

دست اندرکاران و متخصصان این عرصه قرار داده و با در نظر گرفتن

عبدالعلی شهریاری -ابوالفض صادق زاده -مهدی همتی -رسول محمدی

روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنایع فعاللتها و
نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند .بر اسا

اعالم برگزارکنندگان

در نمایشگاه امسال که در فضایی بالغ بر  06555متر مربع برگزار شد
صورت مستقلم و  656غرفه به نمایندگی از شرکت های خارجی از 79
کشور از جمله کشورهای ایتاللا فرانسه آلمان هلند کره جنوبی چلن
اسپانلا روسله ژارن و اتریش در حوزه رلمانکاری مهندسی مشاور
توللدکنندگان تجهلزات فعاللتهای رژوهشی و تحقلقاتی توللدکنندگان
فراوردههای نفتی و سرمایهگذاری حضور داشتند.
با حضور در این نمایشگاه با ارائه محصوالت و

توانمندی های خود رذیرای مراجعلن داخلی و خارجی از کشورهای

مختل

بود .همچنلن تعدادی از همکاران کلررار

از واحدهای

بهره برداری فنی مهندسی آزمایشگاه تدارکات رروژه و طرح وتوسعه
از این نمایشگاه بازدید به عم آوردند.

تگهداریومیاقبتازکارلهایجوشکاری:

فرسودگی کابلها در کارگاههای جوشکاری زیاد به چشم میخورد و علت آن
عدم رعایت اصول حفاظتی در کارگاه میباشد .از این رو نکاتی چند در میورد
مراقبت از کابلها را یادآور میشویم.
 از تاب خوردن بیش از حد کابل جلوگیری شود.
 از سقو اجسام روی کابل جدا خودداری گردد.
 از تماس قطعات داغ و پاشیدن مواد مذاب روی کابل جلوگیری شود.
 حدالمقدور کابل جوشکاری کوتاه و مناسب انیتیخیاب گیردد تیا عیالوه
برجلوگیری از افت ولتاژ در اثر طویل بودن ،کمتر دچار آسیب گردند.
 از عبور وسایل حمل و نقل و کامیون از روی کابل جدا خودداری شیود و
در صورت ضرورت کابل ازداخل لولههای فلزی مناسب به گیونیهای کیه
خراشیده نشود ،عبور داده شود.
 پس از پایان کار ،کابل ها به طور منظم جمع آوری و در میحیل مینیاسیب
نگهداری شوند.

آقای بهرام موصلی به عنوان فرد نمونه در رعایت موارد ایمنی و استفاده از وساایا
حفاظت فردی در اردیبهشت  79انتخاب و در مراسم نماز ظهر مورد تجلالا قارار
گرفت .در جلسه ایمنی و حفاظت فردی که در اردیبهشت  79در اتاق جلسات برگزار
شد تصملم گرفته شد تا در ارتباط با کم شدن حوادث و جلاوگالاری از باروز آن
تمهلداتی اندیشلده شود .در این جلسه که با حضور معاونت باهارهبارداری مادیار
حراست مدیر اداری ریلس ایمنی و بهداشت و همکارانی از واحدهای ماخاتالا
برگزار شد بر لزوم استفاده از وسای حفاظت فردی و ایمنی توسط همکاران تاکالاد
گردید و مقرر شد هر ماه از بلن همکارانی که موارد ایمنی را رعایت ملکنند فردی به
عنوان نمونه انتخاب و مورد تشویق قرار گلرد .همچنلن به افرادی که این ماوارد را
رعایت نمی کنند تذکر داده شده و در صورت عدم رعایت با آنها برخورد تانابالاهای
صورت خواهد گرفت .همکاران ایمنی موظ هستند ضمن کنترل روزانه تاذکارات
الزم را داده و گزارشات خود را به ریلس ایمنی و بهداشت ارائه نمایند.
الزم بذکر است در هر شماره از خبرنامه ضمن آوردن نام فرد منتخب در رعاایات
موارد ایمنی به واحد افراد تنبله شده نلز اشاره خواهد شد لذا از همکاران تقاضا داریم
در رعایت موارد ایمنی که ضامن سالمت خودشان میباشد کوشا باشند.

جوشکاریراگاز

 6520غرفه به نمایندگی از شرکتهای داخلی و  977غرفه خارجی به

شرکت کلررار

با استفاده از جریان بر مستقیم ،عملیات جوشکاری انجام مییشیود کیه میوارد
ایمنی بر شامل :سالم بودن کابل ها ،وجود سیییم ارت ،دوشیاخیه ،درپیوش
موتورها در مرحله اول الزامی است .در مرحله بعد استفاده از وسیاییل اییمینیی
جوشکاری شامل :ماسک ،عینک ،لباس کار ضخیم ،دستکش چرمیی ،کیفیش
ایمنی سا بلند و غیره میباشد.

توضيح پيشنهاد:

گلج اختالف فشار  DPIعقربه ای به دلل قلمت باالی برند خارجی در خرید و نلز
مشکالت عدیده ی تعملراتی به دلل نشتی روغن از بخش سنسورهای دیافراگمی و
شکنندگی کلپالری (لوله) اتصال مفاص گلج و فلنج مح نصب بر روی تاسلسات
موجب آسلبهای برگشت نارذیری می گردید که قاب تجدید در بازسازی نبود .با
اجرای این طرح عالوه بر ح مشک فوق صرفه جویی قاب توجه ای نلز حاص
شده است.

الف) بازرسی سیلندرها از جمله سالم بودن شیییر ،عیقیربیه هیای فشیار سینی ،
شیلنگ ها ،وجود درپوش ،نصب شیر یک طرفه بعد از مشعل و روی شیییلینیک
گاز با اکسیژن و  ، Flame arrestorوسایل مخیصیوح حیمیل سیییلینیدر،
استاندارد بودن محل نگهداری سیلندرها ،کنترل تاریخ ساخت سیلندر.
ب) تفکیک سیلندرها از یکدیگر بر اساس نوع گاز و انبار کردن آنها بیه طیور
جداگانه.
ج) نحوه صحیح استفاده شامل کنترل فشار استاندارد هر نوع سیلنیدر در زمیان
مصرف ،اجتناب از مصرف موادی که ترکیب آنها با گاز موجود حالت انفجیار
یا اشتعال بوجود میآورد( بطور مثال :مواد چرب با اکسیژن خالص که ترکیییب
انفجاری بوجود می آورد) نقل و انتقال صحیح با استفاده از وسیاییل چیرخدار،
بستن کلیه شیرها پس از اتمام کار.
د) وسایل ایمنی الزم شامل :عینک شیشه رنگی ،دستکش چرمی جیوشیکیاری،
آچار مخصوح باز و بسته نمودن شیرآالت که در زمان استفاده جرقهای تولییید
امور HSEQ
نکند.

چهارملن دوره مسابقات کشوری شطرنج شرکت های تابعه دارویی تاملن روز
چهارشنبه مورخ  62اردیبهشت  79به ملزبانی شرکت داروسازی زهاراوی در
مح این شرکت برگزار و همکارمان آقای علی صبافر از شرکت کالارراار
موفق شد مقام نخست این مسابقات را کسب نماید .الزم بذکر است که آقای
ال در مسابقات انتخابی شطرنج شرکت های دارویی شمالغرب کشور
صبافر قب ً
که به مناسبت گراملداشت هفته کار و کارگر در شرکت کلررار برگزار شده
بود به عنوان نفر اول جهت حضور در مسابقات کشوری انتخاب شده بود.

