
   

) :  ع(امام جعفر صادق 

گروهي خداي متعال را از ترس عبادت كنند و اين عبادت بردگان است ، گروهي خداي متعال را به طمع ثواب : عبادت كنندگان سه دسته اند 

.دسته اي خداي متعال را براي دوستيش عبادت كنند و اين عبادت آزادگان و بهترين عبادت است .  عبادت كنند و اين عبادت مزدوران است

96تير  -شماره دهم 

 برداري بهره به سال 4 از بعد كلره پارافين واحد محترم، همكاران و مديران تمامي همت و تالش با خوشبختانه

 را كلره پارافين محصول از ششم بچ شدند موفق همكاران 96/4/27 تاريخ در گزارش اين تهيه هنگام در .رسيد

 بسيار  دانسيته و رنگ نظر از كلره پارافين محصول كيفيت .شد افزوده محصول كيفيت بر رفته رفته كه كرده توليد

 ساعت 30 حدود كلره پارافين از بچ هر توليد زمان عبدالرحماني مهندس آقاي گفته به .است شده ارزيابي خوب

 كلره پارافين .شودمي توليد جهاني استانداردهاي طبق مرغوب كلره پارافين تن 5/4الي 5 ميزان به بچ هر در و بوده

 توليد ظرفيت .باشدمي ايران در محصول اين كننده توليد وتنها است كلرپارس شركت جديد محصوالت از يكي

 سال در تن 11000 تا جديد تجهيزات نصب و واحد توسعه با است قرار كه بوده سال در تن 1500 آن فعلي

 كشور از عمدتاً و بوده وارداتي كال كشور مصرفي كلره پارافين حاضر حال در .باشد داشته توليد افزايش

 .ميگردد تامين هندوستان

پارافين كلره با استاندارد جهاني در كلرپارس توليد شد
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 اندازي راه و تست عمليات كلره، پارافين واحد بكار آغاز با همزمان

  پروژه مدير بشيري مهندس گفته به .شد شروع نيز سازي اسيد پروژه

 موجود هاي نقشه طبق تجهيزات و هاالين بررسي عمليات سازي، اسيد

 خطوط و مخازن تست از بعد و  رسيده انجام به خارجي مشاور حضور با

 دقيق ابزار بازبيني و كنترل عمليات 96/4/27 تاريخ در حاضر حال در

 واحد آينده، روز چند در است اميد كه باشد مي اقدام دست در

.گردد استارت

 واحد هماهنگي با كلر سيلندرهاي نشتي مهار و ايمني آموزشي كارگاه

 توسط روز دو مدت به جاري سال تيرماه 18 و 17 تاريخ در كلرپارس آموزش

 در عزيزي بهزاد و رهبري بهزاد برزگر، امير :آقايان شركت اين كارشناسان

.شد برگزار كرمانشاه فاضالب و آب محل

 و كلر نشتي و ايمني زمينه در تئوري توضيحات ارائه از بعد كارگاه، اين در

 6591 استاندارد طبق شده نصب قطعات و سيلندرها و مخازن تست مراحل

  الزم تجهيزات با آن سازي خنثي و نشتي ايجاد عملي مانور كلر، مخازن

 خنثي عمليات .رسيد انجام به كرمانشاه فاضالب و آب پرسنل آموزش جهت

 توسط آن اطفاء نحوه و حريق ايجاد با نيز پركلرين پودر حريق اطفاء و سازي

 .شد داده آموزش عملي بصورت كلرپارس كارشناسان

 طبق كلر، سيلندرهاي نشتي مهار و ايمني آموزشي هاي كارگاه است گفتني

 در فروش از بعد هاي پشتيباني عنوان به كلرپارس مشتريان تمامي به برنامه

 از هدف .شود مي برگزار رايگان و اي دوره بصورت آنها، هاي شركت محل

 ايجاد گونه هر از جلوگيري جهت الزم موارد آموزش ها، دوره اين برگزاري

 .است نظر مورد تجهيزات از بهينه استفاده و مشتريان به آسيب و خطر

 تاريخ در كلرپارس شركت در گراميداشتي مراسم حجاب، و عفاف هفته مناسبت به

 برادران و خواهران از جمعي حضور با كه مراسم اين در .شد برگزار 96/4/20

 شركت قاضي، شهيد داروسازي زهراوي، داروسازي كلرپارس، هاي شركت بسيجي

 نماينده محمدزاده آقا حاج جناب بود، همراه ديگر شركت چند و آذربايجان زمزم

 سخنراني ايراد به آباد بستان شهرستان پاسداران سپاه در فقيه ولي محترم

.پرداختند

  سروان جناب همچنين و شهرستان آن سپاه ايمني معاون پور حسين سروان جناب همراه به آباد بستان شهرستان پاسداران سپاه محترم جانشين داستان سرگرد جناب

.داشتند حضور افتخاري ميهمان عنوان به مراسم اين در نيز جواني شهيد مقاومت حوزه فرمانده سالمت

  قاضي، شهيد سازي دارو شركت مقاومت پايگاه فرمانده االسالمي شيخ آقاي كلرپارس، شركت انساني منابع و اداري مدير شكرگزار :آقايان هماهنگي و اهتمام به مراسم اين

 خطاپوش شهيد مقاومت پايگاه فرمانده خطاپوش آقاي برونسي، شهيد مقاومت پايگاه فرمانده شفاعي آقاي زهراوي، سازي دارو شركت مقاومت پايگاه فرمانده مرتضوي آقاي

.رسيد انجام به آذربايجان زمزم شركت مقاومت پايگاه فرمانده هاشمي آقاي و كلرپارس شركت



3333

 :آسيب معرض در هاي اندام

 صورت در (خون گردش دستگاه -4تنفسي دستگاه -3 پوست -2 چشم -1

)دهان از ورود

تنفس و مو پوست، با غبارات تماس خطرات

 در پوستي تحريكات - 2 غبار تنفس صورت در تنفسي دستگاه به آسيب -1

  چشمي تحريكات -3 طوالني تماس صورت

:خطرات از جلوگيري راهكارهاي

 ايمني عينك از استفاده-2 غبار و گرد محافظ مخصوص ماسك از استفاده-1

 در-5 مناسب ايمني كفش از استفاده -4 محافظ دستكش از استفاده -3

 شود داري نگه غبارات شدن پخش از جلوگيري براي مناسب مسقف محل

 پر فوران بور، فلوريد تري شامل خاص تركيبات :ناسازگار مواد -6

اسيد كربوكسيليك

:مصدوميت هنگام به اوليه هاي كمك

 چشم داخل و نموده باز را چشم پلك سريعا ها، چشم آلودگي صورت در-1

.شود مراجعه پزشك به و شسته ويژه شوي چشم در آب فراوان مقادير با را

  محل و درآورده سريعا را آلوده هاي لباس پوست، با تماس صورت در-2

  به سپس و شسته دقيقه 15 مدت به حداقل آب، فراوان مقادير با را آلوده

 .كنيد مراجعه پزشك

 در و نموده منتقل آزاد هواي به را مصدوم فرد ، غبارات تنفس صورت در -3

.كنيد استفاده مصنوعي تنفس از لزوم صورت

 و پزشك به رسيدن تا باشد هوشيار مصدوم اگر اتفاقي بلع صورت در -4

.بدهيد آب ليوان دو تا يك درماني، مراكز

قبل از كار و مواجهه با هر ماده شيميايي، ابتدا برگه 
.آن را مطالعه كنيد MSDSاطالعات ايمني يا 

 در سلولز آلفا مصرف مقدار شده انجام كه اقداماتي با اخيرا برداري، بهره واحد اعالم طبق :اشاره

 معاونت برنجي، ايرج مهندس آقاي با گفتگويي بهانه همين به .است شده كم توجهي قابل حد

  همكاران اطالع به رابطه اين در تكميلي توضيحات تا داديم انجام كلرپارس برداي بهره محترم

.شود رسانده محترم

 لطفا داديد، قرار خبرنامه اختيار در را فرصت اين اينكه از تشكر ضمن برنجي مهندس آقاي :سوال

است؟ شده انجام اقداماتي چه سلولز آلفا مصرف كاهش با رابطه در بفرماييد

 نمك آب تصفيه واحد در سلولز آلفا از ما داريد اطالع كه همانطور نباشيد، خسته عرض و سالم با

        تهيه آلماني شركت يك از كه كنيم مي استفاده نمك آب فيلترهاي گذاري كوت پري براي

 با پيوسته بصورت را آنها و داريم توليد در مصرفي مواد مورد در كه مطالعاتي طي .شودمي

 در آنها ماهانه گزارشات و كنيم مي مقايسه صنف هم هايشركت ساير معيارهاي و استانداردها

 مصرف آن و نمود جلب خود به را ما نظر گذشته سال طي مورد يك دارد، وجود برداري بهره واحد

 باالتر كلرپارس شركت در ماده اين مصرف كه رسيديم نتيجه اين به هابررسي در .بود سلولز آلفا

 كلر نيرو شركت از دوست عابدين مهندس آقاي كه بازديدي با همچنين .است استاندارد از

 كه شد باعث امر اين .باشدمي ما از كمتر خيلي آنها مصرف كه شديم متوجه دادند انجام اصفهان

  دوست عابدين مهندس آقاي كه دهيم انجام را اقداماتي فاز، سه در و كرده مطالعه به شروع

  فيلترهاي به نمك آب انتقال خطوط اصالح اول، فاز .داشتند عهده به را فاز سه هر اجراي مديريت

DM)نمك آب و اسيد ميكس مخزن ارتفاع اصالح و 507  سيستم احياي دوم، فاز .بود (508

 ده كه بود كمكي فيلتر پمپ دوزينگ نصب فاز سومين و G ساختمان در نمك آب دماي كنترل

  همكارانشان همراه به دوست عابدين مهندس آقاي .بود شده حذف سيستم از داليلي به قبل سال

  نهايت در و كرده كار عملياتي برنامه سه اين با ارتباط در گذشته سال يك طول در تمام جديت با

 و عباسي مهندس آقاي تالش، اين در است ذكر به الزم .برسانند انجام به را آنها همه شدند موفق

 حضور مهندسي فني و تعميرات پرتالش همكاران همچنين و Gواحد كشزحمت همكاران كليه

 به و كرده ويژه تشكر عزيزان اين همه از جا، همين از دارد جا كه داشتند اي كننده تعيين و فعال

 .بود ارزشمند و خوب بسيار اقدام يك اين .بگويم نباشيد خسته آنها

كند؟ پيدا كاهش ميزان چه تا سلولز آلفا مصرف ميكنيد فكر اقدامات اين با مهندس، آقاي :سوال

 ارائه محترم مديريت به گزارش يك قالب در كامل ماه يك طي از پس مصرف كاهش دقيق آمار

           روزانه مصرف است، كار حال در سيستم اين كه اخير روز 25 برآورد مطابق ولي شد خواهد

 از بيش كاهش موجب كه است كرده پيدا كاهش روز در كيلوگرم 40 الي 33 حدود در سلولز آلفا

 2 حد در ماهانه مصرف موجود، اسناد مطابق كه است حالي در اين و .شد خواهد ماه در تن يك

 برآورد ريال 76000 حدود در كه سلولز آلفا كيلو هر  شده تمام قيمت به توجه با  .بود ماه در تن

 همين خروج از همچنين و داشت خواهيم جويي صرفه سال در ريال ميليارد يك بر بالغ شود،مي

.شد خواهد جلوگيري كشور از ارز مقدار

  كلرپارس، شركت آزمايشگاه واحد درخواست به 96/4/24 تاريخ در

 استاندارد الزامات بررسي جهت تهران استاندارد اداره از ارزيابي تيم

  از آزمايشگاه واحد .يافتند حضور شركت آزمايشگاه محل در 17025

  استاندارد، الزامات سازي پياده جهت در گذشته سال تابستان

 نامه گواهي داشتن است ذكر شايان .بود نموده آغاز را الزم اقدامات

  داخلي فروش مناقصات در مهمي امتياز محصوالت، آناليز در 17025

.ميĤيد حساب به خارجي و

 اخذ براي نياز مورد مستندات و مدارك تمامي ارزيابي، از پس

 رسيد ارزيابي تيم تاييد به سود و پركلرين محصوالت براي گواهينامه

 اين آينده هاي ماه طي اقدامات، از بخشي انجام از بعد شد مقرر و

.گردد صادر كلرپارس آزمايشگاه براي نامه گواهي

 آب و آب هاي آناليز براي 17025 نامه گواهي قبال كه ميگردد يادآور

 .بود شده كسب ژاول



 تجهيزات پرسنل، حفاظت و امنيتي مسائل اهميت به توجه با

 هريك است الزم سازمان، در امن محيط ايجاد و اطالعات و

 و همكاران ساير و خود امنيت به نسبت شركت كاركنان از

 از .نمايند تالش و كرده مسئوليت احساس سازمان همچنين

 نوع در و اهميت با بسيار شركت توليدي محصوالت آنجاييكه

 تجهيزات و ها تكنولوژي و هستند نظير بي منطقه در خود

 روند مي بكار كارخانه در توليد براي باارزشي و مهم بسيار

 امن به نسبت سازمان و خود ايمني افزايش با تا است الزم

 امنيتي، هاي آسيب از جلوگيري و كار محيط نمودن

 تروريستي اقدامات و خرابكاري حتي و صنعتي جاسوسي

  همكاران عهده به مستقيما تنها نه وظيفه اين .نماييم اقدام

 تك تك رودمي انتظار بلكه باشدمي انتظامات و حراست

 بوده حساس موضوع اين به نسبت شركت در شاغل همكاران

.نمايند ياري امر اين تحقق در را حراست واحد و

  كاركنان، از حفاظت حراست، واحد هايمسئوليت از يكي

 و امكانات تجهيزات، به غيرمجاز دسترسي از جلوگيري

 خسارت جاسوسي، خرابكاري، از جلوگيري و مدارك و اسناد

  انجام به  موظف انتظامات همكاران لذا .باشدمي دزدي و

 اهداف اين بتوانند طريق اين از تا هستند حفاظتي اقدامات

 اين از يكي خروج، و ورود هايبازرسي .نمايند محقق را

 در شاغل همكاران كليه اميدواريم كه باشدمي اقدامات

  كاركنان با امنيت، و حفاظت اهميت از آگاهي با كلرپارس،

 و مسئوليت احساس .بنمايند را همكاري نهايت انتظامات

 و ورود مشكوك، موارد خصوص در كاركنان تمامي هوشياري

  مشكوك هايبسته دريافت كارخانه، به ناشناس افراد خروج

 از حفاظت كار، ازاتمام بعد هااتاق و كار محل درهاي بستن و

 ترتيب، و نظم رعايت و بودن مرتب مهم، اسناد و مدارك

 مسئوليت اين اجراي در را حراست واحد توانست خواهد

.نمايد ياري خطير

كلرپارس حراست واحد                                                
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همكاران متولد تير ماه  
تولدتان مبارك          

علي رئوف -پور  رسول رمضان -عبدالرضا رحيم اوغلي -عليرضا ساويز -حميد جوادي: آقايان   

امير مسعود شعرباف -جبرئيل شهبازي -محمد رحماني -سعيد رافضي -محمدعلي مدرس -امير روميانفر -عشقعلي رفتاري   

صابر منافي پور -جعفر يوسفيان -بابك قربانيان -سهراب اسدزاده -حسين نوبهار -محسن باال نژاد -علي اكبر تبرفره -عدالت تبريز   

عليرضاوكيل باغميشه و خانم فريبا كمانچي   -صادق شاكرملك -مير امير فهمي -يعقوب وجودي -شهرام شهيدي -فرخ مرزآبادي -علي عرفاني   

:افقي

 - خودرو كليد -3 طفوليت -قله - ها داده آرايش نحوه - 2 ها خانم توسط منزل اداره هنر - تنفسي گاز -1

 -مذكر جنس -5 بشر -شيري هاي فرآورده -!كوير حسرت -هند خرد پول - 4 قديم خراسان -نيست مريض

 - بلغارستان شهر -6 پا مچ در استخواني - ديگر مواد و چوب كاشي، -فلزات روي بر نقش و طرح ايجاد

 - محصول برداشت - نشست -8 جانب سو، -مشكالت حالل - ذرت گياه ثمر - 7 پايه - بندي زخم پارچه

 شدن زرد و رنگ تغيير - زراعت ماشين -غايب و مفقود - 10 ثروتمند - كردن هموزن -خاطر -9 نامراد

 ويتامين - چيزي طبيعت -كالن -11 خون روبين بيلي رفتن باال از ناشي مخاطي غشاهاي و صلبيه پوست،

 - مردانه عنوان -13 دعوا چاشني -باستان مصر اساطير از - آميخته -گزندگان دفاعي سالح -12 كيوي

 - خودپرداز دستگاه -15  گنديده و تباه - بيرون مخفف -آفرين -14 توانايي خور در -كبك شبيه اي پرنده

ناز با رونده

:عمودي

 تغذيه رگهاي -2 گوسفند صداي - حقيقي ماني كارگرداني به آلبالو كيلو 50 كمدي فيلم خانم بازيگر -1

 غول -4 غذاخوري ظرف - پدر -اسالم شهيد بانوي نخستين -3 توانايي - اسب لگام و افسار -قلب كننده

 -اصفهان استان در شهري -نوكر -5 آوردن امر -نويسد مي تحصيلي دوره پايان در دانشجو - اكنون - يخي

 و موهوم -8 شيميايي عناصر از - وزارتخانه كارمند -تپانچه - 7 بيكاره -صدا -دهان اطراف -6 اي رايانه شبكه

 -خنديدن نرم صداي -موچين -10 اتمسفر -زيبا گلي - چشمگير طور به -9 خجسته - اضافي - غيرواقعي

 به حتما - !اول بعد -12 خاستن پا به - سقراط كشور -كامپيوتري سيستم يك به نفوذ -11 سيگار واحد

 شدن، ساكن -14 پرستي واژه - كشتي فرمان -فهميدن - 13 سر پشت -وسيله -آيد مي خورد دنبالش

 -كجي دهان -15 كبير كورش دختر -است اجتماعي وقايع علمي بندي طبقه آن موضوع كه علمي -ايستادن

الپوشاني

جدول


