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امام على عليه السالم :
اى مؤمن! به تحقيق اين دانش و ادب بهاى جان توست پس در آموختن آن دو بكوش كه هر چه بر دانش و ادبت افزوده شود بر قيمت و قَدْرت
افزوده مىشود ؛ زيرا با دانش به پروردگارت راه مىيابى و با ادب به پروردگارت خوش خدمتى مىكنى و با ادب در خدمتگزارى ،بنده سزاوار

افقی:
-1خرسندی و شادی -سازی از خانواده سازهای کوبهای و احتماال با ریشه اندونزیایی  -2گل همیشه بهار
 بسرعت -خبرگزاری کشورمان  -3پیامبر عبرانی -کشوری در مدیترانه -نشان ،رونق  -4قرن -موسیقیغربی -با تربیت -شبیه  -5صورت اندوه -خوشنویسی -گرو بستن  -6بی چیزی -توان -شمارش کردن
 -7گوهر بی نظیر -آفت درختان میوهدار -ساعت عهد بوق!  -8ورزش سبک -همگانی -متکا
 -9مساوی در شطرنج -چرم پرزدار مخملی -قهرمان یورو -11 2116جنس جنگجو -آگاه ،خبره-
هیکل  -11شن نرم -سند کهنه و قدیمی -اتمسفر  -12از افعال ربطی -گونهای نارنگی -شامل همه میشود
 پاداش نیکی با بدی  -13باجه -میوه کال -پیدرپی و پشت سرهم  -14پخش صوت جیبی -رازهایپنهان -نوعی زردآلو  -15کنایه از مجازات شدید -لولهای تو خالی که معده را به تهی روده میپیوندد.

دوستى و نزديكى به او مىشود  .پس اين نصيحت را بپذير تا از عذاب بِرَهى.

عمودی:
 -1سبکی در شعر -مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا  -2همان مادر است -جنب ،آغوش-
شیوه  -3مثل و مانند -کمیابی -سپاسگزار  -4مادر آدمیان -خدمتکاران -تعجب زنانه -سراسر
 -5شاخهای از رشته پزشکی که در مورد تومورها مطالعه میکند -عود  -6پیچیدن -جز و تکه -حجت
 -7روز قرآنی -قبیله حاتم -ساز خوشبو! -آسوده از وضعی دشوار یا ناخوشایند  -8سنگ انداز -رنگ
تزئینی ناخن -شمارک  -9فرشی شبیه پالس یا گلیم -یک دوم هر چیز -اشاره بعید -نفع  -11درس دادن
 کف دست یا پا -بازی نفسگیر  -11میان چیزی -به دست آوردن محصول کارخانه  -12پایتختجهانی موسیقی -ضمیر بی حضور -چهاردیواری دارای سقف -گنج  -13دستور بزرگان -گیاهی
ریشهای و خوراکی -آهنگ  -14الهه زیبایی -جای پیدایش -خشکی میان آب  -15قضاوت غیرعادالنه
 -پدر شیمی امروزی

اگر به این جمله ها توجه کنید:
 میخواهم از زندگی لذت بیشتری ببرم ،اما مدام در تب
و تاب و رفت و آمدم و هرگز برای خود وقت ندارم.
 بین کار و زندگیم تعادل و توازنی وجود ندارد.
 فشار و استرس فراوانی را تحمل می کنم.
 به وقت بیشتری نیاز دارم.
این مشکالت و مشکالتی شبیه به اینها بررای هرر فرردی
ممکن است رخ دهد .علت تمامی این مسائرل بره دلریرل
نداشتن مدیریت زمان در زندگی است .برای ایرنرکره از
مدیریت زمان مطلوبی برخوردار گردید به شما پیشرنرهراد
میشود که کتاب حاضر را بطورعمیق مطرالرعره کررده ترا
بتوانید امور زندگی و مسائل جاری در آن را به شریروهای
مناسب ارزیابی نمایید.

ناظر گمرکات استان آذربایهان شرقی ب همراه معاونی و مدیران بخشهای
مختلف ای اراره ،روز روشنب  8ارریبهشت  39از شرکت کلریارس بازرید
بعمل آوررند.
رر ای رابط آقای رکتر مسعور فخیم اامدی مدیر بازرگانی شرکت کلریارس
گفت :با توج ب اهمیت صاررات محصوالت کلریارس و تالش برای
گسترش آن رر سات  ،39متاسفان با محدوریتهای گمرکی مواج هستیم
ک ای امر ن ب خاطر قوانی گمرکی بلک ب علت عدم شناخت و توجی
کارشناسان فنی گمرک از نوحوه تولید ،بست بنووودی و ارسات محوووصوالت
کلریارس ب کشورهای خارجی بوره است.

جليل عمرانی خواه

کارشناس شرکت آساهی گالس ژای روز س شنب  00فرورری  39با اضور
رر شرکت کلریارس با مدیران و کارشناسان ای شرکت ب تبارت اطالعات
یرراخت.
شرکت آساهی گالس ژای یکی از معتبرتری شرکت تولید کننده ممبرانهای
تبارت یونی واادهای کلرآلکالی می باشد ک رر ای جلس آخری نسخ های
ممبرانهای موجور رر رنیا از طرف کارشناس مربوط معرفی شد.
برای شفاف نمورن ای موضوع با رایزنیهای انهام یافت  ،خوشبختان موفق
شدیم نظر مسئوالن گمرک را ب بازرید از کلریارس جلب نماییم تا از ای
طریق توضیحات الزم رر خصوص فعالیت کلریارس بخصوص رر بخش
صاررات ،نحوه یلمپ محمول های مای صارراتی و سیلندرهای کلر را ارائ
نماییم .رر جلس ای ک بدی منظور برگزار شد با اضور معاونت محترممالی و
برنام ریزی ،معاونت محترم بهرهبرراری و مدیران و کارشناسان واادهای
مختلف کلریارس ب تبیی ای موضوع یرراخت شد و طی بازریدی ک از
قسمتهای مختلف از جمل وااد سیلندریرکنی ،تست سیلندرها و بست بندی
محصوالت مای و سور یرک کلریارس بعمل آمد موفق شدیم با جلب اعتمار،
نظر مسئوالن گمرک را ب ایهار تسهیالت رر امر صاررات ترغیب نماییم.
همننی با رریافت ییشنهارات از سوی مدعوی و اجرای آنها ،قطعاً نتایج
مثبت و سازندهای رر امر صاررات شرکت کلریارس ااصل خواهد شد.

اولی محمول یارافی کلره ب میزان تقریبی  2ت  ،سوم ارریبهشت  39ب
کشور آذربایهان صارر شد.
مدیر وااد بازرگانی کلریارس با اعالم ای خبر اضاف کرر:
بعد از مدتها رایزنی با کشور آذربایهان رر نهایت ای امر ب تحقق رسیده و با
ییش بینی یتانسیل موجور رر ای کشور برای صاررات ب میزان  21ت رر
ماه امید است با تایید محصوت از طرف خریدار ،صاررات ای محصوت ب
کشورهای مشترک المناف آغاز شور.

عقوان پیشقه د:
مصرف محتویات  D0026رر لوت گیری شیر آهک بصورت روتی
پیشقه د دهقدگ ن:
سعید تقی زاره -مرتضی نیکدت -رضا اصغری
دسا مرد پیشقه د:

با اجرای ای طرح ،از هدر رفت  01متر مکعب آب و افزایش
له رر کاناتها جلو گیری شده است .همننی ای امر باعث
کاهش آلورگی سایت و محیط کارخان میشور.

بحران آب درکشور:
ایران بعنوان کشوری با اقلیم عمدتاً گرم وخشک ،هم اکنوون رر اوات توهوربو
مشکالت جدی آب است .خشکسالیهای مکرر توأم با برراشت بیش از اد آبهای
سطحی و زیرزمینی از طریق شبک بزرگی از زیرساختهای هیدرولیکی و چاههوای
عمیق ،وضعیت آب کشور را ب سطح بحرانی رسانده است .از نشوانو هوای ایو
وضعیت :خشک شدن رریاچ ها ،رورخان ها و تاالبها ،کاهوش سوطوح آب هوای
زیرزمینی ،فرونشست زمی  ،تخریب کیفویوت
آب ،فرسایش خاک ،بیابانزایی و طوفانهای
گَرر و غبار است.
براساس تحقیقات بعمل آمده ،بحران آب رر
ایران تحت تأثیر س عاملِ عمده :رشد سریو
و الگوی نامناسب استقرار جمعیت ،کشواورزی
ناکارآمد و سوء مدیریت و توسعو نوایوایودار
می باشد .براساس شاخص های سازمان ملل و
مؤسس بی المللی مدیریت آب ،ایران اکنوون
رر وضعیت بحران شدید آبی قورار رارر .بور
اساس مستندات راهبررهای بی المللی آینوده
) ،(FDIایران از ساتها ییوش رر موعور
بحران آب قرار راشت است ،اما رر سو رهو
اخیر برای آن گامی برراشت نشده است.
بحران آب دراستات ن م اتقت ت
اج مرشرکت کلرپ رس :
با توج ب وضعیت بیان شده ررمورر کشوور،
استان آذربایهان شرقی ب عنوان یوکوی از
قطب های مهم کشاورزی و صنعت ررکشوور،
رر زمره استان های رارای وضعویوت قورموز
قراررارر .براساس تحقیوقوات سوازموان آب
منطق ای آذربایهان شرقی ررسالهای  68الی  ، 66رشوت سوهونودا مونواطوق
مهاورکلریارس ) از مدتها قبل جزو مناطق بحرانی اعالم گرریده اسوت .شورکوت
کلریارس رر اات ااضر با مصرف متوسط روزان  0011مترمکعب آب ،یوکوی از
یرمصرف تری صنای از نظر آب رر منطق سهند می باشد .طی روسات گذشت مکرراً
شاهد ییغام خطا از سیستم یمپاژ آب از چاههای عمیق شرکت بورهایم .همونونویو
بدالیلی نظیر کاهش اهم آب زیرزمینی و ازریار آالیندهها ،شواهود افوت نسوبوی
ررکیفیت آب نسبت ب سالهای اولی بهره برراری بوریم .ای نشان میرهد بوحوران
آب بسیارجدی است ونیاز است رر زمین راهکارهای استحصات آب ،نگ راشت آب،
کاهش مصرف آب و بازیافت یسابهای خروجی ،اقدامات شروع شده قبلی بسرعوت
تکمیل و ب نتیه برسند تا بتوانیم ضم اایای تدریهی مناب آبی از رست رفوتو ،
ییش از تشدید بحران آب چاره ای بیاندیشیم.
فع لیاه ی شرکت کلرپ رس درزایقه ادیریت اق بع آب م پس به :
ررفاصل سالهای  61الی  ،68باتوج ب وضعیت آالینده ها ررفاضالب اامالح معدنی

عمدتا یونهای کلراید و سولفات ) اولی طرح مدیریت یساب ،طرح zero waste
بوره ک بصورت بازچرخانی یساب ناای آب نمک اجراء شد .ای طرح باعث ارتقواء
کیفیت و کاهش چشمگیر رر آالینده های یساب خام صنعتی گورریود .ررارامو بوا
همکاری واادهای مختلف ،چندی طرح بازیافت ررطی سالهای 68الی  38اجوراء
گررید از جمل :
 بازیافت یساب قلیایی وااد الکتروالیزر ب چرخ آب نمک
 بازیافت یساب قلیایی وااد سور یرک ب چرخ آب نمک
 بازیافت یساب خروجی از سرریز مخزن بازیافت ناای
 بازیافت آب مصرفی رر وااد یرکلری
 استحصات آب خام از بازیافت ضایعات کلروفریک رر تصفی خان صنعتی
رح ب زی فت پس به ی خرمجی ازتصفیه خ نه ه ب اساف ده از سیسام
اسمزاعکوس م اماترم
از ادور س سات قبل بازیافت یسابوهوای
تصفی شده و امکان سنهوی اسوتوفواره
مهدر از آنها بعنوان ابزاری مهم جوهوت
صرف جویی ررمصرف آب و جلوگیری از
برراشت بیروی آبهای زیرزمینی آغاز شد.
اهم اقدامات انهام شده بو شورح زیور
میباشد:
 استقرار و مونتاژ رستگاه اسمز معکوس
رر وااد یوتیلیتی
 بررسی کیفیت و کمیت یسواب موورر
نیاز بعنوان وروری رستگاه
 آماره سازی یساب تصفی شده بصورت
آزمایشی جهت تکمیل فرآینود توامویو
کیفیت یساب مورر نیاز
 استارت آزمایشی رستگاه اسمز و آماره
سازی خط انتقات یساب تصفی شوده از
تصفی خان ها ب رستگاه
 ایهار خط انتقات یساب خوروجوی از
اسمز ب وااد اواترم جهت توبوخویور و
جامدسازی
بدون شک اتمام کامل ای یروژه ررکنوار
همکاری اخیر با مراکز رانشگاهی خواهود
توانست برگ برنده مهمی برای شرکت کلریارس رر امر خطیر مدیریت مناب آب و
یسابها باشد .اهم اقدامات نهایی مورر نیاز رر ای خصوص عبارتند از:
 تالش رر راستای تامی ویژگی های اعالم شده مورر نیاز ب یساب وروری توسط
امور تصفی خان ها
 استارت ،نگهداشت و تامی آنتی اسکاالنت و سایر ملزومات اساسوی سویوسوتوم
اسمزمعکوس موجور
 تکمیل عملیات تغلیظ یساب غلیظ خروجی از اسمز معکوس رر وااد اواترم

 تکمیل مطالعات مشترک رراات انهام با مراکز رانشگاهی ررخصوص توکومویول
طرح های بازیافت
ررخاتم از همکاری واادهای محترم بهره برراری ،یوتیلیتی ،فنی مهندسی ،کنتورت
کیفی ،آزمایشگاه و طرح و توسع و هدایت ارزنده معاونت محترم بهرهبرراری تشکور
و قدررانی می شور.

