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ترين نويسندگان دانشـگـاهـي در زمـيـنـه            استيفن رابينز را يكي از مطرح    

دانند.كتاب مديريت رفتار سازماني وي، تقريباً   مديريت رفتار سازماني مي   

در سراسر جهان به عنوان يك مرجع شناخته شده براي آموزش مديريـت      

گيرد. موسسه فايننشال تايمز    رفتار سازماني مورد استفاده و استناد قرار مي       

اند،   ي خود صاحب نام بوده      با مراجعه به نويسندگان مختلف كه در حوزه       

تـريـن      خواسته كه هر كدام در چند صفحه و به صورت خالـصـه، مـهـم        

هايشان را مطرح كنند. طبيعي است كـه بـراي رفـتـار            ها و آموزه    آموخته

سازماني، به سراغ استيون رابينز بروند اما رابينز كار جالبي كـرده. او بـه                   

جاي خالصه كردن مجدد كتاب رفتـارسـازمـانـي خـود، سـعـي كـرده                    

ها وجود دارند، در قالب پنـجـاه و سـه         هايي را كه براي آن قاعده  استثناء

اصل مطرح كند. اگر تمام كتاب رفتار سازماني رابينـز را هـم خـوانـده              

تواند براي شما خواندني باشد. اين كـتـاب             باشيد، همچنان اين كتاب مي    

اصـل در       53كه توسط محمدرضا شعبانعلي و آرش قبايي تحت عنوان           

نكته كه هر  53مديريت انسانها به زبان فارسي ترجمه شده است، در قالب 

اند، تجربيات استيفن رابينز را در رفتار         كدام در دو يا سه صفحه بيان شده       

 كند. ها مطرح مي سازماني و مديريت انسان



 

 

 

اشاره: از مدتي قبل واحد توليد اقدام به آموزش و توانمند كردن همكاراني نموده است             

كه قرار است جايگزين افراد بازنشسته شوند. در اين رابطه بـا آقـاي مـهـنـدس                      

محمدرضا عابدين دوست به گفتگو پرداختيم كه خالصه آن در زير از منظر ديدگانتـان               

 گذرد. مي

با توجه به نزديك بودن زمان بازنشستگي نفرات در واحد توليد، بحث جانشين پروري از سـال                 

سال بـه     20از  1397گذشته مطرح و بدليل كاهش تجربه كاري در واحد توليد از اواسط سال  

تري پـرداخـتـه      سال، الزم بود كه به بحث آموزش نفرات جديد بصورت جدي      10حدود كمتر از  

شده تا در صورت بازنشستگي نفرات با تجربه، از بابت پرسنل ماهر كمبودي احساس نـگـردد.                 

چون تامين جانشين نيروهاي بازنشسته از داخل شركت و عدم جذب نيروي جديد يـكـي از                   

اهداف مهم در جهت بهينه سازي منابع انساني بود، لذا از حدود يكسال گذشته جلسـاتـي بـا                    

سرپرستان محترم بطور مرتب در اين خصوص برگزار گرديد و با توجه به حساسيت مـوضـوع             

مقرر شد كه حداقل سه ماه آموزش براي نفرات جديد در نظر گرفته شود. در جهت رسيدن بـه       

هايي در داخل واحد توليد صورت      اهداف از پيش تعيين شده و استفاده بهينه از نفرات، جابجايي          

گرفت و نفراتي از واحدهاي پشتيباني كننده جذب گرديد كه در اينجا الزم ميدانم از تـمـامـي                   

واحدهايي كه در اين خصوص نهايت همكاري را با واحد توليد داشتند تقدير و تشكر نـمـايـم.                

 اهم تصميماتي كه در جلسات جانشين پروري اتخاذ شده است بشرح زير ميباشد.

شوند تصميم گرفتـه شـد كـه          در واحدهايي كه دو نفره (اپراتور + كمك اپراتور) اداره مي         -1

كمك اپراتورهايي انتخاب شوند كه بعد از آموزشهاي الزم، قابليت الزم براي اپراتور شـدن را                 

 داشته باشند و بدين منظور تغييراتي در آن واحدها انجام گرفت.

شوند مقرر گرديد كه نفرات جديد انتخاب شـده ابـتـدا        در واحدهايي كه تك نفره اداره مي    -2

ضمن فعاليت در واحد قبلي، نسبت به آموزش در واحد جديد اقدام نموده و در صورتي كه سـه                   

 نفره اداره شده و در  2ماه به بازنشستگي فرد مربوطه باقي مانده باشد، شيفت مذكور بصورت 

 هاي تكميلي الزم داده شود.  آن مدت آموزش

انتخاب نفرات جديد در واحدها براساس امتحان و كسب نمره قبولي و شايستـه سـاالري                   -3

خواهد بود. همانطوريكه در برخي واحدها از نفرات جديد امتحان گرفته شـــده و انـتـخـاب                    

 براساس آن صورت گرفته است و اين روال ادامه خواهد داشت.  

هاي الزم در مقاطعي، افزايش نيرو و   الزم بذكر است با توجه به توضيحات فوق و ارائه آموزش         

افزايش ميزان اضافه كاري را در امور توليد خواهيم داشت. در پايان از تمام كسـانـي كـه در                     

دهند، تـقـديـر و تشـكـر             راستاي آموزش نفرات، تمامي تجربيات خود را به خوبي انتقال مي          

هـا در      و آغاز بكار پـروژه  1397نمايم. با توجه به بازنشستگي اكثريت نفرات توليد در سال        مي

رود  نـفـرات جـديـد،         سال آينده كه با حضور نفرات جديد صورت خواهد گرفت، لذا انتظار مي   

حداكثر تالش و كوشش خود را در جهت يادگيري بهينه و كسب تجربه بكار بسته و در ايـن        

بين به همكاري بيش از پيش واحدهاي ديگر جهت جذب نيروهاي كارآمد نيازمنديم تا بتوانيم             

 روند مثبت توليد را حفظ نماييم. 

 معرفي پيشنهاد برتر ماه

 طراحی و ساخت فيکسچر ولوھای کلر
 فر اميرحسين آرمون -سعيد عبدي -ارائه دهندگان: فيروز رحيمي

توضيح پيشنهاد: با توجه به عدم ساخت ولوهاي كلر در داخل كشور، در صورت خرابي، غيرقابل              

هاي خارجي تهيه شوند كه با در نظر گرفتن قيمت آنها، هزينه               بايد از شركت   تعمير بوده و مي   

گرديد لذا آقاي فيروز رحيمي و همكارانشان تصميم           بسيار زيادي صرف تهيه اين اقالم مي        

ترين مشكل در اين امر عدم وجود           گرفتند نسبت به تعمير اين ولوها اقدام نمايند. اصلي            

فيكسچر براي عمليات تراشكاري و تعمير بود كه با ابتكار اين عزيزان فيكسچر مخصوص                   

تعمير ولوهاي كلر در دو سايز مختلف ساخته شد. با اين اقدام مشكل خريد ولوهاي كلر مرتفع                  

اي بعمل آمده است. ضمن تبريك به پيشنهاد دهندگان، اميد است در              جويي قابل توجه   و صرفه 

 هاي جديد و نوآورانه ديگري نيز از اين عزيزان باشيم. آينده شاهد ارائه طرح

آموزش مقابله با حوادث آتش سوزي توسط آقاي جليل غياثي در دي              

هاي چهارگانه آتش نشاني از      ماه سال جاري به همكاران ارائه شد. گروه       

هاي آشــنايي و نحوه     جمله همكاران انتظامات و پركـــلرين، آموزش     

نشاني و مقابله با آتش را  فراگرفته و  برداري از تجهيزات ماشين آتش بهره

نشاني، نحوه استفاده از      بصورت عملي با نحوه آبگيري خودرو آتش         

هاي آتش، آشنا شدند و در       هاي مختلف و انواع خاموش كننده      هيدرانت

 . هاي خود پرداختند حريق به ارزيابي توانمندي پايان با اجراي مانور اطفاء

 

تن  3.5در ادامه تكميل پروژه افزايش ظرفيت توليد كلر، برج خشك كن كلر  به وزن 

 نصب شد. B در محل ساختمان واحد 

متر، در حالي انجـام شـد كـه وجـود            2متري و با قطر بيش از        13نصب اين برج    

تجهيزات و اسكلت فلزي به همراه لوله هاي حامل مواد در پيرامون محل نصب، اين           

كار را بسيار سخت نموده بود كه با تالش و تدبير كارشناسان زبده كلرپارس از جمله                

واحد پروژه و فني مهندسي، بدون هيچ آسيب و خطري در كمترين زمـان مـمـكـن          

 بصورت موفقيت آميز در محل خود مستقر گرديد.

 كسب مقام قهرماني كشتي توسط فرزندان همكاران

اميد مهرآرا به همراه برادر خود        

مهرآرا فرزندان همكار    اميرحسين

مان آقاي صفرمهرآرا به        گرامي

مقام قهرماني جام پهلوان ايوب        

بنـي نـــــصرت دست يافتــــند.     

اميرحسين مهرآرا موفق شد در        

كيلو گرم در رشته           35وزن   

هاي كشتي آزاد و فرنگي خردساالن و نو نهاالن قهرماني تبريز را در                 آزاد، مقام اول رقابت   

كيلوگرم   59رده نونهاالن كسب نمايد و اميد مهرآرا در رده خردساالن در رشته آزاد وزن                  

مقام دوم همين مسابقات را در جام پهلوان ايوب بني نصرت بخود اختصاص داد. ضمن                      

تبريك به اين قهرمانان و همكار عزيزمان آقاي صفر مهرآرا، جوايزي به همين مناسبت از                   

 طرف شركت كلرپارس و كميته ورزش به اين عزيزان اهدا شد.  

 

هاي افـزايـش      مديران و كارشناسان كلرپارس مصمم هستند در راستاي اجراي پروژه         

هاي خود، از تجربيات كـارشـنـاسـان            ظرفيت توليدات كلرپارس، عالوه بر توانمندي     

خارجي و داخلي نيز استفاده نمايند لذا در اين خصوص، با ايجاد ارتـبـاط بـا ايـن                       

برگزارشد. در همين رابـطـه، كـارشـنـاس          96كارشناسان، جلساتي در دي ماه سال       

هـاي ابـتـداي        ايتاليايي كه قبال در شركت دنورا مشغول به فعاليت بوده و از سـال         

اندازي شركت كلرپارس با اين شركت همكاري داشته است در شركت حضور پيدا               راه

كرده و به تبادل اطالعات با كارشناسان كلرپارس پرداخت. همچنين كارشناسان يكي 

باشنـد    هاي داخلي كه در زمينه صنعت كلرآلكالي صاحب تجربه و دانش مي   از شركت 

 در ديداري جداگانه با مديريت و كارشناسان كلرپارس به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.  

 بازديد دانشجويان از كلرپارس

دانشجويان رشته شيمي كاربردي دانشگاه محقق اردبيلي به همراه استاد خود، روز              

از واحدهاي مختلف بهره برداري و آزمايشگاه شركت              96دي ماه      11دوشنبه  

كلرپارس بازديد كردند. آقاي مهندس صادق پيامي از واحد فني مهندسي  و مهندس      

امير روميانفر رييس آزمايشگاه كلرپارس در طول بازديد توضيحات الزم در خصوص            

فعاليت هاي كلرپارس و نحوه توليد محصوالت اين شركت را ارائه داده و به سواالت 

 فني و تخصصي دانشجويان پاسخ دادند. 


