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 پور، جم غالمرضا :آقايان از متشكل كلرپارس شركت نوردان كوه

 وحيد و كمانچي محمدباقر نيا، رحيمي علي خطيبي، بشيري محمدعلي

 سبالن قله به ندشد موفق 1396 ماه مرداد 27 تاريخ در كمر گموش

 سمت به گل قره مسير از را قله به صعود نوردان، كوه .دننماي صعود

 در شب يك كردن سپري از بعد و نموده آغاز قارتال در واقع پناه جان

.نمودند فتح را سبالن زيباي قله مرداد، 27 روز صبح پناه، جان

 پديد را مسئله يك چطور پرسيد مي خالق افراد از شما وقتي .است يكديگر به مختلف موارد كردن متصل و مرتبط معني به خالقيت

  ديدگاه .اند نداده انجام آنها را اصلي كار متصورند ذهنشان پس در احتماالً چون كنند گناه احساس قدري است ممكن آوردند،

 خواهد واضح نيز خودشان براي مسئله اين مدتي از بعد البته و است گشته منجر شده دگرگون امر يك خلق به افراد، اين متفاوت

جابز استيو                                                                    .شد

:  :  :  :  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
مجيد صادق زاده -مهدي آقازاده -صفر مهرآرا -فرهاد عليزاده: آقايان
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خورند ولي در  كنند تا با چشم خود ببينند چه طعامي مي چرا مردم موقع غذا خوردن در شب چراغ روشن مي) : ع(علي امام

تغذيه رواني خود همت ندارند كه چراغ عقل را با شعله علم روشن كنند تا از غذاي آلوده مصون بمانند و دچار عوارض ناداني  

.و گناه در عقايد و اعمال خود نشوند

96مرداد  -شماره يازدهم

 انتخابي مسابقات قهرماني مقام شد موفق بالوده علي آقاي

 88 وزن آزاد كشتي رشته در شرقي آذربايجان استان پيشكسوتان

 مرداد 12 پنجشنبه روز مسابقات اين .نمايد كسب را گرم كيلو

 گير كشتي 9 وزن اين در و شد برگزار تبريز كشتي خانه در 96

  عزيزمان همكار به موفقيت اين تبريك ضمن .پرداختند رقابت به

 منان خداوند از را ايشان افزون روز موفقيت بالوده، آقاي

.خواهانيم
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 برگزاري با ايزو، هاي سيستم كليه داخلي مميزي كلرپارس، HSEQواحد گزارش به

 مجرب تيم توسط و برداري بهره محترم درحضورمعاونت اختتاميه و افتتاحيه جلسات

 برگزار 1396 سال ماه مرداد هفدهم و شانزدهم هاي درتاريخ كلرپارس، داخلي مميزيان

 كه گرفت انجام فرآيندها و واحدها كليه مميزي مميزين، تقدير شايان تالش با و گرديد

 ادامه، در .شد شناسايي شركت مختلف فرآيندهاي در بهبود به نياز مورد  30 پايان، در

 كارشناسان توسط خارجي مراقبتي مميزي مديريت، بازنگري جلسه برگزاري از پس

 نتايج به توجه با پاياني، درجلسه و آمد بعمل مرداد 25 درتاريخ آلمان توف شركت

 .گرديد تمديد سال يك مدت به كلرپارس شركت ايزو هاي گواهينامه كليه شده، حاصل

 توسعه براي مناسب و ساله چندين ساخت زير و بستر وجود شركت، قوت نقاط بارزترين

 واحدهاي مناسب استقرار و چيدمان درسازمان، ذخيره شده بومي دانش استانداردها،

.گرديد اعالم مديريت بازنگري گزارش و مميزي بودن كامل دقيق، ابزار مانند تخصصي

 اهداف تحقق به كمك و رقابتي هاي مزيت خلق جهت بهبود به نياز موارد مهمترين

 CE عالمت اخذ جديد، ويرايش به ايزو هاي سيستم تغيير موجود، وضعيت در سازماني

 و 96 سال براي استراتژيك اهداف و ها شاخص روزآوري به و تكميل محصوالت، براي

 .باشد مي كنندگان تامين ارزيابي سوابق شدن كامل

 اين كارشناسان همراه به جمهوري رياست نهاد فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي به وابسته شكوفايي، و نوآوري صندوق ارزيابي و نظارت بخش مدير هاشم، بني دكتر آقاي

.آوردند بعمل بازديد كلرپارس شركت هاي پروژه پيشرفت روند از 1396 مرداد 23 مورخ دوشنبه روز اورعي، دكتر و ظاهري دكتر :آقايان صندوق

 توسعه، و طرح واحدهاي همكاران از تعدادي و مهندسي فني رييس چام مهندس آقاي ، توسعه و طرح مدير تقوي دكتر خانم برداري، بهره معاونت برنجي مهندس آقاي بازديد، اين در

.گرديد ارائه جديد توليدي واحدهاي اندازي راه و ها پروژه پيشرفت خصوص در الزم توضيحات و كرده همراهي را ميهمانان اداري، و عمومي روابط

 هاي طرح و شد شناخته صنعتي بنيان دانش شركت عنوان به جمهوري، رياست فناوري معاونت توسط 1394 سال در شركت اين كلرپارس، شركت توسعه و طرح واحد گزارش به

 جمله از كلرپارس شركت كلره پارافين توليد واحد حاضر حال در .گرفت قرار مذكور نهاد تصويب مورد بنيان دانش هاي طرح عنوان به كلره پارافين و كلرآلكالي واحد توسعه

 از نيز كلرآلكالي واحد ظرفيت افزايش طرح  .است شده واقع برداري  بهره مورد و شده اندازي راه آميز موفقيت صورت به شكوفايي، و نوآوري صندوق حمايت مورد هاي طرح

 به شكوفايي، و نوآوري صندوق مالي هاي حمايت با است اميد .اند گرفته قرار برداري بهره مورد نيز برخي و گشته تكميل ها پروژه زير اين اكثر كه شده تشكيل پروژه زير چندين

.باشيم كلرپارس شركت كلرآلكالي واحد افزايش طرح افتتاح شاهد زودي

 وگرنه بوده پايدار كند، تامين نيز را ديگران منافع كه كنيم ايجاد ارزشي اگر

 و نيازها كه باشد آفرينارزش تواندمي كسي .بود خواهد مدت كوتاه و ناپايدار

 كلي، مفهوم يك عنوان به آفريني ارزش و ارزش .بشناسد را هاانسان هايانگيزه

 اگر و كنيم بهتر را ديگران زندگي كيفيت نحوي به ما كه كندمي پيدا معني زماني

 زندگي كيفيت تا بكوشند همه سازمان يك مثل )بزرگ يا كوچك( جامعه يك در

 نيست اخالقي توصيه يك اين .كرد خواهد رشد جامعه عمال شود، بهتر ديگران

 .است عقاليي و منطقي توصيه يك بلكه

 كندمي ديگران زندگي كيفيت بهبود صرف را خود زندگي از بخشي كه كسي

 اختراع را همراه تلفن كه كسي مثل .كندمي تجربه را بهتري زندگي هم خودش

 بهينه اداره و نظم در مثبتي تاثير خود عملكرد با كه تايپيست همان مثل يا كرده

 .است داشته سازمان امورات

 25 تاريخ در تن 21 وزن به كلرپارس، شركت توليدي كلره پارافين محموله اولين

 ارسال و بارگيري عايق كننده توليد بزرگ شركت يك به ارسال جهت 96 مرداد

 در كه بوده جهاني استاندارد با مطابق و مرغوب گريد نوع از توليدي محصول .شد

 مشتري تحويل و بندي بسته  كيلوگرم 265  هركدام وزن به زيبا و شكيل هاي بشكه

.گوييم مي تبريك كلرپارس كاركنان و مديران تمامي به را موفقيت اين .گردد مي

 ،96 ماه مرداد 21 تاريخ در Descote وTechlink شركت فرانسوي كارشناسان

 ارائه كلر ولوهاي با رابطه در مفيدي اطالعات كلرپارس، شركت از بازديد ضمن

 بود، شده انجام بازرگاني واحد از زنوزي آقاي هماهنگي با كه بازديد اين در .نمودند

 تراشكاري، واحد سرپرست رحيمي مهندس آقاي دستياري با فرانسوي كارشناسان

 بازديد، اين در .نمودند مستعمل اينچ يك مايع كلر ولوهاي از يكي تعمير به اقدام

 در كامل توضيحات با عملي آموزشي كارگاه يك توجيهي، جلسه برگزاري با همراه

 الزم فني هاي توصيه مفيد، اطالعات تبادل ضمن كه شد ارائه ولوها تعمير خصوص

 .گرديد ثبت دقت با و دريافت فرانسوي كارشناسان از كلرپارس همكاران توسط

 هاي شركت براي دستگاهي و فني خدمات ارائه زمينه در فوق خارجي هاي شركت

 بودن پذير امكان صورت در و كنند مي فعاليت كلرپارس شركت نظير كلرآلكالي

 حاصل كلرپارس شركت براي خوبي بسيار جويي صرفه مستعمل، ولوهاي تعمير

.شد خواهد

 هاييفرصت اينكه و اقتصاد در آن بودن مؤثر و كارآفريني مفهوم گذشته، ساليان طي

 حتي و است گرفته قرار بحث مورد كرّات به كندمي ايجاد جامعه و ديگران براي را

 به اشتغال بار از ايعمده قسمت عمالً موضوع، اين توسعه با كردندمي فكر نيز هادولت

 همه آيا كه است اين دارد وجود كه توجهي قابل نكته ولي .بود خواهد ملّت عهده

 كارآفرينان آمار است؟ چقدر كارآفريني ريسك مقدار باشند؟ كارآفرين توانندمي

است؟ شده مقايسه هم با ناموفق و موفق

 توسط مجموعه يك كار به شروع و گرفتن پا محض به اينكه طرح قابل ديگر موضوع

 كارآفريني مفهوم همين به توجه با ايشان توانمند پرسنل از ايعده كارآفرين، يك

 يك اينكه بجاي كه دهندمي سر را معروف شعار اين و كنند كارآفريني خواهندمي

 اين و باشم داشته بزرگ كار يك خودم خواهممي باشم، بزرگ شركت يك در كارمند

 باالخره كارآفرين فرد هر .شودمي مواجه آن با كارآفرين فرد كه است مشكلي اولين

  دنيا امروزه .باشدمي خود اهداف به رسيدن جهت ثابت و كارا پرسنل ايعده نيازمند

 خود خودي به كارآفريني اساساً و باشد كارآفرين تواند نمي كسي هر كه پذيرفته

.باشد ارزش تواندنمي

كارآفريني بجاي آفريني ارزش

 كار خانه، دارم حضور كه محيطي هر در من يعني آفريني ارزش :آفريني ارزش تعريف

 جزئي، مقدار به حتي اطرافيان، براي را محيط وضعيت كه كنم تالش خانواده، يا و

-محيط در و بهتر حال به تبديل خانوادگي هايمحيط در اقدام اين .كنم بهتر كمي

 است ممكن آفرين ارزش انسان .شد خواهد بيشتر درآمد به تبديل اقتصادي هاي

 ولي باشد كجا انسان اين كه نيست مهم .باشد دار خانه يا و كارمند مالك، مديرعامل،

 رشد تر سريع ها،انسان اين معموالً و شود بهتر محيط شرايط شودمي باعث وجودشان

 حتي و شده استخدام تايپ جهت صرفاً كه بگيريد نظر در را تايپيست يك .كنندمي

 خود دقيق توجه و خالقيت با تايپيست اين .ندارد هم را هاتلفن به دادن جواب اجازه

 مثال عنوان به آنها در تغييرات ايجاد و خودش كار هايخروجي و هاورودي به

 هاينامه در ابتكاراتي آنها، در خطا از جلوگيري و هامتن دريافت براي هايي روش

 شرايط شدن بهتر كمي باعث شود،مي آنها بيشتر گيرايي و زيبايي باعث كه تايپي

 تايپيست يك از بيشتر چيزي ايشان كه كندمي متوجه را مربوطه مدير و شودمي

 تواندنمي مدير نشود حاضر كار سر ايشان روزي اگر و دارند بيشتري ارزش و هستند

 نيز ديگري وظايف بعضي كم كم .گيريممي ديگر تايپيست يك نيست مهم كه بگويد

 سازمان در بهبود باعث هم و ايشان رشد باعث هم امر اين و شودمي محول ايشان به

.گرددمي سازمان پيشرفت و

 هايدانش و عجيب مسيرهاي از نيست قرار .نيست ايپيچيده مسير رشد، مسير

 قدم يك گيرم مي تصميم من كه شودمي شروع جا اين از رشد .شود استفاده پيشرفته

 خواهد هم خودم در تغيير باعث تدريج به و بردارم اطرافيانم اوضاع شدن بهتر براي

 در چاره ولي بردارند كوچك قدم يك ديگران داريم انتظار بعضاً ما متاسفانه .شد

 است قدمي اين گرفتم ليسانس فوق داشتم ليسانس من .است خود از كردن شروع

 براي من كه قدمي مقابل در كه دارم انتظار حال ام،برداشته خودم براي صرفاً كه

  آيدمي نظر به .دهد افزايش را من حقوق و بردارد قدمي مجموعه برداشتم، خودم

 طلبكاري مدل از بايد آن، از شدن منتفع و آفريني ارزش كردن نهادينه براي

 قبول هم طرفي از و بدهيم حالت تغيير اجتماعي بدهكاري مدل به اجتماعي

 عمر آخر تا نيست قرار و هستم تايپيست مثل ثابت كارمند يك من كه نكنيم

.بمانم تايپيست

ايرج برنجي بناب

 ازآقاي متشكل شستا، و اجتماعي تامين سازمان مديران و معاونين از هيئتي

 دكترفائقي، اجتماعي،آقاي تامين سازمان ريزي برنامه و اقتصادي معاون راد، افخمي

  دارويي ريزي برنامه معاون سعيدي، دكتر آقاي شستا، هاي هلدينگ امور معاون

 مهندس وآقاي شرقي آذربايجان اجتماعي تامين مديركل سمساري، آقاي تامين،

  شهريور اول چهارشنبه روز استان، تجارت و معادن صنعت، سازمان رييس نجاتي،

.كردند بازديد كلرپارس شركت از 96 ماه

 معرفي ضمن تامين، گستر فرآيند شركت و كلرپارس ارشد مديران بازديد، اين در

 نيازهاي و مشكالت اجرا، دست در هاي پروژه و توليدي واحدهاي هاي توانمندي

 و مساعدت خواستار شركت، اهداف تحقق براي و نموده بيان را توليدي واحدهاي

.شدند ذيربط مسئوالن همكاري

 سال ماه مرداد 24 در شركت توليدي محصوالت بارگيري و بندي بسته فرآيند بهبود جلسه

 مكانيزه امر در تجربه صاحب و مشاور عنوان به همراه هيئت و مهدوي آقاي حضور با جاري

  .گرديد تشكيل ريزي برنامه واحد در بارگيري و بندي بسته هاي سيستم كردن

 شركت محصوالت بارگيري و بندي بسته فعلي شرايط و وضعيت از گزارشي جلسه، اين در

 هاي محل از بازديد از بعد .شد ارائه توپچي حسين مهندس آقاي ريزي برنامه مدير توسط

 ارائه و تهيه كلرپارس شركت  بندي بسته سيستم اصالح طرح شد مقرر بارگيري و بندي بسته

.گردد

  با آنالين بصورت اطالعات دريافت و فوق سيستم شدن مكانيزه با توپچي، مهندس گفته به

 حوادث كاهش كار، حين در همكاران ايمني ضريب افزايش :چون اهدافي وري، بهره افزايش

 و بندي بسته هاي هزينه كاهش كلي بطور و نفرات كاهش بارگيري، زمان كاهش احتمالي،

 .شد خواهد محقق بارگيري

  براي محترم مديريت همراهي و همكاران ممتاز آموزاندانش و دانشجويان افزايش به عنايت اب

 كارنامه آوري جمع به اقدام 96/4/24 لغايت 96/4/10 مورخه از عزيزان، اين از تجليل

  92( نفر 174  به ممتاز آموزان دانش تعداد ،آمار طبق و گرديد شركت ممتاز آموزان دانش

:از شده تشكيل كه رسيد ) پسر  82   و  دختر

 23(  نفر 50 ابتدايي ششم و پنجم چهارم،  ،)پسر 33 و دختر30( نفر 63 ابتدايي سوم و دوم اول،

 )دوم دوره( دهم ،)پسر 14 و دختر 26(  نفر 40 )اول دوره( نهم و هشتم هفتم، ،)پسر 27 و دختر

  )پسر 4 و دختر 9( نفر 13  دانشگاه و دانشگاهي پيش دبيرستان، سوم ،)پسر 4 و دختر 4( نفر 8

 اقدام و آنها نمودن اسكن و آموزان دانش عكس دريافت با خطاپوش نادر آقاي تالش با كه

  از تحصيلي، مقاطع طبق التحرير لوازم تهيه و هديه كارت تهيه روزنامه، در چاپ جهت الزم

  .آمد عمل به تجليل كلرپارس ممتاز آموزاندانش و دانشجويان


