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 در بازديد اين در و بود كلرپارس ميهمان ماه شهريور 13 صنعت آبتين كارخانه مدير

 همكاران با فريك كلرو و كلره پارافين واحد فيلتراسيون سيستم نمودن بهينه خصوص

 در 82 سال از كلرپارس شركت .پرداخت اطالعات تبادل به مهندسي فني واحد

 است قرار و داشته همكاري شركت اين با ها پمپ و خاص فيلترهاي انواع تهيه زمينه

 واحد در حاصل اسيدكلريدريك سازي خالص با ارتباط در شركت نياز به توجه با

 آقاي تالش با صنعت، آبتين شركت .نمايد استفاده فيلترها نوع اين از كلره، پارافين

 هاي پمپ و فيلتر انواع ساخت در سال 30 از بيش براي فرزندانش و نوري مهندس

.نمايد مي فعاليت خوردگي ضد سانتريفوژ

 مرز از 96 ماه شهريور در واحد اين توليد پركلرين، واحد همكاران تالش و همت با

 در ايشان پرتالش همكاران و زاده تقي آقاي به تبريك ضمن .گذشت ماه در تن 270

 .باشد داشته ادامه نيز ديگر هاي ماه در توليد افزايش اين است اميد پركلرين واحد

 مهندس آقاي همراه به خستوان مهندس آقاي جاري سال ماه مرداد است ذكر به الزم

 افزايش به اقدام جهت در همكاران تالش از و يافته حضور پركلرين واحد در برنجي

.نمودند تشكر و تقدير توليد،

 دستگاه اندازي راه و نمودن كاليبره بر مبني مبرم نياز به توجه با مهندسي، فني واحد گزارش به

 و آنها همكاري عدم و خارجي هاي شركت توسط %100 هيدروژن واحد در موجود اكسيژن آنااليزر

ALLY چيني شركت نماينده حضور از مطلوب نتيجه دريافت عدم همچنين GAS،شناسايي با 

 ابزار تجهيزات و فرآيند حوزه در فعال ( سگال شركت از پارس كلر شركت مهندسي فني واحد دعوت و

 و سايت از بازديد و كلرپارس شركت در حضور با 96 ماه شهريور 12 شركت اين نماينده ،)دقيق

: نمودند ذيل موارد به اقدام دقيق ابزار و مهندسي فني كارشناسان همكاري با تجهيزات

  كاليبره و اندازي راه خط در موجود هيدروژن گاز توسط %100 هيدروژن واحد اكسيژن آنااليزر -1

.گرديد

 اختيار در و تهيه موجود اكسيژن آنااليزر دستگاه كردن كاليبره و اندازي راه و دستورالعمل دفترچه -2

.گرفت قرار پارس كلر شركت

.شد داده آموزش ابزاردقيق فني گروه به موجود آناليزر دستگاه نمودن كاليبره و اندازي راه نحوه -3

 هاي بررسي مشاهدات، طي سگال شركت كارشناس شبنم، نقطه آنااليزر خصوص در گرديد مقرر -4

 و مطرح برندهاي معرفي آن، بر عالوه .نمايند اعالم آينده روزهاي در را نتايج و داده انجام را خود

.داشت خواهند خود برنامه در را مرتبط اروپايي مناسب

  كانون مديره هيات اعضاي از يكي عنوان به كلرپارس، محترم همكارن از راستي حسين آقاي

.شد انتخاب استان كار اسالمي شوراهاي هماهنگي

  كارگر، و كار روزنامه در مندرج دعوت آگهي اساس بر كلرپارس، كار اسالمي شوراي گزارش به

  شهريور 13 شرقي، آذربايجان استان كار اسالمي شوراهاي هماهنگي كانون عادي عمومي مجمع

 و كار تعاون، كل اداره محل در كارخانجات و ها شركت كار اسالمي شوراي اعضاي حضور با 96

.شد برگزار شرقي آذربايجان استان اجتماعي رفاه

  از بعد كه بودند كرده آمادگي اعالم كانون مديره هيات در عضويت جهت نفر 13 جلسه اين در

  كانون مديره هيات اصلي عضو عنوان به سوم، رتبه كسب با راستي حسين آقاي گيري، راي

  آقاي افزون روز توفيق كلرپارس، همكاران و ايشان به تبريك ضمن بدينوسيله .شد برگزيده

.خواهانيم منان خداوند از را راستي

:كرد اشاره زير موارد به توان مي كار اسالمي شوراهاي هماهنگي كانون اختيارات و وظايف از

استان كار اسالمي شوراهاي بين هماهنگي ايجاد - الف

 مقررات و قوانين اجراي حسن منظور به ذيربط مراجع و اجرايي دستگاه هاي با همكاري - ب

استان كار اسالمي شوراهاي به مربوط

  ارائه و كارگري و كار امور و مسائل خصوص در استان كار اسالمي شوراهاي نظرات جمع بندي - ج

  سراسر كار اسالمي شوراهاي هماهنگي عالي  كانون به مذكور امور در پيشنهاد صورت به نظرات

استان ذيربط مراجع يا و كشور

استان كارگران قانوني و مشروع خواسته هاي و صنفي حقوق استيفاي جهت در كوشش -  د

  با متقابل همكاري همچنين و مربوطه كارفرمايي هاي سازمان با دسته جمعي هاي پيمان انعقاد - ه

قراردادها عقد در اعضا راهنمايي و ها سازمان ساير

  مواد به توجه با استان در مربوط قانوني مجامع و مراجع در كارگران قانوني نمايندگان انتخاب -  و

كار قانون )164( و )160( ،)158(

  يكشنبه روز پركلرين بندي بسته كنترل دريچه خرابي ريزي، برنامه واحد گزارش به

  .داد قرار توليد توقف و اضطراري شرايط در را واحد اين وضعيت شب، 21 ساعت

 فرآيند ايشان، تجربه و نصرت بني مختار آقاي موقع به اقدام با خوشبختانه

 .شد جلوگيري توليد توقف از و كرده پيدا ادامه دستي كنترل با بندي بسته

.كنيم مي قدرداني و تشكر نصرت بني آقاي عزيزمان همكار مسئوالنه ازاقدام بدينوسيله

 امام بزرگ مصلي در 1396 ماه شهريور 23 الي 21 از فارما ايران المللي بين نمايشگاه سومين

 همراه به شركت اين كلرپارس، شركت عمومي روابط گزارش به .گرديد برگزار )ره( خميني

 و داشتند حضور نمايشگاه در يكپارچه شكلي به)TPCO( تامين دارويي گروه شركت 27

.گذاشتند عموم ديد معرض به نمايشگاهي هاي فعاليت قالب در را خود دستاوردهاي آخرين

  كشور سي از دارويي شركت 400 از بيش مشاركت با امسال فارماي ايران المللي بين نمايشگاه

 شناخته خاورميانه دارويي رويداد بزرگترين عنوان به تخصصي، بازديدكننده هزار27 و جهان

.است شده



   

3333

 عنوان با فرآيندي ايمني توجيهي -آموزشي جلسات سلسله از جلسه اولين

 8 چهارشنبه روز مرتبط، پرسنل تمامي شركت با "سقفي جرثقيل با كار ايمني"

 نكات ابتدا در.شد برگزار كلرپارس شركت اجتماعات سال در 96 ماه شهريور

 كنندگان شركت به خواه عمراني مهندس آقاي توسط ها جرثقيل با كار ايمني كليدي

  موارد اهم و برگزار پاسخ و پرسش صورت به جلسه، ادامه سپس .شد داده توضيح

  جلسه نتايج مهمترين .گرفت قرار تحليل و تجزيه و بحث مورد ها الزمه و ايمني

 در پرميت اخذ جرثقيل، شاهين سازي ايمن و سازي استاندارد :از بودند عبارت

  يا ها پايه صحيح تراز بررسي معيوب، سيلندرهاي جابجايي و كلي تعميرات مواقع

  از قبل مهم كنترلي موارد ساختمان، امور توسط جرثقيل استقرار اصلي هاي ستون

 حفاظت آموزش درمركز جرثقيل تخصصي فني دوره به افراد اعزام جرثقيل، كاركرد

.آمد خواهد بعمل HSEQ و آموزش امور توسط الزم هاي گيري پي كه .....و كار

  ساخت به اقدام فلزي، واحد كمك با تراشكاري واحد كه شديم مطلع اخيراً :اشاره

  اهميت حائز بسيار ها پمپ نوع اين كاركرد به توجه با كه اند نموده تيتانيومي پمپ نوعي

  .اند گرفته قرار برداري بهره مورد كلروفريك واحد در حاضر حال در ها  پمپ اين .است

  واحد سرپرست رحيمي فيروز :آقايان مشترك تالش نتيجه ها پمپ اين ساخت

  بوده ايشان مجموعه زير پرسنل و فلزي واحد سرپرست حمزه عبدالرضا و تراشكاري

.خوانيد مي ادامه در كه دادند خصوص اين در توضيحاتي عزيزان، اين لذا است

 در باال خورندگي به توجه با .دارند كاربرد كلروفريك و نمك آب واحد در ها  پمپ اين

 از 1390 سال تا كه باشند تيتانيومي نوع از بايد مي رفته بكار هاي پمپ واحدها، اين

 .شد مي تهيه تومان ميليون 35 مبلغ به كدام هر هنگفتي، هزينه صرف با كشور از خارج

           .بود همراه نيز مشكالتي با ها پمپ نوع اين تهيه ها، تحريم گرفتن نظر در با

:گويد مي ادامه در مطلب اين بيان با رحيمي آقاي

 شركت و نمود پمپ نوع اين ساخت به اقدام ايراني شركت يك 90 سال از بعد

 ها پمپ اين از دستگاه هفت تعداد به واحدها، نياز به توجه با 95 سال در نيز كلرپارس

 به توجه با .بود تومان ميليون 12 بر بالغ آنها از كدام هر قيمت كه كرد خريداري را

 روش به آنها ساخت به اقدام گرفتيم تصميم ها، پمپ تهيه براي زياد هاي هزينه پرداخت

 هاي نقشه تهيه به اقدام فلزي، و تراشكاري همكاران كمك با .نماييم معكوس مهندسي

 را ها پمپ اين از دستگاه دو تعداد به شديم موفق خداوند لطف به و كرديم ساخت

.بسازيم

 و جوشكاري برشكاري، :كند مي تكميل اينگونه را رحيمي آقاي هاي صحبت حمزه آقاي

 از .شد انجام فلزي واحد در موفقيت با شده تهيه هاي نقشه به توجه با متريال تهيه

 در كامال بايد مي و است ظريفي و حساس بسيار كار تيتانيوم جوشكاري آنجاييكه

 .شد داده جوش هم به قطعات آرگون، جوش طريق از شود، انجام خالء شرايط

  .است شده انجام پالسما برشكاري روش به هم برشكاري

 نرم تا بودم مند عالقه بسيار قبل هاي سال در بنده :كند مي اضافه رحيمي آقاي ادامه در

 واحد 94 سال در .بگيرم ياد هست، ها طراحي نوع اين مخصوص كه را طراحي افزارهاي

 ساعت 90 مدت به CATIAافزار نرم آموزشي دوره يك برگزاري به اقدام آموزش

 دادم انجام كه بيشتري مطالعات با بعد .داشتم حضور دوره اين در هم بنده كه نمود

 نرم طريق از خودم را قطعات طراحي .شوم مسلط افزار نرم اين به كامالً شدم موفق

 ممكن آنجاييكه تا كرديم سعي هم قطعات ساخت در و دادم انجام CATIAافزار

  .كنيم استفاده تيتانيوم ضايعات از هست

 جناب برداري بهره محترم معاونت رهنمودهاي و ها حمايت از دانيم مي الزم پايان در

 و تراشكاري پرسنل كليه از همچنين .باشم داشته ويژه تشكر برنجي مهندس آقاي

 امر اين تحقق در كه واحدها ساير و مهندسي فني واحد محترم همكاران و فلزي واحد

 هم قبال ما نظر، مورد پمپ بر عالوه البته .نماييم سپاسگذاري كردند ياري بسيار را ما

 ولوهاي تعمير همچنين و نماييم اقدام كمپرسور دستگاه سه ساخت به نسبت توانستيم

 فيكسچر ساخت با امر اين .نبود آنها تعمير به قادر شركتي هيچ ايران در كه كلر،

 بار چندين براي را ولو يك توان مي فيكسچر اين توسط كه است شده انجام مخصوص

 توانست خواهد اقدامات اين مطمئنا .داد قرار برداري بهره مورد و كرده تعمير

.نمايد شركت عايد را زيادي بسيار جويي صرفه

  گذشته ماه 6 طول در مايع، محصوالت خصوصا كلرپارس، محصوالت فروش ميزان

 بندي، بسته ميزان ريزي، برنامه واحد گزارش به .است داشته توجهي قابل افزايش

  سال در فوق زمان با مقايسه در گذشته ماه 6 طول در مايع محصوالت فروش و بارگيري

 آب و درصد 71 با كلروفريك ميان اين در .است داشته رشد درصد 32/6 ميزان به ،95

  ميزان .اند داده اختصاص خود به را مقدار بيشترين افزايش، درصد 51/6 با ژاول

  گذشته سال با مقايسه در نيز جامد محصوالت فروش آن متعاقب و بارگيري و بندي بسته

 .است داشته رشد درصد 14/9
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همكاران متولد شهريور ماه تولدتان مبارك
علي صالحي - سيامك جوانشير - حسين رضواني - سياوش پورمحمد - كيا حبيب گوهري - محمد علي قربانزاده - محمد مجددي: آقايان  

زاده مجيد صادق - شهاب شهباززاده - زلفقار رحيمي - پور يونس ولي - محمد كرمي - مهدي اخوان - طاهر رضازاده - اصغر حسن بابايي  

فريد احمدزاده - عيسي زمان زاده - شهاب عباسي  - عيار نجفي - سعيد سبالني - سجاد ايمان زاده - حسين توپچي - حسن ارشد  

اسماعيل شكرگزار - سليمان اسكندزاده - كورش دچاني - آرش جليلي - رسول جدي - سعيدعبدي - نيا اميد ذبيحي - محمد اصدقي   

غالمحسين پاكدامن - صفرعلي رئوف - قادر اسعدي - كاظم پاكرو - ناصر جوادپور - محرم ابراهيمي - عليرضا رضايي - حسين قوجاپور  

كريم اسعدي - كرد حسين زنده - صفر عزتي - داوود محمدي - رستم اسماعيلي - محمدحسين رحماني - مجيد خاقاني - عليرضا طالبي  

رضا صمدي - محمدرضا قنبرزاده - غفور صالحي - محمد دالل عليپور - علي اسماعيلي - مهرداد زارعي - موسي رضايي - صمد اژدري  

مهدي محمدي اصل  - زاده سعيد تقي - عباس نايبي - اسماعيل سروري - بهمن زارعي - محمد علي نيازي - يحيي ذاكري - مهدي اصدقي   

احد خدابنده  - فرامرز جسوري - علي خدابنده - دوست محمدرضا عابدين - طالب زيني - صمد اسالمي - نيا محمد مسلم - فر شهريار يميني  

مليحه ممقانيان و  مينا سيدي : ها رسول محمدي اصل           و خانم - مستقيمي صالح پور - علي ابيض - بيوك ورقايي - علي حسن زاده - بهزاد عزيزي - سيامك سليم نژاد - وحيد كاظمي  

 شوراي صالحيت تشخيص هيات در كاركنان نماينده انتخابات

 در 96 شهريور 19 تاريخ در كلرپارس شركت كار اسالمي

.شد برگزار شركت اجتماعات سالن

 رفاه و كار تعاون، كل اداره نماينده كه انتخابات اين در 

 داشت، حضور آن در ناظر عنوان به شرقي آذربايجان اجتماعي

 به رضواني حسين و سميعي امير الهي، سيف اصغر :آقايان

 از راي اخذ از بعد كه بودند كرده آمادگي اعالم كانديدا عنوان

 به آرا، اكثريت با الهي سيف اصغر آقاي كلرپارس، پرسنل

 شوراي صالحيت تشخيص هيات در كاركنان نماينده عنوان

.شد انتخاب كلرپارس شركت كار اسالمي

:  :  :  :  همكاراني كه موفق به حل جدول شماره قبلي شدندهمكاراني كه موفق به حل جدول شماره قبلي شدندهمكاراني كه موفق به حل جدول شماره قبلي شدندهمكاراني كه موفق به حل جدول شماره قبلي شدند

عليرضا طالبي عليرضا طالبي عليرضا طالبي عليرضا طالبي     ----علي اماميعلي اماميعلي اماميعلي امامي    ----مير مهدي علويمير مهدي علويمير مهدي علويمير مهدي علوي    ----ستار خرميستار خرميستار خرميستار خرمي    ----فرهاد محمد عليزادهفرهاد محمد عليزادهفرهاد محمد عليزادهفرهاد محمد عليزاده

صفر مهرآراصفر مهرآراصفر مهرآراصفر مهرآرا    ----مهدي آقازادهمهدي آقازادهمهدي آقازادهمهدي آقازاده    - - - - زادهزادهزادهزاده    مجيد صادقمجيد صادقمجيد صادقمجيد صادق

افقي

 خود هاي بخش از يكي - نيست شلوغ - 3 هندي آشپزي در اي ادويه - دهنده صيقل ورقه - استفهام ادات از - 2 لندن جك از اثري - طلب منفعت - 1

 ويتامين - ونزوئال ملي سرود - اندوه مخفف - درخت جنگل - 5 سوال - تمجيد واژه - فرانسه لغت فرهنگ - 4 مرغوب برنج نوعي - اسپانيا مختار

 جداگانه تلفظ - مسافر - 8 خوشگل - ناشناس - بزرگوار - 7 رستوران غذاي فهرست - نزديك تاكيدي اشاره - آسيايي نظامي پيمان - 6 جواني

 مادر - 11 تكانه - طعام سفره - مثبت پاسخ - 10 عالي مدرسه - كردن قول نقل ديگران از - پوپك - 9 قديم طالي سكه - كلمات و حروف

 - 13 درويشان كاسه - !دوم قلب - همدان سنتي شيريني - 12 ساينده پسوند - درنا پرنده ديگر نام - نمك و سبزيجات از مطبوعي مخلوط - ها ورزش

 پريناز و معادي پيمان همبازي - 15 قصد - همسايگي - )ع(موسي حضرت پيروان - 14 خميده و كج - يزد تجاري و شهري مركز دومين - دوسر جو

ساختماني مصالح از - روز يك و ابد سينمايي فيلم در ايزديار

عمودي

 پر - 4 قديمي قفل - نيست رنگي آن از باالتر - مسابقات قاضي - 3 بخشش - ماشين - آواره - 2 آلبالو كيلو 50 كمدي فيلم بايگران از - پادگان - 1

 اسب - انگشت دومين - 7 خرما خوشه دادن شكاف - كساد ضد - آب با ماست مخلوط - تكبر - 6 مخالف - آيين و روش - بس - 5 پي در پي - زور

 - روستا - 10 آمريكايي گاوچران - هند در شهري - زاپاس - 9 خبر پيغام، - است مضر قلبي بيماران براي - پرسش مقابل - 8 بزرگي عزت، - اصيل

 و علم - 13 !نذري آجيل - ساساني دربار نوازنده - 12 ها ويتنامي عيد - آن ادبي نوع از دور به اشاره - شدن پيروز - 11 لؤلؤ - گوشتالو و فربه - ريشه

تأييد كلمه - فارسي نو شعر پدر - 15 خودرو كليد - ماالريا پشه - ها انديشه - 14 فوتبال گوشه - هاون - فرهنگ

جدول

 شركت در حضور با هند LEAK-PROOFشركت كارشناسان

  به شركت اين از شده خريداري هاي پمپ با رابطه در كلرپارس،

 شركت .پرداختند كلرپارس كارشناسان با اطالعات تبادل

LEAK-PROOF ولوهاي و پليمري هاي پمپ انواع سازنده 

  قرار برداري بهره مورد كلرپارس در كه باشد مي دار الينيگ

.گيرند مي

  در موجود و N نواحي هاي پمپ كاري وضعيت بازديد، اين در

 قرار بررسي مورد آنها ضعف نقاط و مكانيك تعميرات واحد

  به نسبت شركت، دو هر كارشناسان مشورت با شد مقرر و گرفته

 12 تعداد است گفتني .گردد اقدام آنها كيفيت نمودن بهينه

 قرار استفاده مورد كلرپارس در شركت اين ساخت پمپ دستگاه


