
 

  97خرداد  –21شماره 

هرگاه خداوند براى خانواده اى خير بخواهد آنان را در دين  :رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله 

دانا مى كند، كوچك ترها بزرگترهايشان را احترام مى نمايند، مدارا در زندگى و ميانه روى در 

 .خرج روزيشان مى نمايد و به عيوبشان آگاهشان مى سازد تا آنها را برطرف كنند



 

 همكاران متولد خرداد ماه

 تولدتان مبارك     

 اكبر روح الهي -اصغر سيف الهي -ابوالفضل نريمانيان: آقايان
 حسين راستي  -پور حسن همت -حسن صالحي -بهزاد رهبري  -زاده بابك صادق            
 علي خيري -علي امامي -سيد محمود حسيني -سار سعيد آستانه -رضا تقوي -پور داريوش جهان            
 پور مير مهدي مير كاظم -مهدي فرهنگ -نژاد مهدي حسين -مسعود خاتون برقي  -محمد بهرامي -محرم محمودي            
 يوسف چادلي -وحيداسدي -ناصر درخشان -نادر جعفري            

 :افقي
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 ها آماده شدن فرد توسط جامعه براي بر عهده گرفتن نقش -محبوب زيبا -15 ظرف پلوخوري 

 : عمودي 
رخصت دادن  -برابري -2 هفتمين كشور جهان بر پايه تعداد نيروهاي نظامي دائمي            -از ادوات موسيقي   -1 
گلي زينتي  -4 وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران        -جمع قبيله  -سيم برق خودرو   –3 جامه حمام    -
 -خالكوبي -قانون شهر بي  -6 از مركبات     -رنگ زرد كم  -دوشاب -5 سركرده بزرگ     -راه شاعرانه  -

جايي كه همگان در آن حضور دارند         -تعمير ساختمان  -عروس شهرهاي ايران   -7 راوي   -روشن و تابان  
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رولف دوبـلـي، در سـال           ي كتاب هنر شفاف انديشيدن نوشته
 .منتشر شد Harperتوسط انتشارات  2013

اگر بخواهيم خالصه كتاب هنر شفاف انديشيـدن را در يـك         
توان گفت هنر شفاف انديشـيـدن    ترديد مي جمله بيان كنيم، بي

 .است خطاهاي شناختي ذهن انسان درباره
توان حـدس   فصل تنظيم شده و مي 99هنر شفاف انديشيدن در 

جـامـع و      زد كه نويسنده، بيش از آنكه به تهيه يك فـهـرسـت     
فكر كند، به خطاهاي شناختي و قضاوتي ذهن انسان تكيـه   مانع

و ( كرده و سعي كرده با بستن محتوا روي يك عـدد جـذاب         
، جامع بودن، قابلـيـت   ) استفاده از تكيه گاه ها و لنگرهاي ذهني

خوانده شدن سريع و زياد بودن فهرست خطاها را به خـوانـنـده    
 .القا كند

. كتاب هنر شفاف انديشيدن در واقع يـك گـردآوري اسـت         
هـاي زيـبـا و كـاربـردي از               گردآوري دقيق و ظريف با مثال

اين .  اند كتابهاي متعددي كه در زمينه تصميم گيري نوشته شده
توان مشاهده  را از فهرست طوالني منابع در انتهاي كتاب هم مي

كتاب هنر شفاف انـديشـيـدن در ايـران تـوسـط عـادل                  .كرد
پور، بهزاد توكلي و علي شهروز به فارسي برگـردانـده     فردوسي

 .شده و توسط نشر چشمه منتشر شده است
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پوشيدن شال گردن، لباس گشاد و دستكش در هنگام كار با دستگاه ممنوع ) 1

 .مي باشد

هـاي    قبل از شروع عمل تراش، بايد دستگاه مرغك و رنده ،كامال در محل)  2

 .خود محكم شده باشند

 .نبايد آچار سه نظام و ديگر ابزار تعميراتي را روي دستگاه رها كرد )3

بالفاصله پس از محكم نمودن كار روي دستگاه بايد آچار مخصوص سـه     ) 4

 .نظام را از روي دستگاه برداريد

هنگام سوار يا پياده كردن سه نظام و چهار نظام، تنها از نـيـروي دسـت      )  5 

 )استفاده از نيروي دوار ماشين مخاطره انگيز است. (استفاده شود

پيش از ســوار و پياده كردن سه نظام، تخته چوبي مخصـوصـي را روي        ) 6

 .هاي ماشين نگردد ريل ماشين قرار دهيد تا باعث صدمه ديدن ريل

مبادرت به اندازه گـــيري كار يا ميزان كردن رنده هنگامي كه كار در حال )  7

 .گردش است ممنوع است

هاي نـاشـي     بر روي كار  نبايد زياد خــم شد چون همواره خطر پرش براده) 8

 .از تراش قطعه كار وجود دارد

تكيـه  ( بايد از وسايل مخصوص)  ميله هاي بلند( براي تراش كارهاي طويل )  9

 .استفاده نمود) گاه قطعه كار

هنگام پاك كردن و گريس كاري و تعميرات جزءي دستگاه تراش، آن را )  10

 .خاموش نماييد

 .هاي سه نظام را با كالهك حفاظتي بپوشانيد برآمدگي گيره) 11

 .هنگام تراش و كار با سنگ سمباده، عينك حفاظتي به چشم بزنيد) 12

 .براي جمع آوري براده ها از چنگك يا جاروب دستي استفاده كنيد) 13

برابر قطر آن بيشتر شود بـهـتـر       5وقتي كه طول آويزان قطــعه كار از )  14

برابر قـطـر هـم       5است از مرغـــك استفاده شود حتي اگر طول ياد شده از 

در موقع تراشكاري با بار زياد، استفاده نكردن از مرغك، ايمني را   .  كمتر باشد

 جليل عمراني خواه                                          .                                      دهد كاهش مي

 

 

 

به عنوان فرد نمونه در رعايت موارد ايمنـي و    صادق پيامي آقاي مهندس 

 .  انتخاب شد 97استفاده از وسايل حفاظت فردي در خرداد 

كنند فردي به عـنـوان      هر ماه از بين همكاراني كه موارد ايمني را رعايت مي

همچنين به افرادي كه اين مـوارد  .  گيرد  نمونه انتخاب و مورد تشويق قرار مي

كنند تذكر داده شده و در صورت عدم رعايت با آنهـا بـرخـورد        را رعايت نمي

همكاران ايمني موظف هستند ضمن كـنـتـرل    .  تنبيهي صورت خواهد گرفت

روزانه، تذكرات الزم را داده و گزارشات خود را به رييس ايمني و بـهـداشـت    

 . ارائه نمايند

الزم بذكر است در هر شماره از خبرنامه ضمن آوردن نام فرد مـنـتـخـب در       

رعايت موارد ايمني، به واحد افراد تنبيه شده نيز اشاره خواهـد شـد لـذا از          

همكاران تقاضا داريم در رعايت موارد ايمني كه ضامن سـالمـت خـودشـان       

 .باشد كوشا باشند مي

 : راستاي جايگزيني مناسب براي نفرات بازنشستهدر 
 

 

 

هاي بعمل آمده از سال گذشته براي آمـوزش، آمـاده         ريزي  در ادامه برنامه

سازي و انتخاب نفرات شايسته و ماهر براي جايگزيني نفرات بـازنشـسـتـه       

ها و انتخاب نفرات، آزمون مـهـارتـي و        توليد، جهت ارزيابي كيفيت آموزش

 .برگزارشد 97خرداد  28تخصصي همكاران توليد در مورخ 

خوشبختانه نتايج آزمون بسيار : آقاي مهندس ايرج برنجي در اين رابطه گفت

خوب بوده و بيشتر همكاران انتخاب شده موفق شدند نتايج قابل قبولـي در    

در حال حاضر آموزش و انتقال تجربه در :  وي افزود. اين آزمون كسب نمايند

واحدهاي يوتيليتي، پركلرين، پارافين كلره، كلروفريك و ساير واحـدهـا در       

ها و انتخاب نفـرات    حال انجام بوده كه متعاقبا جهت ارزيابي كيفيت آموزش

 .هاي مشابه برگزار خواهد شد شايسته، آزمون

برداري كلرپارس با تشكر از كليه عوامل و نفراتي كه در ايـن        معاونت بهره

طراحي سواالت آزمون توسط آقـاي مـهـنـدس       :  طرح تالش نمودند افزود

رضازاده مدير فني مهندسي و ارزيابي به عمل آمده از نتايج آزمون تـوسـط     

 .دوست مدير توليد صورت گرفت آقاي مهندس عابدين
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 . گذشت 97تن در ارديبهشت ماه  877توليد سود پرك از مرز 

به گزارش آقاي مهندس شهاب عباسي در پي اقدامات انجام شده و                

هاي به هنگام و همچنين تالش فراوان همكاران واحد سود                كنترل

، در فروردين     96تن در بهمن       812پرك، بعد از كسب ركورد توليد         

تن رسيده و در نهايت موفق شدند در ماه              820سال جاري به مرز      

 .تن سود پرك توليد نمايند 877/5گذشته 

سرپرست واحد سود پرك ضمن تشكر از حمايت معاونت بهره برداري و            

بندي براي   مدير توليد از همكاري خوب واحدهاي تعميراتي و بسته            

 .رسيدن به اين موفقيت قدرداني نمود

 

 

 : عنوان پيشنهاد

 Nطراحي و ساخت همزن براي استخر آب نمك در واحد 

 :پيشنهاد دهندگان

حسين  -حسن نوبهار  -امير حسين آرمون فر     -سعيد عبدي  -فيروز رحيمي 

 پور يونس ولي -عليرضا رضايي -قوجاپور

 :توضيح پيشنهاد

به علت كوچك بودن همزن موجود در استخر آب نمك، مخلوط شدن                   

نشين  محتويات استخر با مشكل مواجه شده و نمك موجود در استخر ته                 

 .گرديد شد كه اين امر موجب كند شدن عمليات و تجمع لجن مي مي

با طراحي و ساخت يك همزن بزرگ و قوي توسط آقاي رحيمي و همكاران                

اين همزن طوري طراحي شده است كه به        . ياد شده، اين مشكل برطرف شد     

 .شود هنگام نياز به تعمير، به آساني دمونتاژ و از هم جدا مي

 

 

 

هيئتي متشكل از مسئوالن بلندپايه           

استانداري آذربايجان شرقي به همراه          

مسئوالن و كارشناسان پدافند غيرعامل       

كشوري و نيروي انتظامي روز چهارشنبه       

در شركت كلرپارس حضور      97خرداد    30

يافته و ضمن برگزاري جلسه با مديران         

ارشد كلرپارس، از اين شركت بازديد بعمل     

 .آوردند

در اين ديدار ضمن تاكيد بر اهميت             

مسائل ايمني و حفاظتي، نحوه همكاري        

هاي فوق الذكر    شركت كلرپارس با ارگان   

در زمينه تامين  امنيت كارخانه و اقدامات        


