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  انتخابي  مسابقات قهرماني نايب عنوان شد موفق پارس كلر شركت واليبال تيم
 كسب را كشور غرب شمال بخش در تامين دارويي گذاري سرمايه شركت

  درTPICO تابعه هاي شركت برتر تيم انتخاب منظور به مسابقات اين .نمايد
  شهيد سازي سرم زهراوي، داروسازي :هاي شركت بين كشور غرب شمال

  ماه آذر 24 لغايت 22 از كلرپارس شركت و دانا، سازي دارو شركت قاضي،
  زهراوي داروسازي شركت ميزباني به خاوران، شهرك واليبال سالن در 96 سال

.شد برگزار

  امير زاده، تقي سعيد :آقايان از متشكل بالوده علي آقاي سرپرستي به كلرپارس تيم
 محمدي، رسول پورعباس، صفر رامشخوار، خليل قهرماني، بابك فر، آرمون
  در خوبي بسيار نمايش پردوست، احد و پورمحمد سياوش محمدي، مهدي
  تيم برابر فينال بازي در و كرده ارائه حريف هاي تيم مقابل در مسابقات طول

.شدند راضي مسابقات قهرماني نايب به قاضي شهيد سازي سرم واليبال

  مربيگري هاي دوره در كلرپارس، مالي امور همكاران از فر يميني شهريار آقاي
  مربيگري زمينه در آموزشي هاي دوره اين .نمود شركت كوهنوردي فدارسيون
   برف و يخ مربيگري و كوه علم عمومي منطقه در هفته يك مدت به كوپيمائي

  كوهنوردي فدارسيون توسط ساواالن شمالي يخچال در هفته يك مدت به
.شد برگزار

افقي

 قاره بومي مردم از هريك -2 است كشور رسمي مقام بزرگترين رهبري از پس اساسي قانون طبق -ها خانم لب رژ -1

 گذار پايه -چهارپايان بچه -آرام رود -4 پوست بر سوختگي اثر-باخبر -مهمانخانه -3گياهي پروتئين-نيكي به تظاهر -كهن

  -)ص(اكرم پيامبر مدفن -6 زبان گرفتگي -سياه قاره در كشوري-اتومبيلراني مسابقه -5 جعلي مصدر عالمت -آناليز

 نازك مفتولهاي با كه زنجان اصلي دستي صنايع از يكي  -دست مخفف -8 پرخور  -درنگ بي  -ناچار -7 نقره -مسافر

 عدد  -شده آغاز  -انسان آدمي، -10 ميالدي ماه  -مرتفع بناي  -كوبيده كنجد -9 خسته نفس -پذيرد مي انجام نقره

 آخر نت  -بنا دست وسيله  -داشتن نفرت -بدن فرمانده -12 باركش اسب  -بيرم ديلم،  -ادبانه بي خطاب -11 دورقمي

 روشي -حاجت مراد،  -فروش برنج -14 طريقه روش،  -صادقي اكبر از فيلمي  -قيامت روز در مردگان شدن زنده -13

  - شاه ناصرالدين دوران شعراي از اصفهاني سروش لقب -15 دامپزشكي و پزشكي تشخيصي تصويربرداري در پرتونگارانه

موسيقي سازهاي از

عمودي

 و نقطه -3 سرما  -كشتي ورزش در اصطالحي  -دادن قرار مدرك -2 نظامي موزيك  -خانلري ناتل پرويز از اثري -1

 واحد -5 اشتعال قابل  -مولوي مثنوي اول بيت هجده  -انتخاب حرف -4 مردم سوره -كوه دو چاك -عرب شب  -خال

 النوع رب  -آزمايي بخت  -مزدور -7 رفتگر -امروز از پيش شب  -نظامي واحد -6 بهشت  -جاهليت بت  -ميانمار پول

 -10 زن بي مرد -فريدون مادر  -كجي دهان -9 باران مادر  -مازندران استان ديدني نقاط از  -مشهدي يار -8 مصريان

  ويتامين  -خسروپرويز پسر -شوي دندان -12 روشنايي وسيله -پا عضو  -هندي درختي -11 قابله -شمشير غالف -پوشاننده

 دوره -مانند بي و يكتا گوهر -پيروزي حرف -14 را من مخفف -بدي يا نيكي پاداش -عبادت -ناگهاني ترس -13 جواني

اروگوئه پايتخت  -آسان آسوده، -15 ابتدايي

جدول

 زيرا باشد بايد و است فرار قابل غير و مشترك مقصد مرگ حال، اين با ولي بروند بهشت به خواهند مي كه كساني حتي بميرد، خواهد نمي كس هيچ

 و شويد مي كهنه نيز شما نيست، هم دور كه روزي، اما هستيد، جديد شما امروز .آيند مي ها جديد و روند مي ها قديمي است؛ زندگي اختراع بهترين مرگ،

 تفكرات و عقايد تله در و ندهيد هدر ديگران براي زندگي با را آن پس است محدود شما زمان .دارد حقيقت كامال اما است كننده ناراحت .برويد بايد

  .نميريد نادان و بمانيد جستجوگر نيفتيد؛ ديگران

استنفورد دانشگاه در جابز استيو سخنراني                                                                                                                                     

 

96آبان  -شماره چهاردهم     
همكاران متولد آبان ماه    

تولدتان مبارك            
رسول ساساني فرد -عليرضا جهاني -حسين حقاني -عليرضا صبافر: آقايان   

كريم داور -رضا صادقي پور -مهرداد نورمحمدي -باقر اسماعيلي             

و خانم فاطمه رفعتي              

::::امام صادق عليه السالم امام صادق عليه السالم امام صادق عليه السالم امام صادق عليه السالم 

براى خدا براى خدا براى خدا براى خدا : : : : هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود و گويندهر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود و گويندهر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود و گويندهر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود و گويند

.  .  .  .  آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش دادآموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش دادآموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش دادآموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد
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 توقف با ماه آبان هفتم تاريخ در يكديگر هماهنگي با تعميرات و توليد واحدهاي

 توليدي فرآيندهاي در الزم تغييرات و تعميرات به نسبت توليدي، واحدهاي كلي

.نمودند اقدام كارخانه

 توسط قبل از كه ليستي اساس بر دوست، عابدين مهندس آقاي گزارش به 

 و توليد واحد بين الزم هاي هماهنگي اي، جلسه طي و بود شده واحدتوليدآماده

 و لوازم سازي آماده به توجه با كلي توقف روز در و گرفته انجام تعميرات

 شده بيني پيش اهداف درصد 90 تعميراتي، واحدهاي توسط نياز مورد تجهيزات

.گرديد محقق

  هشت ساعت در و شده متوقف آبان هفتم صبح پنج ساعت كلر واحد :گفت وي 

 اتمام از پس .شد داده قرار تعميرات واحد اختيار در سيستم نمودن ايزوله از پس صبح

warmاز پس و برقرار 18 ساعت در نمك آب سيكل تعميراتي، هاي فعاليت up 

  .گرفت قرار توليد مدار در و بكار شروع مجددا 23 ساعت در كلر واحد

 حضور با هيدروژن ايمني دوم جلسه هيدروژن، ايمني آموزشي سمينار برگزاري از پس

  و پرسنل شركت با كارگاه محل در عملياتي بصورت خواه عمراني مهندس آقاي

 انجام هاي برگه نشست، اين در .گرديد برگزار  96 آبان 22 شنبه سه روز واحد سرپرست

 بحث مورد هيدروژن سازي ايمن راستاي در قبلي شده اتخاذ تصميمات و شده تنظيم كار

 به توان مي جلسه اين مهم هاي يافته از .شد بررسي تصميمات پيشرفت و گرفت قرار

  لزوم  خطر، از عاري و مناسب گرمايش سيستم فني، تست گواهي اخذ در تسريع لزوم

  مقرر .كرد اشاره برق قطع مواقع در ايمني تمهيدات تكميل و گير صاعقه نصب در تسريع

 زماني فواصل در جلسات اين هيدروژن، واحد در ايمني مسائل اهميت واسطه به شد

  .گردد برگزار معين

 و توسعه و طرح مهندسي، فني واحدهاي همكاران از نفر چهار حضور پي در
 فيدبك عمومي شرايط و 4311 پيمان عمومي شرايط تخصصي سمينار در پروژه

EPC ساير به شده عنوان مطالب انتقال براي اي جلسه تهران، در 96 آبان 15 در 
 شده كسب دانش و مفاهيم چام مهندس آقاي جلسه، اين در .شد برگزار همكاران

.كردند تشريح جلسه در حاضر همكاران براي را سمينار اين در
Engineering كلمه مخفف EPC است گفتني Procurement      

Construction و كاال تأمين مهندسي، به را آن مي توان سادگي به كه است 
 اجراي براي الزم فعاليت هاي تمام پروژه هايي چنين در .كرد تعبير اجرا و ساخت
 يك عهده بر نهايي ساخت و كاال تداركات تا مهندسي و طراحي مرحله از پروژه

 صنايع همه در،EPC پروژه هاي و عمومي پيمانكاران .مي شود گذاشته پيمانكار
.دارند وجود متفاوت اندازه هاي در و

 ساير با همراه نيز كلرپارس شركت زده، زلزله عزيز هموطنان با همدردي بمنظور
 از برخي تهيه به اقدام و دانسته شريك ديده مصيبت مردم آالم در را خود ايرانيان،

.نمود زدگان زلزله نياز مورد اقالم
 و بهداشتي لوازم ماهي، كنسرو شامل كلرپارس شركت توسط شده تهيه اجناس
 تحويل زده زلزله مناطق به ارسال جهت تبريز احمر هالل به عمومي مايحتاج ديگر
.شد داده

 واحدهاي عمليات تعميراتي، اقدامات بر عالوه :كرد اضافه دوست عابدين مهندس

 مربوطه كارشناسان توسط نيز داشت كلي توقف به نياز كه مهندسي فني و پروژه

 الزم ايمني نكات و داشته حضور واحدها در ايمني نفرات همزمان و رسيد انجام به

 .نمودند توصيه همكاران به را

 واحد به آن تحويل و الزم تغييرات و خطوط سازي آماده كه شد يادآور وي

 جمله از داشت كلي توقف به نياز آنها انجام كه پروسسي موارد و تعميرات

.گرفت انجام نيز موارد ساير و تاورها كربن واش بك

 و واحد توقف امر در درگير همكاران همه از پايان در دوست عابدين مهندس

 ميسر را شده تعيين پيش از اهداف تحقق خود تالش با كه تعميراتي عمليات

  .نمود تشكر و تقدير ساختند

 ميهمان 96 ماه آبان 15 دوشنبه روز اينديانا گرافيت خارجي شركت كارشناس

 و طرح واحدهاي كارشناسان و مديران همراه به برنجي مهندس آقاي .بود كلرپارس

 گرافيتي قطعات و تجهيزات تهيه خصوص در اي جلسه طي مهندسي فني و توسعه

 نظر تبادل و مذاكره به هندي كارشناس با اسيدسازي واحد خصوصا كارخانه

 عمل به بازديد كلره پارافين و تراشكاري اسيدسازي، واحدهاي از ادامه در .پرداختند

 شركت است گفتني .شد كسب مربوطه كارشناس تخصصي و فني نظرات و آمده

 قطعات و تجهيزات زمينه در كه است هندي معتبر هاي شركت از اينديانا گرافيت

.كند مي فعاليت توليدي واحدهاي گرافيتي

 آبان 24 لغايت 20 تاريخ از تبريز رشيدي ربع فناوري و نوآوري جشنواره و نمايشگاه

  با كلرپارس شركت و شد برگزار تبريز المللي بين نمايشگاههاي دائمي محل در 96

 در خود هاي توانمندي و محصوالت ارائه به اقدام نمايشگاه، اين در خود فعال حضور

 و توسعه تحقيق، و ايده :سطح سه در نمايشگاه اين .نمود فناوري و نوآوري زمينه

.شد برگزار  بازار توسعه و فروش و سازي تجاري

 از نفر 10 حضور با جاري سال ماه آبان در حسابداري ويژه اكسل آموزشي دوره

 آذربايجان صنعتي مديريت آموزش مركز در ساعت 16 مدت به مالي واحد همكاران

 و توابع تركيب اكسل، داخلي توابع با حاضر، همكاران دوره اين در .شد برگزار شرقي

 پيشرفته مطالب و شده طراحي فرمهاي روي فرمول سازي پياده در تو در تو توابع

.شدند آشنا مالي اكسل در كاربردي

 براي اجتماعي تامين و كار مقررات راهنماي عنوان تحت آموزشي دوره يك همچنين

 واحدهاي همكاران از نفر 30 براي قراردادها عقد نحوه و كارفرمايان و شدگان بيمه

 داخل در آبان 24 از  توسعه و طرح و ابنيه و ساختمان مهندسي، فني تداركات، مالي،

.رسيد خواهد پايان به ماه آذر اواسط در و بوده برگزاري حال در شركت

 به نسبت داريم قصد شماره اين از شركت، در پيشنهادات نظام فعاليت به توجه با :اشاره

 نظام واحد طرف از برتر پيشنهاد است بذكر الزم .نماييم اقدام ماه برتر پيشنهادات معرفي

.ندارد خصوص اين در تصرفي و دخل هيچ خبرنامه و شده انتخاب پيشنهادات

 G1291 گيربكس براي گالس سايت نصب و محاسبه :برتر پيشنهاد نام

 امير رضايي، عليرضا آقازاده، رضا محمدي، علي فرهاد جوادپور، محمد :دهندگان ارائه

فر آرمون حسين

 ميزان از اطالع عدم و نظر مورد گيربكس روغن سطح ديد عدم علت به :پيشنهاد توضيح

 ديدند مي آسيب بااليي رديف دو هاي بلبيرينگ گيربكس، روغن بودن كم هنگام در روغن

 .ميگردد مرتفع آمده بوجود مشكالت طرح اين اجراي با لذا

 هاي شيشه از استفاده با كه باشد مي سيال عبور براي تجهيزي گالس، سايت است گفتني

.دارد وجود آن شفافيت ميزان و رنگ سيال، مشاهده امكان شده تعبيه


