
   

96خرداد -شماره نهم

( : ص)رسول خدا 

هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار؛

اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنمرمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه
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.شودمیبیشتراحساسروزهرآببهاحتیاججهان،جمعیتافزونروزافزایشبهتوجهبا

خواهدگیریچشمافزایش2020سالتاجهانیجمعیترشدکهدهدمینشانمطالعات

پیدرمختلفهایزمینهدرراآببهبیشترچههرنیازجمعیتافزایشاین.داشت

.گرفتخواهدفزونیپساب،تولیدنتیجهدروداشتخواهد

ینتامراآبینیازهایازبخشیتنهانهصنعتیهایپساپازمجدداستفادهوتصفیه

یاوهااقیانوسدریاها،ها،دریاچهها،رودخانهشدنآلودهازامراینبلکهنماید،می

باالییآلودگیازمواردازبسیاریدرکههاپسابنوعاینتوسطزمینیزیرهایآب

.کردخواهدجلوگیریهستندبرخوردار

رفمصکلرپارس،شرکتاقدامدستدرهایپروژهوتولیدیواحدهایظرفیتبهتوجهبا

ارس،کلرپشرکتواحدهایکلیههمکاریباداردجاوگرفتهقرارسریسربهحالتدرآب

.برسدمناسبشرایطبهپسابتولیدوآبمصرف

خستوان،مهندسآقایجنابمحترم،عاملمدیردستوربهتوجهباراستاهمیندر

سایروآزمایشگاه،HSEQبرداری،بهرهواحدهایهمکاریبامهندسیوفنیواحدهای

کلیهپسابوآبچرخهباالنسمتریالتهیهباتاکردندپیداماموریتمرتبط،واحدهای

صنعتیهایپسابکاهشوآبمصرفحداقلبهرسیدنجهتدرتولیدیواحدهای

.نماینداقدامبرداریبهرهواحددرشدهتولید

چرخهباالنسمتریالمهندسی،وفنیواحدمدیررضازاده،مهندسآقایاظهاراتطبق

دنرسیبرایهاییطرحبررسیحالدروشدهتهیهتولیدیواحدهایکلیهپسابوآب

.باشندمیاهدافاینبه

کهدهشاجراومطرحخانهتصفیهواحددرطرحیتازگیبهشدیممطلعگفتگوهمیندر

مهندسآقایHSEQواحدرییسباگفتگودر.استداشتههمراهبهراخوبیبسیارنتایج

ازمحمودیمحرمآقایتوسطپیشنهاد،بصورتطرحاینکهکردعنوانخواهعمرانی

جرااموردبهفنیهایبررسیازبعدکهشدهارائهخانهتصفیهواحدکشزحمتهمکاران

بدیلتوکلروفریکلجنازمجدداستفادهوتصفیهطرح،اینعنوان.استشدهگذاشته

هبرازیرمزایایکهباشدمیکلروفریکواحدمصرفیپساب

:استداشتههمراه

چاهخامآبازکهکلرورفریکواحدمصرفیآبکاهش-1

.شودمیاستفادهعمیق

:هایویژگیبامترمکعب40درحجمپسابازمجدداستفاده-2

FeCl2=5%وFeCl3=5.6 کلرورفریکواحددر%

کالتمشکهکلرورفریکلجنریزدوردرمالحظهقابلتقلیل-3

.داشتهمراهبهرامربوطهمحیطیزیست

لجنانتقالوتخلیههزینهکاهش-4

نلجبرداشتوتخلیهجهتاستفادهموردساعتنفرکاهش-5

خانهتصفیهفیلترازها

سابپتولیدبرایصنعتیشدهتصفیهفاضالبازاستفاده-6

پسابدورریزدرمالحظهقابلکاهشولجنازکلرورفریک

بیرونبهصنعتی

تولیددرمصرفجهتاسیدپسابخریدهزینهدرکاهش-7

کلرورفریک

دواحنیازموردپسابازبخشیتامینبرایآمادگیافزایش-8

کلرورفریک

برداری،بهرهواحدهایهمکاریباکرداضافهHSEQواحدرییس

خصوصاشرکت،واحدهایسایروکلروفریکومهندسی،فنی

نضمپیامی،مهندسودوستعابدینمهندسصمیمانههمکاری

ازدیگریمحیطیزیستهایفعالیتطرح،اینموفقاجرای

پایشوبردارینمونهانجامباکلرایدآالیندگیمقدارتعدیلجمله

یهتصففاضالبپمپاژومسیرسازیآمادهومختلفهایمنهول

.استگرفتهانجامنیزشرکتسبزفضایبهشده

(۲۷۰کمتح).بیندیشیدآنهاصحیحتداومبهکارهاازدیادجایبه-1

.باشیدهداشتبلندهمّتبلند،هایمقاموهاهدفبهرسیدنبرای-۲

«۲11خطبه»

دچارتایدکنبرداریبهرهآنهاازوبگیریدپنداندرزهاوتجارباز-۳

«1۷۵خطبه،۳1نامه».نشویدنقص

استارکخودازترشکنندههراس،زیرانهراسید،سختیشدتاز-۴

«۲۴۶و1۶۶حکمت».باشیدامیدوارامورگشایشبهو

.دکنیوفاآنبهنهادید،گردنمسئولیتیانجامبهاگر-۵

«۳۲۷حکمت»

«۲۷1حکمت».نکنیدمهمامورفدایرااهمکارهایوقتهیچ-۶

حکمت».شویدمجهزآندانشبهکاری،هرپذیرشازپیش-۷

۴۳۹»

.کنداصالحراشماکارهایخداوندتاکنیداصالحراخویشتن-۸

«البالغهنهج»

.رداریببهرهمنبعنهاند،خدمتگذاریوسیلهوامانتها،پست-۹

«1۳1خطبه»

.آییدیرونبسربلندتابکوشیدشمایند،آزمایشمیزانهاپست-1۰

«۳۳خطبه»

«۶۹نامه».یدشومیتباهنکنید،مشورتاگرباشید،پذیرمشورت-11

«۵۲هنام».کنیدرفتارمهربانپدریمانندخودزیردستانبا-1۲

دوازده پیام مدیریتی از

(ع)امام علی



   

لیفتراکایمنیمالحظاترعایتعدم:حادثهشرح
فوتبهمنجر:حادثهپیامد

:حادثهتحلیلوتجزیه
داخلبهشیمیاییموادحاویهایکیسهتخلیهبهاقدامتولیدسالندرلیفتراکراننده

تادبایتخلیهمنظوربهمحل،خاصشرایطدلیلبهپودرحاویهایکیسه.کندمیمخزن

ستهشکلیفتراکهایشاخکازیکیناگهانارتفاعایندر.رفتندمیباالمتری4ارتفاع

یتصالحفاقدبار،زیادحمل.شودمیویمرگبهمنجررانندهرویبربارسقوطوشودمی

.شدهدادتشخیصحادثهایناصلیعلتلیفتراکسالمتتستانجامعدمورانندهبودن

:پیشگیریجهتراهکار
ایدورهبصورتسالمتگواهیصدورولیفتراکفنیبازرسی

رانندهتوسطویژهگواهینامهاخذولیفتراکرانندهآموزش

لیفتراکرویبرنصبوبارچارتراهنمایتهیه

لیفتراکبارظرفیترعایت

امور
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جاریهایمانگونهبرهمیشهکهاشکیاست،زخمواشکماهخرداد،

.استغموماتمماهخرداد،.یافتنخواهدالتیامهرگزکهزخمیواست

پنهانهویتتدبیرش،ومردانگیسایهدرکهواالمردیدرعزایماتم

وحماسهمرزبانفراقاندوه.استاندوهماهخرداد،.یافتیمبازراخویش

خویشپیشگاهدرراهانسلوعصرهاتمامستایشکهمردی.ایثار

آمدنشباکهمردیوداعدر.استآهواشکماهخرداد،.استبرانگیخته

دّلمبرهاییسپیدوانگیزدلصبحبهراماترانهبیوتاریکهایشب

بیشهازمردیپاکخون،وآتشهایصحنهتنهایمرداو،آری.ساخت

مردانآزادکهبودمعاصرجهاندرمانندبیمردیآزادوایمانوعدالت

کبیررهبررحلت.گفتندسالمزندگیبهگرمش،هاینفسشمیمازعالم

.بادتسلیت(ره)خمینیامامحضرتایران،اسالمیانقالب

کلرپارساداریامور

:آسیبمعرضدرهایاندام
(دهانازورودصورتدر)خونگردشدستگاه-4مخاطیغشاهای-3پوست-2چشم-1

تنفسوموپوست،باتماسخطرات
تحریکاتوپوستبهآسیب-2نمکغبارتنفسصورتدرتنفسیدستگاهبهآسیب-1

چشمیتحریکات-3پوستی

:خطراتازجلوگیریراهکارهای
ازاستفاده-3ایمنیعینکازاستفاده-2غبارگردمحافظمخصوصماسکازاستفاده-1

برایمناسبمسقفمحلدر-5مناسبایمنیکفشازاستفاده-4محافظدستکش

مورددر)نیتروژنیترکیبات:ناسازگارمواد-6شوددارینگهغباراتشدنپخشازجلوگیری

(اشباعنمک

:مصدومیتهنگامبهاولیههایکمک
مقادیرباراچشمداخلونمودهبازراچشمپلکسریعاها،چشمآلودگیصورتدر-1

.شودمراجعهپزشکبهوشستهویژهشویچشمدرآبفراوان

مقادیرباراآلودهمحلوآوردهدرسریعاراآلودههایلباسپوستباتماسصورتدر-2

.کنیدمراجعهپزشکبهسپسوشستهدقیقه15مدتبهحداقلآب،فراوان

زالزومصورتدرونمودهمنتقلآزادهوایبهرامصدومفرد،غباراتتنفسصورتدر-3

.کنیداستفادهمصنوعیتنفس

شکیپزهایمراقبتجهت.ندهیدبیماربهچیزیدهانیراهازهرگزاتفاقیبلعصورتدر-4

.شودمراجعهبهداشتخانهبهسریعاالزم،

شوداستفادهآباسپریازحریقاطفائبرای-5

(قسمت سوم)سلسله مطالب درس آموزی ازحوادث صنعتی  

کتاب حوادث صنعتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت : مرجع

آنها . دمواد قلیایی و خورنده، گزنده سالمتی شما هستن
.را مهار کنید

یکونوشرکتنمایندهومدیرحضورباصنعتی،هایچسبانواعمعرفیسمینار

،مدیرانازجمعیکهسمینار،ایندر.شدبرگزارکلرپارسشرکتدرآلمان

ونیهابومهندسیوفنیتعمیرات،تولید،واحدهایکارشناسانوسرپرستان

ابارتباطدرآلمانیشرکتاینمحصوالتانواعداشتند،حضورساختمان

.دشعنوانمطالبیآنهاکاربردنحوهخصوصدرومعرفیصنعتی،هایچسب

روانسازها،پذیر،انعطافهایبندآبای،قطرهآناروبیک،هایچسبانواع

خاصیکاربردهایکهشرکتاینمحصوالتسایروPKساختاریهایچسب

دادهیحتوضآلمانیشرکتنمایندهتوسطآنهاکاربردومعرفیدارندصنعتدر

.شد

وشیمیاییفنی،محصوالتانواعدارایوشدهواقعآلماندرویکونشرکت

دارایشرکتاینصنعتی،هایچسبزمینهدر.باشدمیتخصصیکارابزار

صیتخصمهارتهایتجربهدههچندینطولدرکهاستابتکاریتولیداتانواع

روزهام.استشدهتولیدمحصوالتاینکنندگان،مصرفبامداومنظرتبادلو

وشودمیصادرجهانسرتاسردرکشور64بهآلمانیشرکتاینمحصوالت

رفمصتاکندمیکمکالمللیبینوداخلیهاینمایشگاهدرمستمرحضور

.شوندترغیبنوآورانهتکنولوژیاینازاستفادهبهکنندگان
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همکاران متولد خرداد ماه
تولدتان مبارک

محرم محمودی-یوسف چادلی-حسن صالحی-علی خیری-ناصر درخشانی: آقایان
نادر جعفری-پورحسن همت-ابوالفضل نریمانیان-رضا تقوی-اکبر روح الهی-محمد بهرامی

مسعود خاتون برقی-الهیاصغر سیف-بهزاد رهبری-زادهبابک صادق-سید محمود حسینی-میر مهدی کاظم پور
نژاد             مهدی حسین-پورداریوش جهان-سارسعید آستانه-وحید اسالمی-مهدی فرهنگ-علی امامی-حسین راستی

ودخنبایدکهکنندمیاحساسهاسازمانکارکنانازبسیاریچرا

بینندمعتقدکهچرابیندازندزحمتبهبهتروبیشترکاربرایرا

هیچآنهاازقدردانیوتقدیروپاداشبامثمرتالشوخوبکار

وافکارسازمانها،کارکنانازبسیاریچرا.نداردوجودایرابطه

اآمدارندسازمانشانموفقیتبرایمفیدیوخوبپیشنهادهای

اینبهکسییامعتقدندکهچراگذارندنمیمیاندرکسیباراآنها

اشدبداشتهوجودشنواییگوشهماگریاوکندنمیگوشحرفها

ازبسیاریچرا.شودنمی(دهندهپیشنهاد)کارمندعایدچیزی

راکاراینامادارندراکمترزماندربهترکارانجامتواناییکارکنان

کارهایونداندراآنهاقدرکسیکهنگرانندچونکنندنمی

.شودتحمیلوواگذارآنانبه(تریسخت)وبیشتری

سال20نتیجهکه"دنیادرمدیریتاصلبزرگترینکتاب"

مسائلهمینبهاستآننویسندهپژوهشومشاورهمطالعه،

بهترراسازمانشانتاکندمیکمکمدیرانهمهبهوپردازدمی

اصلهیچکهکندمیادعاواستمعتقدنویسندهوکنندمدیریت

وهاشرکتترموفقادارهوکارهابهترانجامبرایدنیادردیگری

.نداردرااوپیشنهادیاثروقدرتها،سازمان

داردممهواصلیپیامدو"دنیادرمدیریتاصلبزرگترین"کتاب

جالبایهتفسیروهاباتحلیلتاشودمیتالشکتابسرتاسردرو

یادبوشیرینهایحکایتوداستانهاباهمراهمواردبسیاریدرکه

یامپدواینوشودمنتقلمخاطببهپیامدوکههستهمماندنی

رازکشفومهمپیامدواینازآگاهیبرای......:ازعبارتند

هبراخوبکتاباینخواندندنیا،درمدیریتاصلبزرگترین

.میکنیمپیشنهادعزیزمانهمکاران

:افقی

-نوشیدنینوعی-ترمزوسیله-3طول-فرآیند-بزرگواری-2جنوبیخراساناستانطبیعیودیدنیآثاراز-هوانورد-1

بزرگاناز-جمعیخودرو-5آخررمق-چاقوتیزبخش-دوربهاشاره-کفازموادتراشیدنوسیله-4شطرنجفرزین

فرانسهلغتفرهنگ-بیچاره-ناگهانی-7خواراستخوانمرغ-عبوس-شدهکشیده-6کاریبهکنندهاقدام-قریشقبیله

حلسرگرمی-!آنضد-10درویشی-مستحبنماز-کردنتحریر-9خوشا-تحصیالتپایانگواهی-رشته-8

-هرزآب-استارگهمان-کوتاهمنقار-12جوانیویتامین-هاکتاب-کرجدرییالقیایمنطقه-11کارها-کردنی

-پرندگانازایراسته-15سازاسلحه-کاال-شمشیرضرب-14آگاهمخفف-بهبودموجب-پشتکضد-13یاقوت

بیماریهاینشانهوعالئم

:عمودی

صاحبشاعر-مزیتدارای-3کشینقشهکاغذ-وجود-آسیاییکشور-2سبزهمیشهوبزرگدرختی-تاتو-1

هاینظریه-5جهنمیسابقسازمان-بیرونجانبازدهانگرد-ترتیبیعدد-آشغالهمراه-4عروضدربحری-مثنوی

-هاپندار-7شمالیخراساندیدنینقاطاز-محکم-چهره-6لبگرداگرد-سوداگران-هنریافلسفهدرمختلف

-بهادارسنگی-آفریقاغربدرکشوری-8رومیشناسیاسطورهدرنشدنیرامجنگلهایروح-آشوردولتپایتخت

-عذرامریملقب-نپذیرفتن-11خار-کشتیبان-گرمنهسردنه-10بجوییدحمامدر-ناسازگار-صالبت-9گرانیت

چاقو-برخوردار-تاختنپسوند-13خانهکدبانوی-پیمانبهپایبندی-خواهیفزون-کوچکسیاسیحزب-12کنگره

میراستفنینوشتهآشامخونرومان-ونزوئالکشورپایتخت-15تصور-نازکبسیارلوله-متین-14

جدول

.آقای مهداد آسانی موفق به حل جدول شماره قبل شدند

نفر،آقایان آرش رضاپور و مهداد آسانی حائز دریافت 8از بین حل کنندگان جدول قروردین ماه، به قید قرعه  از بین 

نفر حل 13ز بین همچنین آقایان شهریار یمینی فر و عبدالعلی شهریاری نیز  ا. جایزه شدند که جایزه تحویل ایشان گردید

.کنندگان جداول قبلی به قید قرعه حائز دریافت جایزه شدند


