
 

  79مرداد  –22شماره 

 همکاران متولد مرداد ماه

 تولدتان مبارک     
 امید قاسمی -اصغر فیضی -زاده ابراهیم حسین -: ایرج برنجیآقایان

 توحید سالکی -بهزاد اسالمی -بابک کاظمی -فر امیر حسین آرمون           
 رحمن پورعلیخانی -حمیدرضا نظامی -حجت آزاد -حامد رادپور -جالل کریمپور           
 صفر خورده فروش -سید مرتضی نیکدل -سید کمال الدین خشکنابی -رضا اصغری -رضا احمدزاده -رحیم عیدی -رحیم عبادی           
 مهدی زارع -مجتبی توتونچیان -کریم حمیدی -کاظم سلطانپور -منش کاظم آریایی -فیروز رحیمی -پور علی عباس -علی دستی           
 ولی رادور         و خانم سارا بابایی -زاده وحید عبدالحسین -میر مهدی علوی -مهدی عسگروند -مهدی عباسی           

 افقی:
گل همیشه بهار    -2 ای و احتماال با ریشه اندونزیایی        سازی از خانواده سازهای کوبه      -خرسندی و شادی  -1 
موسیقی   -قرن  -4 نشان، رونق     -کشوری در مدیترانه    -پیامبر عبرانی   -3 خبرگزاری کشورمان     -بسرعت  -

شمارش کردن    -توان  -بی چیزی   -6 گروبستن    -خوشنویسی  -صورت اندوه   -5 شبیه    -با تربیت   -غربی
متکا                -همگانی  -ورزش سبک    -8 ساعت عهد بوق!        -دار آفت درختان میوه     -گوهر بی نظیر     -7 
 -آگاه، خبره   -جنس جنگجو   -11   2116 قهرمان یورو   -چرم پرزدار مخملی     -مساوی در شطرنج     -9 

شامل همه میشود    -ای نارنگی  گونه  -از افعال ربطی    -12 اتمسفر    -سند کهنه و قدیمی     -شن نرم   -11 هیکل  
رازهای   -پخش صوت جیبی    -14 درپی و پشت سرهم       پی  -میوه کال   -باجه  -13 پاداش نیکی با بدی        -

 پیوندد.   ای تو خالی که معده را به تهی روده می لوله -کنایه از مجازات شدید -15 نوعی زردآلو  -پنهان
 عمودی:  

 -جنب، آغوش   -همان مادر است    -2 مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا             -سبکی در شعر    -1 
سراسر                  -تعجب زنانه     -خدمتکاران   -مادر آدمیان     -4 سپاسگزار      -کمیابی   -مثل و مانند       -3 شیوه   

حجت    -جز و تکه    -پیچیدن  -6 عود    -ای از رشته پزشکی که در مورد تومورها مطالعه میکند            شاخه  -5 
رنگ   -سنگ انداز   -8 آسوده از وضعی دشوار یا ناخوشایند          -ساز خوشبو!   -قبیله حاتم   -روز قرآنی   -7 

درس دادن   -11 نفع    -اشاره بعید   -یک ئوم هر چیز     -فرشی شبیه پالس یا گلیم      -9 شمارک    -تزئینی ناخن 
پایتخت   -12 به دست آوردن محصول کارخانه          -میان چیزی   -11 بازی نفسگیر      -کف دست یا پا      -

گیاهی   -دستور بزرگان   -13 گنج    -چهاردیواری دارای سقف     -ضمیر بی حضور     -جهانی موسیقی 
قضاوت غیرعادالنه   -15 خشکی میان آب      -جای پیدایش   -الهه زیبایی   -14 آهنگ    -ای و خوراکی   ریشه

 پدر شیمی امروزی   -

 
 

چرخه عمر، پدیده اجتناب ناپذیری است که برای بسیییاری از             
عقیده ها، باورها، محصوالت، مدلهای ذهنی، سازمانها و برندها      

دهد. سازمانها، ازجمله مواردی هستند کیه دوره        و.... روی می    
 شود. عمر در بسیاری از آنها به خوبی حس می

توان گفت که مفیهیوم دوره عیمیرسیازمیان،                به طور دقیق نمی   
چگونه و توسط چه کسی برای نخستین بار مطرح شیده اسیت.        

ای تحت عنوان تکامل و انقیالب در     مقاله 1972گرینر در سال    
مسیر رشد سازمان منتشر کرد. هنری مینیتیزبیرم هیم کیه از                   

، 1984شود، در سیال         های مدیریت نوین محسوب می      اسطوره
ای تحت عنوان قدرت و چرخه های عمر سازمان منیتیشیر               مقاله

شیود. امیا         کرد که از مقاالت کلیدی این حوزه محسوب میی          
شاید کمتر کسی به اندازه ایساک ادیزس، به فراگیر شدن ایین            

 موضوع کمک کرده باشد.
موسسه مشاوره مدیریتی که توسط او به نام او تیاسیییس شیده                

ییابیی     است، در سطح بین المللی به صورت گسترده به عیارضیه           
پردازد و در واقع کتابی که او تحت عینیوان دوره                سازمانها می 

پیدایش و مرم و میر سازمانها منیتیشیر کیرده،           –عمر سازمان   
دوره بیانی از نگاه وی به حوزه عارضه یابی سازمانی، با عینک             

 است. عمر سازمان
خواندن کتاب فوق را برای مدیران و همکاران محترم شیرکیت    

 کلرپارس پیشنهاد میکنیم.



 

 

 

 

 

برای انجام هرگونه فعاليت يا کار در ارتفاع باالی سه متر در                    -1

صورتی که از داربست، پالتفورم يا ايستگاه مناسب و ايمن کاری                

بايد از کمربند       استفاده نشود،      

ايمنی استفاده شود.) طبق نظر          

 واحد ايمنی(  

برای باال رفتن از سطح کار           -2

مورد نظر حتمًا از وسايل ايمن،         

نردبان يا پله استفاده شود. در           

صورت استفاده از نردبان، زاويه        

- 09بايد بين    پايه پله و زمين می     

 درجه باشد.    57

قرار دادن پايه نردبان روی          -3

بشکه، پله، آجر و يا ساير سطوح        

لغزنده، کثيف و چرب ممنوع است. در صورتيکه ارتفاع پله خيلی زياد           

متر ( نردبان در فواصل مناسب با طناب به محل              7باشد ) بيشتر از      

 و مهار شود.    بسته

برای باال رفتن از نردبان بايد همواره حداقل سه نقطه از بدن ) دو                 -4

 پا و يک دست يا دو دست و يک پا( در تماس با نردبان باشد.   

حداکثر ارتفاع مجاز باال رفتن از نردبان به اندازه ای است که                   -7

حداقل همواره يک متر نردبان باالتر از خود فرد قرار داشته باشد.                 

 ايستادن روی دو پله آخر نردبان ممنوع است.

متر بايد از واحد ايمنی و بهداشت           0برای کار در ارتفاع باالی         -6

مجوز کتبی اخذ شود. تمامی کسانی که در ارتفاع کار می کنند الزم                

 است با طرز کار کمربند ايمنی آشنا باشند. 

بستن و استفاده از داربست در محيط کار بايد تحت نظارت                   -5

مستقيم واحد ايمنی و بهداشت انجام شود. در صورت لزوم به اجرای             

در ارتفاع، بنحوی که خطر سقوط       PMعمليات تعميراتی، تأسيساتی و  

قطعات، ابزار و وسايل کار بر سر ساير پرسنل وجود داشته باشد،                 

واحد مجری موظف است مراتب و تاريخ و ساعت اجرای عمليات را            

به واحد ايمنی و بهداشت اطالع دهد تا نسبت به محصور کردن محيط       

 از نظر تردد نفرات در منطقه خطر اقدام گردد.      

 

پروژه مقابله با شرایط اضطراری ناشی از نشت و رهایش کلر، هیدروژن             
و مخازن ذخیره بزرگ با حضور آقای مهندس نوین کارشناس شرکت              
سرمایه گذاری دارویی تامین و متخصصین مربوطه از شرکت کلرپارس           

در محل این شرکت آغاز و به مدت سه روز ادامه    79تیرماه  52در تاریخ  

و     HAZOPیافت. با توجه به اهمیت موضوع، طی این پروژه تکنیکهای         

 PHAST           به منظور تدوین طرح آمادگی برای واکنش اضطراری ناشی
 از پیامدهای انفجار و نشتی گاز کلر بکار گرفته خواهد شد.

 

 
 

  HAZOPجلسه بررسی نودهای مخازن هيدروژن با حضور کارگروه های           

در محل مجتمع حنيف بصورت کارآمد و موثر            05مرداد    3روز چهارشنبه   

توسط    PHASTبرگزار و تمامی نودهای الزم در راستای تهيه طرح اضطراری         

 اعضای تيم بررسی و تمهيدات الزم در نظر گرفته شد.

با ارسال نتايج بدست آمده به همراه نتايج ساير جلسات به کارشناس ايمنی               

تدوين و ضمن بررسی         PHASTشرکت سرمايه گذاری دارويی تامين، طرح     

دستاوردها در جلسه مديران شرکت کلرپارس به منظور ارائه راهکارهای               

حفاظتی و ايمنی، به استانداری آذربايجان شرقی و نهادهای حفاظتی ارسال              

 خواهد شد.

 سلسله مطالب ایمنی فرآیندی

 
 

شرکت فرآیند گسترتامین، بزرگترین تولید کننده آب اکسیژنه در منطقه شمالغرب          
های تابعه سرمایه گذاری دارویی تامین با شرکت              کشور و یکی از شرکت       

 کلرپارس بزرگترین تولیدکننده کلر و مشتقات کلر در همین منطقه ادغام شد.
آقای دکتر رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در رابطه با    

عنوان کرد: باز هم همان نگاه        79نهایی شدن ادغام این دوشرکت در مرداد ماه         
ها مد نظر بوده و من آن را یک اقدام استراتژیک              چابک سازی و کاهش هزینه    

 روشن و رو به جلو ارزیابی میکنم.

 
 

آقای نادر فضل زاده عضو هیئت مدیره و معاونت اداری و پشتیبانی شرکت              
 به افتخار بازنشستگی نایل آمدند. 79کلرپارس در مرداد ماه 

به همین منظور مراسم تجلیل و قدردانی از ایشان با حضور مدیران ارشد                
شرکت بعمل آمده و آقای مهندس احمدرضا خستوان مدیرعامل کلرپارس با           

های ایشان قدردانی و تشکر       اهداء لوح تقدیر و هدایا از زحمات و تالش           
کردند. گفتنی است آقای فضل زاده قبال در سوابق کاری خود، سمت های              
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی شهرستان مرند و همچنین مدیرکل                

 سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی را احراز نموده بودند.

 
 

مرداد   52و    52اردوی راهیان نور شمالغرب کشور به مدت دو روز در تاریخ های              
با حضور بسیجیان و تعدادی از همکاران شرکت کلرپارس به همراه                  79ماه  

های زهراوی، سرم سازی شهید قاضی و شرکت زمزم           جمعی از بسیجیان شرکت   
 تبریز، در استان آذربایجان غربی در شهرهای ارومیه و نقده برگزار شد.

در این اردو برنامه های مختلف رزمایشی و همچنین گرامی داشت یاد و خاطره                
شهیدان جنگ تحمیلی از جمله سردار شهید مهدی باکری و شهدای مظلوم                 

 کردستان برگزار شد. 

 
 

سمینار پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد آثار سوء مصرف مواد               
اعتیاد آور، مشروبات الکلی و سست شدن بنیان خانواده جهت ارتقای آگاهی            

در   79مرداد    55و صیانت از نیروی انسانی شرکت کلرپارس روز دوشنبه             
 محل این کارخانه برگزارشد.

آقایان سرگرد هاشمی از دایره مبارزه با مواد مخدر شهرستان بستان آباد و               
اکرمی از حراست فرمانداری این شهرستان به ایراد سخنرانی پرداخته و                
آقایان صفایی از فرمانداری و نوروزی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی                 

 بستان آباد نیز در این سمینار حضور داشتند.


