
 

 امام على عليه السالم :

بيش از آن كه زبانت تو را به زندان طوالنى و هالكت درافكند، او را زندانى كن زيرا هيچ چيز به اندازه زبانى كه از 

شتابد، سزاوار زندانى شدن دراز مدّت نيست.  جاده صواب منحرف مى شود و به جواب دادن می  

بیاییم بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم. برای گفتن همیشه وقت هست اما برای     

 اندیشیدن ممکن است دیر بشود.

96بهمن  -شماره هفدهم  

 محمود دولت آبادی

 ماه بهمن ماه پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی مبارک باد

 

 همکاران متولد بهمن ماه

 تولدتان مبارک     
 امیر قاسمی -روان امیر حق -اصغر نصیری -آقایان: محمد علی کالنتری

 رسول لنجی -رحیم انتصابی -حسین حمیدی -حسن فوالدی -پرویز اصالنی -بر بابک بهره
 علیخانی صفر کریم -علیرضا محمودی -اکبر ضیایی علی -صفر مهرآرا -سید صادق پورپیغمبر -ستار خرمی -رسول متجلی

 ناصر قره بابایی  و خانم فیروزه تقوی -ناصر فرمانی -میریعقوب پاکدامن -زاده مهدی مناف -محمد شهبازی -محمد رنجبر 

 افقی:
تیر پیکاندار    -جنگ تن به تن   -شهری در استان خوزستان   -2ناطق    -برادر قابیل   -صفحات داخلی روزنامه   -1
یار    -5کوزه سفالی    -ضرورت   -بدن درخت   -4آرام خودمانی    -رغبت   -تکیه کالم خانم شگفت زده   -3

به گیاهان بدون دانه گفته    -امر به پختن   -آفتاب نیست!   -6شهر کباب    -کنیم  گازی که تنفس می   -کلیله! 
  -ناخن چهارپا   -9خودباوری    -8گل منجمد    -مخفف اگر   -دشت بلند و هموار   -زیارت کننده   -7میشود  

کلمه    -پایتخت مرکبات کشور و بزرگترین شهر غرب استان مازندران   -11بذر کتان    -درخت جوان   -تلخ 
  -قلعه مستحکم   -کیلومتری غرب تهران   75روستایی در    -11خودداری از پرداخت وجه چک    -شگفتی 

قلیل   -14دستگاه نساجی    -ها  دارایی   -استاندار سابق   -13پسوند از بین برنده    -اتوبان   -ره توشه   -12فراموشکار  
سرگرد    -15به کشوری گفته میشود که دارای موقعیت ممتازی در روابط بین الملل باشد    -ماشین زراعت   -

 ای از روزگار  پاره   -دستگاهی با نام فارسی پویشگر   -سابق 
 عمودی: 

ای از طب که در آن برای کارهای بالینی و درمانی، دانش بیولوژی   شاخه   -کشوری واقع در جنوب آفریقا   -1
تصدیق    -3ضمیر اجتماعی    -جای پیدایش   -پسوند نظیر   -وقت   -2اند   ها به کار گرفته شده  و دیگر دانش 

  -راه سخت کوه   -5ماده بیهوشی    -خوشنویس خط نستعلیق   -چاره عالج   -4خانه زنبور    -کادوها   -فرنگی 
از    -نقشه، نما   -سخندان و شاعر   -7ها   نامی برای خانم   -دهان   -مرکز زیمبابوه   -6شیمی کربن    -سبزی نقلی 

قمر    -عنصر گواتر   -9اثری تاریخی و جاودانه از مارک تواین    -8خاک عهد عتیق    -اساطیر مصر باستان 
سیاهدانه    -نزدیکترین منطقه خوش آب و هوای ییالقی شهر تهران   -11داستان بلند    -نیست و نابود   -مشتری 

  -ای برای ورزش و نرمش  میله   -حلق   -12غذای ظهر    -کلمه تنبیه   -چراگاه عشایر   -11راننده کشتی    -معطر 
فعالیتی برای    -حرف تمسخر   -14مروارید    -خوش خلق   -دندانساز   -13اسمی که به آن شهرت پیدا کنند  

 پارچه جدا بافته    -رسوا و بی اعتبار شده   -15داس سرکج    -برج جدولی   -سرگرمی و تفریح 

 

 6شرقی روز جمممعمه   مسابقات کشتی آزاد بزرگساالن استان آذربایجان
در تبریز برگزار شد و همکارمان آقای علی بالوده موفق شد در  96بهمن 
شرکت کننده، مقام سوم را بخود اختصاص  13کیلوگرم در بین  92وزن 

دهد. این مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقالب اسمالممی در 
 سالن پهلوان ایوب بنی نصرت برگزار شد.

در سایر مسابقات گرامی داشت دهه فجر که در کلرپمارس انمجمام شمد 
 نتایج به شرح زیر بدست آمد.

در رشته بارفیکس: همکاران صمد امامی اول، حسین نوبهار دوم و جلیمل 
غیاثی به مقام سوم دست یافتند. در رشته شنای روی دست: علی بمالموده 
اول شد و پیمان قیاسی و صمدامامی به ترتیب به مقام دوم وسوم رسیدند. 

کوچک: مهدی همتی نفر اول، اکبر تبرفره نمفمر دوم و سمعمیمد   در گل
سار نفر سوم شدند. در پرش جفت پا: به ترتیب رضا آقازاده، کریم  آستانه

اسدی و فیروز رحیمی مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادنمد. 
در دومیدانی: نبی آردی اول، حبیب دمشقی دوم و عملمی بمالموده سموم 
شدند. در پرتاب توپ بسکتبال نیز به ترتیب سعبد نجفی، صمد اماممی و 

 علی امامی مقام های اول تا سوم را کسب نمودند. 

همای   با توجه به محدود بودن صفحات خبرنامه، درج عکس سایر رشمتمه
 خواهیم.  ورزشی مقدور نشد لذا بدینوسیله از همکاران پوزش می

از آقایان: اسماعیل شکرگزار، علی بالوده و علی رحیمی نیا  بمه خماطمر 
 تالش در برگزاری مسابقات نیز تشکر ویژه داریم. 



 معرفی پیشنهاد برتر ماه
 استفاده از ظرفیت مخازن بی هوازی تصفیه خانه

 محمد کرمی -ارائه دهندگان: محرم محمودی

توضیح پیشنهاد: همکارانمان در واحد تصفیه خانه طی اجرای این طرح، از ظرفیت 

متر مکعبی بال استفاده در  04مخازن بی هوازی ناحیه تصفیه خانه پروژه و مخزن 

 .جلوی واحد پارافین کلره جهت انجام آبیاری فضای سبز کارخانه استفاده کردند

 

 

 

 91مسابقات شطرنج گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی روز پنجشنبه 

با حضور شطرنج بازان کلرپارس در محل این کارخانه برگزار  19بهمن ماه 

نفر شطرنج باز به روش سویسی به رقابت  91شد. در این مسابقات 

پرداختند که در پایان آقایان: علیرضا صبا فر به مقام اول و علی صالی به مقام 

 دوم دست یافتند. آقای امیرعلی فرهنگ نیز مقام سوم  را کسب نمود. 

مسابقات پینگ پنگ گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی با حضور 

ورزشکاران شرکت های کلرپارس و فرآیند گستر تامین برگزار و در بازی 

انجام شد آقای جعفر صالحی از  19بهمن ماه  51فینال که روز چهارشنبه 

شرکت فرآیند گستر تامین به مقام اول، آقای علی صالحی از شرکت 

کلرپارس به مقام دوم و آقای علی خیری از واحد بازرگانی شرکت کلرپارس 

 به مقام سوم مسابقات دست یافتند.

در مسابقات طناب کشی نیز تیم تعمیرات به مقام اول و تیم انتظامات به مقام 

 دوم دست یافتند.

 

افتخار ملی به عنوان  -شرکت کلرپارس در پانزدهمین جشنواره تولید ملی
تولید کننده برتر ملی انتخاب گردید. به گزارش روابط عمومی کلرپارس در 

بهمن ماه  از سوی خانه صنعت و معدن ایران در مرکز  82این مراسم که روز 

های صدا و سیما با حضور آیت اهلل دری نجف آبادی نماینده  همایش
فقیه در استان مرکزی و عضو مجلس خبرگان رهبری، دکتر محمد باقر  ولی

الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رضا رحمانی قائم 
مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 

تولید کننده برتر کشور در  ۷۳جمع کثیری از فعاالن اقتصادی  برگزار گردید،  
گاز و پتروشیمی، فوالد، خودرو، صنعت چرم و  حوزه های صنایع غذایی، نفت،

نساجی، خدمات فنی مهندسی، صنعت ساختمان، صنایع چوب و سلولزی، 
صنایع شیمیایی، الستیک و پالستیک، صنایع معدنی، ساخت ماشین آالت و 
تجهیزات بهداشتی و فناوری اطالعات معرفی و با اهدای لوح و جوایزی 
تجلیل به عمل آمد. کلرپارس که همواره پیشرو در صنعت شیمیایی کشور 
بوده، امسال  محصول جدید خود پارافین کلره را که برای اولین بار در کشور 

 تولید می شود را به بازار ارائه نموده است.
الزم به ذکر است تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، توسعه 
صادرات غیر نفتی، اشتغال پایدار، ترغیب و تشویق تولید کنندگان، تالش 
برای نهادینه کردن استفاده از کاالهای ایرانی و بکارگیری دانش و اطالعات 

ترین اهداف برگزاری این  نوین در فرآیند تولید در صنایع مختلف از مهم
 جشنواره بوده است. 

کارشناس هندی در شرکت کلرپارس حضور  69بهمن  82روز چهارشنبه 
یافته و در زمینه بهینه نمودن تولید پارافین کلره با مدیران و کارشناسان 
کلرپارس به تبادل اطالعات پرداخت. بهبود سیستم تولیدی، بهره گیری از 

تر آن برای تولید محصول و افزایش  ها از جمله نوع سنگین انواع پارافین
ظرفیت تولید این محصول از اهدافی است که کلرپارس در پی تحقق آن 
است. طبق گزارش دریافتی نتایج قابل قبولی در جهت رسیدن به این اهداف 

 حاصل شده است.

دهه فجر انقالب اسالمی در شرکت کلرپارس گرامی داشته شد. 
با حضور  69بهمن  52به همین مناسبت مراسمی روز یکشنبه 

کارکنان کلرپارس در سالن اجتماعات این شرکت برگزار و حاج آقا 
 صدری روحانی شرکت به ایراد سخنرانی پرداخت. 

در پایان این مراسم به قید قرعه به چهار نفر از شرکت کنندگان 
 جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

 

 
 
 
آقای دکتر رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذذاری  

دارویی تامین به همراه آقای مهندس موسوی نمذایذنذده 

در TPICOشستا و آقای دکترهاشمی عضو هیئت مدیره 
بذهذمذن از  89ادامه حضور خود در تبریز، روز پنجشنبه 

شرکت کلرپارس بازدید به عمل آوردند. در این بذازدیذد، 
آقای مهندس خستوان توضیحات کاملی را در خصذو  

فر ضمن گفتگو با مدیران ارشذد   فعالیت های کلرپارس، اهداف شرکت و طرح های اجرا شده و در دست اجرا ارائه دادند. در ادامه، آقای دکتر رضوانی
 کلرپارس، از طرح های اجرا شده از جمله واحد تولیدی پارافین کلره و طرح های در حال اجرای کلرپارس بازدید بعمل آوردند. 

ساز، به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین انتصاب یافت. ایشان مذدار    فر اخیراً بعد از تودیع آقای دکتر شانه دکتر محمد رضوانی

مدیریت بازرگانی با گرایش رفتار سازمانی    Ph.Dکارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه امام صادق)ع( اخذ کرده و 
های امام  سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه و تدریس در دانشگاه50و منابع انسانی را از دانشگاه عالمه طباطبایی دریافت کرده است. او با 

ترین مدیران کشور است که عالوه بر برخورداری از دانش نظری، سوابق اجرایی درخشانی دارد؛ راهبری و مشذاوره   صادق)ع( و تهران، یکی از موفق
 لمیبیش از چهل پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، ارائه چندین و چند مقاله علمی / تخصصی و انتشار سه جلدکتاب در حوزه مدیریت، دبیری ع

هذای  هایی در صنعت پخش از دیگر فعذالذیذت  تعدادی کنفرانس ملی و بین المللی، از جمله مدیریت بازاریابی و فروش و مباحثات جدی در کنفرانس
 علمی این مدیر موفق کشور به حساب می آید.


