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  برادر كه است برنجي محسن مهندس آقاي تاليف به شده معرفي كتاب
  شركت برداري بهره محترم معاونت برنجي ايرج مهندس آقاي گرامي

  به مشغول آذربايجان اي منطقه برق شركت در ايشان .باشند مي كلرپارس
  آن مطالب كه نمودند فوق كتاب انتشار به اقدام 95 سال در و بوده كار

  سابقه سال 17 طول در كه است خاصي شرايط و وقايع از برخي حاوي
.است بوده آن شاهد آذربايجان برق شبكه كنترل مركز در خود خدمت
  و ها تحليل بلكه نيست حوادث تحليل ارائه كتاب، تاليف از هدف

  مبناي بر كه شبكه در خاص شرايط يا و حادثه هر به مربوط اطالعات
  مراكز ها، پست در موجود ثبات هاي سيستم و ها رله موجود اطالعات
 ضبط هاي سيستم و توزيع فوق اي، منطقه ملي، ديسپاچينگ كنترل

  تجربه با كارشناسان وسيله به كارشناسي كار ها ساعت صرف با مكالمات،
 امنيت اصول رعايت با آن نتيجه و بندي جمع اند، شده تهيه صنعت اين

  پيشنهاد و گيري نتيجه سناريو، شرح قالب در مختصر صورت به اطالعات
  شرايط بررسي و تحليل هاي روش آموزش ضمن تا است گرديده ارائه

  يا كاهش در تواند مي كه هايي مهارت و الزامات اقدامات، شبكه،
  تشريح باشد، موثر آينده در مشابه نامطلوب شرايط بروز از جلوگيري

  اميدواريم حاضر، كتاب مطالعه جهت همكاران به توصيه ضمن .گردند
  كلرپارس شركت توسط مشابه، كتابي چاپ شاهد نزديك اي آينده در
  .باشيم است، همكاران گرانقدر تجربيات حاوي كه

افقي

 مجهول حرف - 2 قيمت برچسب - سازد مي سرگرم را بينندگان عجيب، اعمالي انجام با شخصي آن در كه عمومي نمايش نوعي - 1

  گندم حاصل - !زميني سيب صفت - مشهور - 4  فقدان نشانه - چيني بيماري - آبي ورزش - 3 انتظامي مامور - زنجان رهاورد - رياضي

 از بعد كه پرتقال ملي تيم گلزن هافبك - نمايشي نمونه - در قالب - 6 عالمت اثر، - ها قديمي شيوه به نوشتن - توان و تاب - 5

       ماشين يدك - نيست گشاد - فربه گوسفند - 8 كله - تدبير مهارت، - تر شريف - 7 آش - پيوست  والنسيا به 2016 يورو در درخشش

 پادشاه - 11 خون رنگ - يافتن به امر - مشابه يكنواخت، - ارثي صفات انتقال واحد - 10 جايگاه - همگاني نقليه وسايل از - مرواريد - 9

       چوگان و توپ ورزش - دهنده پيوند - نوشد؟ كي طفل نگريد تا - 12 دختر - خانواده رييس سرپرستي تحت افراد - خوارزمشاهي

 اتاقك دار گواهينامه گروه - صحرا - 15 !جوايز تقديم - طاليي - پرگار - 14 مرزي رود - بيابان فريب تشنه - سال طوالني شب - 13

.دارند عهده بر را هواگرد پروازي عمليات اصلي مسئوليت كه خلبان

عمودي

         هيكل - قبلي نقشه با قتل - درشكه پلكان - 3 آشوب - گرفتن را چيزي شيره - عرب چشم - 2 آشفته موي - گوتنبرگ اختراع - 1

 كشور برتر مناطق از يكي - منفي قطب به متصل الكترود - 5 نشين يقه تير - فرنگي كاله - چهارم نت - كوتاه منقار - ذات شخص، - 4

 - نوميدي گل - 7 كاليفرنيا از بعد آمريكا جمعيت پر ايالت دومين - قابله - پخته مفيد خاك  - 6 خسته نفس - گردي طبيعت لحاظ به

 نخستين كوچك نام - 9 تيره سياره - دوگانه جزاير - جستن پيشي براي تالش - 8 بهشت و دوزخ ميان - ))هاروارد دانشگاه ((شهر

 تصفيه سبزي - زندگي مايه - 11 منفي عدد - چتر محصول - عاشقانه آوازي و ترانه - 10 ترس - ژاپن بزرگ شهر چهارمين - فضانورد

            مساحت واحد - كامپيوتري سيستم يك به نفوذ - والده - مكالمه در بلي - قدرت - 12 است بيابان نقل فروشنده قول به - خون

 به - سردشت - 15 باالپوش - تخمين - مازندران استان در كوهستاني و ييالقي بخشي - 14 درويش كالم - شكرگزاري - پروردگار - 13

.شود مي اطالق زيربنايي تاسيسات يا ساختمان يك كردن آماده براي معماري و عمران مهندسي هاي رشته در ها فعاليت از اي مجموعه

جدول

با اعتماد، زمان حال ات را بگذران و بدون با اعتماد، زمان حال ات را بگذران و بدون با اعتماد، زمان حال ات را بگذران و بدون با اعتماد، زمان حال ات را بگذران و بدون . . . . ات را بدون هيچ تاسفي بپذيرات را بدون هيچ تاسفي بپذيرات را بدون هيچ تاسفي بپذيرات را بدون هيچ تاسفي بپذير    گذشتهگذشتهگذشتهگذشته: : : : توان بهتر زندگي كرد؟ خدا جواب دادتوان بهتر زندگي كرد؟ خدا جواب دادتوان بهتر زندگي كرد؟ خدا جواب دادتوان بهتر زندگي كرد؟ خدا جواب داد    خدايا چطور ميخدايا چطور ميخدايا چطور ميخدايا چطور مي: : : : از خدا پرسيدماز خدا پرسيدماز خدا پرسيدماز خدا پرسيدم

زندگي شگفت انگيز است زندگي شگفت انگيز است زندگي شگفت انگيز است زندگي شگفت انگيز است . . . . هايت را باور نكن و هيچگاه به باورهايت شك نكنهايت را باور نكن و هيچگاه به باورهايت شك نكنهايت را باور نكن و هيچگاه به باورهايت شك نكنهايت را باور نكن و هيچگاه به باورهايت شك نكن    شكشكشكشك    ....اي اندازاي اندازاي اندازاي انداز    ايمان را نگهدار و ترس را به گوشهايمان را نگهدار و ترس را به گوشهايمان را نگهدار و ترس را به گوشهايمان را نگهدار و ترس را به گوشه. . . . ترس براي آينده آماده شوترس براي آينده آماده شوترس براي آينده آماده شوترس براي آينده آماده شو

....فقط اگر بدانيد كه چطور زندگي كنيدفقط اگر بدانيد كه چطور زندگي كنيدفقط اگر بدانيد كه چطور زندگي كنيدفقط اگر بدانيد كه چطور زندگي كنيد
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اگر آرزو به آن دست دهد، طمع خوارش مى گرداند و اگر طمع در آن سر بركشد، اگر آرزو به آن دست دهد، طمع خوارش مى گرداند و اگر طمع در آن سر بركشد، اگر آرزو به آن دست دهد، طمع خوارش مى گرداند و اگر طمع در آن سر بركشد، اگر آرزو به آن دست دهد، طمع خوارش مى گرداند و اگر طمع در آن سر بركشد، . . . . ترين عضو انسان قلب اوست و قلب مايه هايى از حكمت و ضد حكمت داردترين عضو انسان قلب اوست و قلب مايه هايى از حكمت و ضد حكمت داردترين عضو انسان قلب اوست و قلب مايه هايى از حكمت و ضد حكمت داردترين عضو انسان قلب اوست و قلب مايه هايى از حكمت و ضد حكمت دارد    شگفت شگفت شگفت شگفت 

....روى برايش تباهى آفرينروى برايش تباهى آفرينروى برايش تباهى آفرينروى برايش تباهى آفرين    هر كوتاهى برايش زيانبار است و هر زيادههر كوتاهى برايش زيانبار است و هر زيادههر كوتاهى برايش زيانبار است و هر زيادههر كوتاهى برايش زيانبار است و هر زياده... ... ... ... ُكشدُكشدُكشدُكشد    كند و اگر نااميدى بر آن مسّلط شود، اندوه، او را مىكند و اگر نااميدى بر آن مسّلط شود، اندوه، او را مىكند و اگر نااميدى بر آن مسّلط شود، اندوه، او را مىكند و اگر نااميدى بر آن مسّلط شود، اندوه، او را مى    حرص نابودش مىحرص نابودش مىحرص نابودش مىحرص نابودش مى



   

 و كارفرمايان و شدگان بيمه براي اجتماعي تامين و كار مقررات راهنماي آموزشي دوره

 آقازاده آقاي توسط ساعت 20 مدت به حسابداري، هاي روش و محاسباتي هاي شيوه

 تداركات، مالي، اداري، :واحدهاي از متشكل همكاران، از نفر 25 براي شركت مشاور

 داخل در قراردادها و پيمانها امور و پروژه ساختمان، و ابنيه مهندسي، فني توسعه، و طرح

 توسعه ملي همايش :جمله از مختلف آموزشي هاي دوره همچنين .شد برگزار شركت

 و محور صادرات اقتصادي هاي بنگاه سازي توانمند محوريت با كشور نفتي غير صادرات

 بهداشت و ايمني  دوره تبريز، بازرگاني اتاق در كشور اقتصادي هاي چالش و موانع رفع

 مشاركت با شرقي آذربايجان استان مالياتي سراسري همايش دانا، شركت در غذايي مواد

 گارگاه همراه به  مالياتي حسابرسي ملي همايش و ايران خبره حسابداران انجمن

 جاري سال ماه آذر در تهران مدرس تربيت دانشگاه توسط فصلي گزارشات هاي تكنيك

  .يافتند حضور ها دوره در مربوطه واحدهاي همكاران و برگزار

3333 2222

 سازمان اين ومعاونين شرقي آذربايجان استان زيست محيط حفاظت سازمان مديركل

 از 96 ماه آذر 5 يكشنبه روز استان تجارت و معدن صنعت، سازمان رييس همراه به

 مهندس پشتيباني، و اداري معاونت زاده فضل : آقايان .كردند بازديد كلرپارس شركت

 عمومي روابط و HSEQمهندسي، فني اداري، همكاران و برداري بهره معاونت برنجي

 جمله از كلرپارس مختلف واحدهاي از و كرده همراهي حضور اين در را ميهمانان

.آمد عمل به بازديد اجرا دست در هاي پروژه

  كشورهاي از تهيه براي تالش سالها از بعد كلر توليد ظرفيت افزايش پروژه ركتيفاير و ترانس
 و حمل كلرپارس كارخانه به سهالن گمرك از 96 ماه آذر 28 شنبه سه روز تكنولوژي، صاحب
 .شد مستقر نظر مورد محل در كارشناسان توسط

  ايتاليا كشور از كه كلرپارس شركت در قيمت گران و سنگين بسيار تجهيزات اين استقرار با
 .شود مي فراهم تن 120 به روز در تن 50 از كلر توليد افزايش مقدمات است، شده خريداري
 به اقدام مراحل اروپا، اتحاديه و آمريكا سنگين و سخت بسيار هاي تحريم به توجه با است گفتني
 بخش اثر و مستمر هاي پيگيري و تالش با امر اين و بوده بر زمان بسيار تجهيزات، دريافت تا خريد
.است شده محقق بازرگاني واحد خارجي سفارشات خصوصا كلرپارس كارشناسان و مديران

 ساختمان، پروژه، برق، واحد همكاران خصوصا واحدها، محترم همكاران از بدينوسيله
 هماهنگي با و دادند خرج به مضاعف تالشي استقرار، مرحله در كه  تعميرات و مهندسي فني

 و آسيب هيچ بدون را  ركتيفاير و ترانس گرانقيمت و سنگين بسيار تجهيزات شدند موفق كامل
  .كنيم مي قدرداني و تشكر نمايند، نصب خود محل در خطري

 بدو از كلرپارس مهم وقايع و همكاران گرانقدر تجارب و كار دانش ثبت منظور به
 و كارشناسانه هاي تحليل ارائه و مديريتي و فني مسائل زمينه در تاكنون تاسيس

 كتاب چاپ و تاليف به نسبت شد مقرر ها، حوزه تمامي در شده كسب مهارتهاي
.گردد اقدام كلرآلكالي صنعت در كلرپارس تجارب جامع

 معاونت حضور با جاري سال ماه آذر 21 در منظور همين به كه اي جلسه در
 انساني، منابع و اداري ريزي، برنامه واحدهاي مسئولين و مديران و برداري بهره
 به همكاران از مطالب اخذ راهكارهاي شد، برگزار آموزش و تعميرات برداري، بهره

  براي الزم اقدامات چگونگي و هستند بازنشستگي شرف در كه نفراتي خصوص
.شد تدوين طرح، اجرايي روش و بررسي مقصود اين به رسيدن

 و تجربيات از گرانقدر و وزين بسيار و ماندگار و زيبا اي مجموعه هدف، اين تحقق با
 اين رهپويان و آيندگان به مكتوب بصورت كلرپارس پرتالش همكاران خاطرات
 .شد خواهد اهدا صنعت
 از الگوگيري با و جلسه در حاضر همكاران توسط پيشنهاد، اين كه گردد مي يادآور
 مهندس قلم به قدرت، سيستم ديسپاچينگ و برداري بهره تجربه شصت :كتاب

 كلرپارس برداري بهره معاونت برنجي ايرج مهندس آقاي گرامي برادر برنجي محسن
 .پوشيد خواهد عمل جامع زودي به  محترم عامل مدير تاييد با و شده مطرح

 حضور با نمك آب جديد تاورهاي رزين اندازي راه و اندازي راه پيش عمليات

 هاي واحد همكاران تالش با و بشيري مهندس آقاي مديريت به و چيني كارشناسان

.گرديد انجام موفقيت با مهندسي فني و برداري بهره

 ظرفيت افزايش راستاي در كه تاورها رزين اين كلرپارس، مهندسي فني مدير گزارش به

  85 دبي تا نمك آب تصفيه توانايي اند، شده ساخته و طراحي چيني شركت توسط كلر

  به رسيدن براي نياز مورد نمك آب تصفيه، توان اين با كه دارند را ساعت در مكعب متر

.شد خواهد فراهم راحتي به روز در كلر تن 100 توليد ظرفيت

  باالي در كه قديمي تاورهاي رزين فعلي شرايط به اشاره ضمن رضازاده طاهر مهندس

 رزين تخريب معرض در بودن فشار تحت بدليل و بودند كار حال در طراحي ظرفيت

 مرتفع مشكالت اين جديد تاورهاي رزين جايگزيني با :گفت داشتند قرار يوني تعويض

 همكاري پروژه اين مراحل تمامي در نحوي به كه همكاراني تمامي از وي .شد خواهد

  .نمود تشكر و تقدير داشتند

 به كلرپارس شركت از غيرنفتي، صادرات توسعه ملي همايش سومين و بيست در
.آمد بعمل تجليل شرقي آذربايجان استان صادراتي نمونه واحد عنوان

 رفع و محور صادرات اقتصادي هاي بنگاه توانمندسازي محوريت با همايش اين
 مقامات صنايع، صاحبان از كثيري جمع حضور با اقتصادي، هاي چالش و موانع

 تبريز پتروشيمي سالن در جاري سال آذرماه 23 مورخه در استاني و كشوري
.شد برگزار
 در مشتقات و سوزآور سود كلر، كنندگان توليد بزرگترين از يكي كلرپارس شركت
 كرده معرفي بازار به را كلره پارافين خود، جديد محصول اخيراً كه باشد مي ايران
 سال دهمين براي استاني، و كشوري مختلف عناوين اخذ بر عالوه كلرپارس .است
.گرديد انتخاب استان  صادراتي نمونه واحد پياپي

 با 96 آذرماه 22 چهارشنبه روز نشاني، آتش چهارگانه هاي تيم هماهنگي جلسه

 چهـارگانه هاي تيم اعضاي و واحدها سرپرستان و مديران ارشد، مديران حضور

 به اعضا، هماهنگي ضمن جلسه، اين در .شد برگزار كلـرپارس كنفرانس اتاق در

 شده، مطرح مشكالت جمله از .شد پرداخته موجود هاي نارسايي و مشكالت بيان

 براي الزحمه حق پرداخت عدم همچنين و نفرات براي جايگزين وجود عدم

 و اداري مدير و مديرحراست پشتيباني، و اداري معاونت كه بود ها تيم اعضاي

  .نمودند ارائه خصوص اين در را خود توضيحات انساني منابع

 پيشنهادات معرفي شركت، در پيشنهادات نظام فعاليت به توجه با :اشاره
 طرف از برتر پيشنهاد است بذكر الزم .شود مي درج شماره هر در ماه برتر

 اين در تصرفي و دخل هيچ خبرنامه و شده انتخاب پيشنهادات نظام واحد
.ندارد خصوص
 پمپ خروجي مسير از انشعاب گرفتن طرح به اختصاص ماه اين برتر پيشنهاد
 گيري لوِل جهت اسيـدسازي واحد در واقع هيــدروژن بازيافت

 اسماعيل دوست، عابدين محمدرضا :آقايان كه باشد مي سديم سولفات تيو
 فوق، طرح اجراي با .اند نموده ارائه كيا گوهري حبيب و منافي صابر سروري،

 همين به روز در مكعب متر 15 ميزان به آب رفت هدر از جلوگيري ضمن
  .شود مي توليد كمتري صنعتي پساب ميزان


