
انشرکت تولیدی شیمیایی کلر

و  مشتقات کلرتولید کلر

تامین تجهیزات و راه اندازی صنایع کلرآلکالی

ارائه خدمات آزمایشگاهی جامع در صنعت کلرآلکالی 

ارائه خدمات فنی مهندسی و صادرات دانش فنی

لجستیک و حمل و نقل یکپارچه محصوالت

آموزش دانشگاهی و توسعه دانش صنعت کلرآلکالی

سرمایه گذاری در بخش معدن و بهره برداری از معادن

CHLORAN CHEMICAL PRODUCTION COMPANY

حوزه فعالیت شرکت با محوریت تولید پایدار 7

دانش بنیان تولیدی
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خشبگذاریسرمايهباكلرانشیمیاييتولیدیشركت

بربالغدرمساحتيوتاسیس1362سالدرخصوصي

سمنانصنعتيشهركدر1375سالدرمربعمتر22000

.رسیدبرداریبهرهبه

طرحازمرحلهيازدهاجرایباوحاضرحالدرشركتاين

توانستهمربع،متر240000بربالغمساحتيدرتوسعههای

افزايشروزدركلرگازتن300بهراخودتولیدمیزاناست

.دهد

ركتشهمكاریباوتولیدسابقهدههچهارازبیشباكلران

تعهدوتخصصپشتوانهبهوالملليبینومليهای

وكميتوسعهافزايشضمناستتوانستهخودكارشناسان

باالترينردراكیفیتمديريتهایسیستممحصوالت،كیفي

تشركاولینعنوانبهودهداستقرارسازماندرخودسطح

.نمايدفعالیتكشورآلكاليكلرصنعتدرخصوصي

معرفي شركت

بهره برداری از طرح 
های توسعه پنجم و 

ششم
1397شهريور 

بهره برداری از طرح 
توسعه چهارم 

1393اسفند 

بهره برداری از طرح 
توسعه سوم 

1392بهمن 



كلران در قاب توسعه پايدار

اولین و بزرگترين واحد كلرآلكالي بخش خصوصي كشور 

روزانهيتوليدكلرميزانبراساس–سازمانتوليدتوسعهنمودار

كلران در مسير طرح هاي  توسعه دوازدهم تا پانزدهم

1372

راه اندازی

اولین طرح توسعه
روزدر تن كلر 25

1383

دومین طرح 
توسعه

روزتن كلر در 55

1389

1392

سومین طرح توسعه
تن كلر در روز100

1393

چهارمین طرح 
توسعه

تن كلر در روز150

1375

بهره برداری
تن كلر در روز10

1396-1394

پنجمین و ششمین 
طرح توسعه

تن كلر در روز200

1401-1397

هفتمین تا يازدهمین 
طرح توسعه

تن كلر در روز و 300
افزايش سبد محصوالت

ظرفيت 
هتوليد روزان

نام محصول

Liquid Chlorineكلر مايع  تن 35

HClدرصد     33-31اسيد كلريدريك  تن 600

NaOHدرصد   50( سود مايع )كاستيك تن 450

NaClOآب ژاول     تن 300

Ca(OCl)2پركلرين تن 7

Ca(OCl)2پركلرين ديبازيك تن16

NaOH(سودجامد)سودپرکتن150

CaCl2كلسيم كلرايد تن150



کلرانکیلو ولت شرکت63/20احداث و نصب خط انتقال و پست 

كیلـو ولت 63احداث و نصب خط انتقال پسـت 
كلران-دو مداره آهوان 

كیلـو ولـت 63/20احداث پسـت 

1393سال -ماه8اجرای کامل  دو پروژه در کمتر از  



:افتتاح طرحهای توسعه پنجم و ششم

سود پرك و کلسیم کلراید 

1397و 1396در سال های 
:طرح توسعه هفتم 

توسعه واحد تولید کلسیم کلراید 

(فاز سوم پروژه کلسیم کلراید)

1398در سال 

تن   150تن به 100افزایش ظرفیت روزانه تولید از 

:راه اندازی طرحهای توسعه هشتم و نهم 

ازیکآهک هیدراته و کلسیم هیپوکلریت دی ب

1398و 1397در سال های 



:طرح توسعه دهم

(تن در روز300) افزایش ظرفیت تولیدکلر 
:طرح توسعه یازدهم

واحد جدید تغلیظ

رافزایش ظرفیت آبنمک ورودی الکتروالیز

:طرح توسعه دوازدهم

(تن در روز16با ظرفیت ) افزایش ظرفیت دی بازیک 



امراينكهدادهافزايشنفر130بهنفر50ازراخودپرسنلتعداد1389سالدرخوددومتوسعهطرحاجرایباكلرانشركت

شركتتاسیسباتاكنون93سالاز.استداشتهبسزاييتاثیرمنطقهوكشوراقتصادیوصنعتيرشدومولداشتغالايجاددر

كهنمايدجذبرابیشتریكارنیرویتوانستهپیمانكاریامورانجامجهت(كلرانشركتمديرههیاتمالكیتبا)پژوهششیمي

.باشدميخودسازمانتوسعهوفعالیتحالدر(سال33سنيمیانگینبا)نفر750ازبیشباحاضرحالدرمجموعدر

سرمايه هاي انساني

:اسيتمركز بر رشته های تخصصي در سطح كارشن
مهندسي شیمي
مهندسي مكانیك
مهندسي برق و الكترونیك
مهندسي صنايع و مديريت
شیمي كاربردی
حسابداری

دكتری

1%
كارشناسی ارشد

7.5% كارشناسی

23%

كاردانی

12%

ديپلم و زير

ديپلم

56%

تعداد پرسنل به تفكیك مدرك تحصیلي

127 181 187
289 285 310 278

365 409

575 623 69443
50

60

60
48

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1400

کلران شیمی پژوهش
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ايجاد ساختار سازماني پويا و مبتني بر كار گروهي

مدیرعامل
كميته راهبردي تعالي

:دبير كميته 
مديرعامل

ابع كميته مديريت من
(HRM)انساني 

: دبير كميته 
مدير اداري و منابع انساني

کارگروه 
منابع 
انسانی

كارگروه 
غذا

كارگروه 

تسهيالت

كميته فرآيند و 
بهبود

امه كارشناس برن: دبير كميته 
ريزي و نگهداري کارگروه 

کیفیت

کارگروه 
كميته تحقيق و تولید

(R&D)توسعه 
: دبير كميته 

مدير  تحقيق و توسعه

كميته نگهداري و 
تعميرات جامع بهره ور 

(TPM)

:دبیر کمیته 
کارشناس برنامه ریزی نت

کارکروه
انرژی

حفاظت فنی و كميته 
بهداشت کار

: دبیر کمیته 
HSEIمدیر 

کارکروه
5S

کارکروه
بحران

كميته بهره وري
: دبير كميته 

كارشناس بهره وري و 
تعالي

کارکروه
مدیریت 
پسماند كميته مديريت دانش و 

ايده هاي سازماني
:كميته دبير 

يكارشناس بهره وري و تعال

باط كميته مديريت ارت
(CRM)با مشتري 

: دبیر کمیته 
کارشناس بازاریابی و فروش

کارکروه
رتوسعه بازا

كميته انضباطي
:دبير كميته 

مدیر اداری و منابع انسانی

کارکروه
RCFA

هکارکرو

ارزیابی 
ریسک



تدوين چشم انداز سازماني

تدوين ماموريت سازمان

تدوين ارزش های سازماني

 اجرای مديريت استراتژيك بر اساس مدلBSC

ندیطبقه بندی فرآيندهای سازمان براساس مدل فرآي

 ترسیم نقشه راه سازماني(ROAD MAP)

تدوين نقشه استراتژيك

 اجرای نظام مديريت و كنترل پروژه

پیاده سازی مديريت دانش(KM ) و ارزيابي دانشي

MAKEبراساس مدل

استقرار مديريت استراتژيك



استقرار سیستم های مدیریت کیفیت

 2015 :استقرار سیستم مديريت كیفیت ISO 9001

 استقرار سیستم مديريت زيست محیطيISO 14001:2015 

 استقرار سیستم مديريت رسیدگي به شكايات مشتريانISO 10002: 2018

 رضايت مشتریاستقرار سیستم مديريتISO 10004: 2018

 استقرار سیستم مديريت آزمايشگاه آزمونISO/IEC17025:2017

 مديريت آموزش استقرار سیستمISO 10015:2019

استقرار سیستم مديريت ايمني و سالمت شغليISO 45001:2018

 در نظام جهاني عضويتSEDEX

 عضو شبكه جهاني كیفیت(IQ Net)

17025شماره گواهينامه 
NACI/Lab/494



Chloran Sedex Reference Number : S000000058083

Chloran Site Reference Number     : P000000125454

 عضويت در نظام جهانيSEDEX

 شركت اول در ايران 25تنها عضو در استان سمنان و جزء

در قاب رعايت اصول اخالق حرفه اي كسب و كار

Human 
Rights

Land 
Use

خانم

14%

آقا

86%

نسبت تعداد پرسنل خانم و آقا 



گواهینامهاخذومشتریشكايتبهرسیدگيسیستماستقرارISO 10002

گواهینامهاخذومشتریرضايتمديريتسیستماستقرارISO 10004

برایرليكنتداشبوردايجادومشتريانكلیدیهایشاخصمستمرپايش

مشتریباارتباطفرآيند

دررضايت%88ازبیشكسبومشتريانرضايتنمرهمستمرپايش

اخیرسالچهار

فروشجامعبرنامهدرمشترياناطالعاتساماندهي

كمیتهمستمرتشكیلCRMدربهبودهایفرصتوشكاياتبررسيو

مشتريانحوزه

آنهامشكالترفعوبزرگمشتريانسايتازحضوریبازديد

وفادارمشتريانبهاعتباراختصاص

شكاياتدريافتبرایاختصاصيشمارهايجاد

(CRM)مديريت ارتباط با مشتري

سامانه پیام كوتاه مشتريان 
09129420184

صدای مشتريان 
02333652203



(REACH)دریافت نشان صادرات به اتحادیه اروپا 



حمايت از حقوق  مشتريان

كشوری در دو سالگواهینامه حمايت از حقوق مصرف كنندگاندريافت

و گواهینامه حمايت از حقوق مصرف كنندگان           1392و 1391متوالي 

1400و 1397و 1396و 1395استاني در سال های



كلران در مسير توسعه بازار داخلي
ليست مشتريان به تفکيك استان ها

تعداد مشتريان نام استان رديف
2 اردبيل 1

16 اصفهان 2

5 البرز 3

2 ايالم 6

9 آذربايان شرقی 4

1 آذربايجان غربی 5

2 بوشهر 7

147 تهران 8

1 سيستان و بلوچستان 9

54 سمنان 10

1 چهارمحال و بختياری 11

2 خراسان جنوبی 12

52 خراسان رضوی 13

7 خراسان شمالی 14

10 خوزستان 15

1 زنجان 16

3 فارس 17

8 قزوين 18

9 قم 19

2 كردستان 20

5 كرمان 21

4 كرمانشاه 22

1 كهکيلويه و بوير احمد 23

13 گلستان 24

9 گيالن 25

1 لرستان 26

27 مازندران 27

5 مركزی 28

3 هرمزگان 29

5 همدان 30

9 يزد 31



كلران در مسير توسعه بازار داخلي و خارجي

توسعه صادرات محصوالت كلر آلكالي

توسعه صادرات محصوالت کلر آلکالی
خارجي كلران در مسير توسعه بازار

تعداد نام کشورردیفنتعداد مشتریانام کشورردیف
تعداد نام کشورردیفمشتریان

مشتریان

1سودان429ویتنام4615عراق1

1کرواسی430اندونزی4316ترکیه2

1کونگو331تانزانیا2717روسیه3

1هلند232قطر2418آذربایجان4

1برزیل233غنا2319افغانستان5

1فیلیپین234بالروس2120ترکمنستان6

1یآفریقای جنوب235کویت1821ازبکستان7

1کنیا136عمان1022ارمنستان8

1میانمار137مالزی1023گرجستان9

1بنگالدش138صربستان1024قزاقزستان10

1مقدونیه139رومانی1025سوریه11

1نیجریه140قرقیزستان626اوکراین12

1جیبوتی141هند627تاجیکستان13

1تایلند142سریالنکا528امارات متحده عربی14



باشگاه مشتريان وفادار
:برخي از مشتريان ما

 (گلرنگ و, آب ث, هوم كر, پاكشو)صنايع شوينده...

(فوالد گیالن و, فوالد مباركه اصفهان)صنايع فوالد...

(  ...شازند و, تبريز, جم, بوعلي)صنايع پتروشیمي

(سان وكاپ, پاكشو, يونیلیور)صنايع بهداشتي و آرايشي...

(تامین تصفیه آب تهران و)صنايع تصفیه آب...

كشورهایاستانفاضالبوآبهایشركت

(...ومشهد,زرند,گیالن)برقهاینیروگاه

(...وزرماكارون,كوروش)غذاييصنايع

(دكتر مجللي و, تولید دارو)صنايع داروسازی...

(مازندران و)صنايع چوب و كاغذ...

فتاكتشاف ن, شركت ملي حفاری ايران)صنايع نفتي,

...(دانا اويل و



دريافت نشان استاندارد اجباري و تشويقي براي كليه محصوالت

 يلرهاآناليز گازهاي خروجي بوو پايداري كسب و كار همکاري در تدوين استانداردهاي



%  30ثبت استاندارد كارخانه اي جهت محصول هيدروكسيد سديم 

و اخذ گواهي ثبت خوداظهاري محصول از سازمان ملي استاندارد 



دريافت پروانه بهداشت براي كليه محصوالت از معاونت غذا و دارو

نان كسب رتبه اول طي دو سال متوالي در استان سم

در ارزيابي دوره PRPSدر شاخص 927كسب امتیاز 

دارو ای صنايع آرايشي بهداشتي توسط معاونت غذا و

دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان



تواليسال مدر هشت معرفي شركت كلران به عنوان واحد نمونه استاني 
برگزيده شده از سوي اداره كل  استاندارد استان سمنان

واحد نمونه استاني 

ناداره كل استاندارد استان سمنا

97، 96، 95، 94، 93در سال های 

98 ،1400،99



رتركسب نشان استاندارد و گواهينامه كيفيت ب

محصول اسيد كلريدريكبرای

1393در سال 

اليمعرفي شركت كلران به عنوان تنها واحد نمونه كيفي كشور در دو سال متو

برگزيده شده از سوي سازمان ملي استاندارد 

د شركت برتر سازمان ملي استاندار10حضور در بين 

(سود كاستيك)برای محصول هيدروكسيد سديم 

1394در سال 



ت برتركسب نشان استاندارد و گواهينامه كيفي

محصول هيپوكلريت سديمبرای

1397سال انتخاب شركت توليدي شيميايي كلران به عنوان واحد نمونه كيفي كشور در

1397كسب عنوان مدير كنترل كيفيت نمونه كشوري در سال 

برگزيده شده از سوي سازمان ملي استاندارد 

یمدير كنترل كيفيت نمونه كشور10حضور در بين 



1398انتخاب شركت توليدي شيميايي كلران به عنوان واحد نمونه كيفي كشور در سال 

برگزيده شده از سوي سازمان ملي استاندارد 

ت برتركسب نشان استاندارد و گواهينامه كيفي

و يمحصول هيپوكلريت كلسيم صنعتبرای

اسيدكلريدريك



ت برتركسب نشان استاندارد و گواهينامه كيفي

محصول اسيدكلريدريكبرای

سال انتخاب شركت توليدي شيميايي كلران به عنوان واحد نمونه كيفي كشور در

1400و1399

1399و كسب عنوان مدير كنترل كيفيت نمونه كشوري در سال 

برگزيده شده از سوي سازمان ملي استاندارد 



99و 96و 95معرفي شركت كلران به عنوان صادر كننده نمونه استاني در سال 

(سازمان توسعه تجارت ايران)برگزيده شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 

صادر كننده نمونه استان سمنان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان توسعه تجارت ايران

1395در سال 

صادر كننده نمونه استان سمنان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان توسعه تجارت ايران

1396در سال 

صادر كننده نمونه استان سمنان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان توسعه تجارت ايران

1399در سال 



كشوریصنعتينمونهواحد
92سال 

واحد نمونه صنعتي استاني

98-97-96-95-94-93–92-91سال 

نگاهي به عملکرد سازمان



نگاهي به عملکرد سازمان



تقدير نامه بانك مركزی 
93مؤدی نمونه مالياتي در سال 

نگاهي به عملکرد مالي و مالياتي سازمان



در قاب ايمني و بهداشت حرفه اي

كميته برتر حفاظت فني و بهداشت كار

1392سال 



واحد فعالكسب عنوان در قاب ايمني و بهداشت حرفه اي

HSEEدر اولين دوره ارزيابي عملکرد سيستم 

واحدهاي صنعتي و معدني كشور

1397در سال 



كسب عنوان

خانه بهداشت برتر كارگري استان 

1401در سال 

كسب عنوان

كارفرماي سالمت محور برتر استان

1401در سال 



در شركت كلران (ILO)کار حضور نمايندگان سازمان جهاني 

هتبرگزاری نشست مشورتي در استان سمنان ج

93ارديبهشت -سالمت نیروی كار
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در قاب كارآفريني
95و 92كارآفرين برتر استان در سال های

 95و 93كانديد كارآفرين نمونه كشوری در سال های



چهره منتخب كارفرمايي و كارآفريني در سطح اول ملي

1400در سال 
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در قاب كار و رفاه اجتماعي

92واحد نمونه استاني در سال 

از طرف اداره كار و رفاه اجتماعي

استان سمنان

در قاب توسعه فناوري و اشتغال زايي موثر

يبازرگاناتاقودانشگاهطرفازشدهتقدير

برتركارآفرينعنوانبهسمناناستان



كنندگانصرفمبزرگترينازيكيبعنوانكلرانشيمياييتوليديشركت
وهافرآينددرانرژيوريبهرهوسازيبهينهمنظوربهاستان،انرژي

سطحدرانرژيمديريتپيشگامانازيكيعنوانبهمرتبطتجهيزات
ISOاستانداردتحتراخودانرژيوريبهرهومديريتپروژه،كشور

عنوانبهراانرژيوريبهرهراهبردوداشتهاستقرارحالدر50001
.ندكميدنبالسازمانيتكنولوژيكومديريتيموضوعاتازيكي

درصد40: درصد پيشرفت

در قاب مديريت انرژي
انواحد تقدير شده توسط شركت توزيع نیروی برق استان سمن

كلران-آهوانمدارهدوولتكيلـو63پسـتانتقالخطنصبواحداثپروژهدوكاملاجراي

1393سال-ماه8ازكمتردروولـتكيلـو63/20پسـتاحداث

ايمنطقهبرقشركتازشدهارائهعملياتيذخيرهوتعطيالتوتعميراتهايطرحدرمشاركت

20هارمونيكفيلترازاستفادهباراكتيوتوانموثرجبرانسازيKV

مصرفيبرقهزينهكاهشكمينههدفبابرقعاديتعرفهمناسبانتخاب

پرداختيديماندمبلغكردنكمهدفباباريكمشرايطدرموقتديماندكاهشبهاقدام

استانداردبامنطبقمحيطيزيستعملياتيهايشاخصتدوينISO14031ازاءبهشدهمصرفانرژيمقدارمانند

...وشدهمصرفانرژينوعهرمقدارمحصول،واحد



در قاب مديريت آب
:شاملآبسيکلظرفيتافزايشوسازیبهينهاتوماسيون،-1

(مشیخط6بند)ساعتدرمترمکعب60-45ظرفيتبهشيرينآباسمزدستگاهيكخريد-1-1

(مشیخط6بند)ساعتدرمترمکعب60-45ظرفيتبهقديمیشيرينآبمعکوساسمزظرفيتارتقا-1-2

كولينگوبويلرهاDMآبتامينجهتتوليدسايتبهآنالحاقوD-402نصبوساختاجرایبرنظارتوطراحی-1-3

(مشیخط6بند)توليدسايتوها

برمترمکعب40ظرفيتبهدومDMآبمعکوساسمزدستگاهاندازیراهشركت؛DMآبتوليدظرفيتافزايش-1-4

(مشیخط6بند)ساعت

(مشیخط6و5و4بند)C-504هایبرجاحياپسابمديريتجهتDP-515مخزندهیپوششوبازسازیتخريب،-1-5

(مشیخط6بند)ورودیانشعابمحلتغييربهتوجهباشركتورودیآبP-2501A/Bهایپمپانتقال-1-6

(مشیخط6بند)آنهایرزينتعويضومعکوساسمزواحدسافتنرهایظرفيتافزايشوبازسازی-1-7

(مشیخط6بند)مستعملغشاءهایتعويضوSRSواحدجديدغشاءهایخريد؛SRSواحدمجدداندازهراه-1-8

(مشیخط7و6و5بند)معکوساسمزهایورزينیتصفيهفيلتراسيون،بخششاملآبتصفيهسيکلكاملاتوماسيون-1-9

(مشیخ6و5بند)پرکواحدفليکرآبسيکلوهاكولينگسيستمبرایخوردگیبازدارندهخريدوكارشناسی-1-10



...كلران به زندگي سبز مي انديشد

گاز استقرار سیستم  پايش آنالين و كنترلCOخروجي

 استفاده بهینه ازآبهای مصرفي فرآيند تولید وUtility

راجرای پروژه مديريت پساب با اجرای استخر تبخی

سابمديريت منابع آب در فرآيند تولید و حداقل نمودن پ

تولیدبه حداقل رساندن رسوبات جامد و پسماند ناشي از

اجرای پروژه حذف غبار خروجي از واحد پركلرين

 (حذف كاغذ)استفاده از سیستم های اتوماسیوني

 ايجاد و توسعه فضای سبز در شركت

كلران و اجراي پروژه هاي زيست محيطي



1395كلران و واحد صنعتي سبز در سال 



كلران و تعامل با ذينفعان
 (در جهت كارآفريني92تقدير شده در سال )استانداری سمنان

 كمیته ملي شیمیايي و پلیمر جهت تدوين و بازنگری 1411اخذ استاندارد اجباری و تشويقي برای كلیه محصوالت،شركت در اجالسیه )اداره كل استاندارد استان سمنان

... (استانداردهای محصوالت مرتبط با صنايع كلر آلكالي،ثبت استاندارد كارخانه ای و

(كانديدای صنعت سبز استان سمنان)سازمان حفاظت محیط زيست استان سمنان

 (20به 63ايجاد و راه انداری پست -تقدير شده در جهت همكاری در فصل پیك مصرف)شركت توزيع برق استان سمنان

اتاق بازرگاني ، صنايع و معاون استان سمنان

(انجام معاينات دوره ای و عوامل زيان آور محیط كار)دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان

(كمیته برتر حفاظت فني و بهداشت كار برای اولین بار از استان سمنان) اداره تعاون،كار و امور اجتماعي استان سمنان

 (سال اخیر5و واحد نمونه استاني در 92واحد نمونه كشوری در سال)سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان

 (امضاء تفاهم نامه همكاری)دانشگاه سمنان

 (كاربردی شركت تولیدی شیمیايي كلران/تاسیس دانشگاه علمي)مركز علمي و كاربردی استان سمنان

(مديريت پساب های صنعتي و ايجاد حوضچه تبخیر)اداره كل آب و فاضالب استان سمنان

 (باالترين حجم صادرات محصوالت شیمیايي در استان سمنان)گمرك استان سمنان

اداره كل تعزيرات استان سمنان

شركت مخابرات استان سمنان

 (سمنان، اصفهان ، تهران و )كشور تعامل و برقراری ارتباط با دانشگاه های برتر...



...روز را خورشيد مي سازد روزگار را ماكلران و مسئوليت هاي اجتماعي
حمايت از سالمت و بهداشت شهروندان محلي در سمنان

فا، ارسال محموله های ضد عفوني كننده برای بیمارستان های ش

خرداد در استان سمنان15سینا و 

حمايت از سالمت پدران و مادران عزيزمان در كهريزك

حمايت از سالمت كودكان دلبندمان در محك

آزاد سازی زندانیان ديه

 مشاركت در طرح نظافت و پاكیزگي مساجد در ايام محرم و

مدارس در طرح میزباني از مسافران حرم رضوی

بورس نمودن دانشجويان در مركز علمي كاربردی كلران

 اهداءرايگان پركلرين، آبژاول و محلول های كلر دار جهت

ضدعفوني اماكن در زمان مواجه كشور با بیماری كرونا
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اخذ مجوز رشته تخصصي كلر آلكالي برای اولین بار در ايران و خاورمیانه

جشنواره ملي اختراعات و ابتكارات 

94دانشگاه جامع علمي كاربردی مرداد 



مركز علمي كاربردي شركت توليدي
د شيمايي كلران با اعالم چشم انداز خو

“تحقق دانشگاه نسل چهارم”
و شعار

”بارور ذهنيدستاني ماهر و ”
به عرصه توليد ، توسعه ، تجاري 
سازي و خودكفايي در حوزه دانش 

.صنعت كلرآلكالي گام نهاد



:فعالیتهای در دست اقدام حوزه انتشارات دانشگاه 

(رويکردها و ويژگيها)دانشگاههای نسل چهارم ” تاليف كتاب 

فرينیتشکيل دفتر كارآفرينی در مركز علمی كاربردی و تخصيص اتاق و توسعه برنامه های كارآ

”اختصارات و سرواژه های صنعت كلرآلکالی ” تاليف كتاب 

تدوين لغت نامه تخصصی صنعت كلرآلکالی 

ترجمه هند بوک كلرآلکالی

:كلرآلكاليحوزهبامرتبطهایرشتهاجرایبرتمركز•

(رآلكاليكلصنايعرويكردباپودمانتك)فنيحفاظتوايمني

(لكاليكلرآصنايعرويكردباپودمانتك)آزمايشگاهيشیمي

(رآلكاليكلصنايعرويكردباپودمانتك)صنعتيالكترونیك

(كلرآلكاليصنايعرويكردباپودمانتك)صنعتيبرق

رآلكاليكلصنعتدرپايدارتوسعهرويكردباجديدرشتهدوتعريف•

صنعتياكولوژی

سبزشیمي

فعالیتهای در دست اقدام حوزه پژوهش 
:دانشگاه 

پروژه جاری 25همكاری با واحد تحقیق وتوسعه در 

سازمان

ي بررسي عوامل زيان آور محیط كار در صنايع كلرآلكال

ياداره كار و امور اجتماع–دانشگاه علوم پزشكي : همكار 

رك امضاء تفاهم نامه همكاری با پا

علم و فن آوری

عي با هدف طراحي هوش مصنو” سیتك ” توسعه نرم افزار 

ي  و توسعه علم سايبرنتیك در حوزه صنعت كلرآلكال

انشگاه گروه مهندسي كامپیوتر ، مهندسي صنايع د: همكار 

سمنان





:كلران و خوشه صنعتي نمك
دومین جشنواره “دفتر كارآفريني برتر “كسب عنوان برگزاری اولین رويداد شتاب خوشه فناور نمك

ینیك كارآفرينان برتر استان سمنان و راه اندازی اولین كل
HSEتخصصي

توسط “مركزآموزش كارآموزی جواركارگاهي“كسب عنوان 
1399سازمان آموزش فني و حرفه ای كشور در سال 



:كلران و كسب عنوان مركز علمي كاربردی برتر

نعت، كسب عنوان مركز علمي كاربردی برتر در جشنواره پژوهش و فناوری ص

1400و1397و 1396معدن و تجارت در سال 



منتخب پنجمین دوره جشنواره درون دانشگاهي حركت 
دانشگاه جامع علمي كاربردی استان البرز در ارديبهشت ماه

1397

كلران و انتخاب بعنوان غرفه برتر در 
1396نمايشگاه هفته پژوهش در آذر ماه 

كسب مقام دوم در دومین جشنواره درون دانشگاهي 
1397رويش دانشگاه جامع علمي كاربردی در سال 

1398در سال« ده مركز علمي كاربردی برتر كشور » كسب جايگاه 



:دانش بنیان تولیدی در دسته فناوری 
مواد پیشرفته و محصوالت مبتني بر فناوری های 

شیمیايي 



دريافت مجوز فعالیت مركز نوآوری كلر و نمك از وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری 

شركت تولیدی شیمیايي كلران



دريافت لوح زرين پانزدهمین جشنواره ملي فن آفريني شیخ بهايي
1399در سال 



1399برنده جايزه فناوری صنعت ساز دكترمحمود شیخ زين الدين در سال 



انتخاب شركت كلران به عنوان مركز برتركشوری تحقیق و توسعه
1400در سال



www.ccpc-uast.ac.irارتباط با مركز علمي كاربردي كلران به آدرس



ايراندرتکنيکالعضوتنها

 مجري برنامهFOCS
ال  كلران تنها عضو تکنيک

Euro chlor
درايران



(سیتك)لرانكوان افزا تكپارچه يیستم س

اطالعات طراحي شده صنايع كلر آلكالي در كشورمديريت اولین سیستم 
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آزمایشگاه تخصصی کلر آلکالی با 

آزمون در سطح منطقهSCOPEباالترین 



17025كسب گواهينامه تائيد صالحيت آزمايشگاه بر اساس استاندارد 



ز اخذ تاييديه آزمايشگاه همکار ا

مركز ملي تائيد صالحيت ايران

د دريافت گواهينامه آزمون مهارت از نها

(NADA)اندازه شناسي دقت آزما 
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در قاب توان فني و مهندسي

اخذ گواهینامه تائیدتوانمندی فناورانه برای كلیه محصوالت

اخذ پروانه تحقیق و توسعه

اخذ تقديرنامه در راستای كارآفريني در حوزه صادرات و اشتغالزايي

(ندر امامب-پتروشیمي اروند)اجرای پروژه های ملي و بین المللي در راستای بهینه سازی صنايع كلرآلكالي



تيكلران و ثبت اختراعات و طرح تاييدي صنع
اخذ دو مورد گواهینامه ثبت اختراع  :

تولید كلسیم هیپوكلريت دو آبه خنثي به روش تركیبي كلسیم پروسس و سديم پروسس

لهای گاز كلرتولید سديم هیپوكلريت پايدار با كلر فعال باال با استفاده از هیپوكلرو اسید موجود در محلول كندانس مبد

تي به الكترواليزرگواهینامه تايید طرح استفاده ازپساب تولیدكلسیم هیپوكلريت دركاهش يون سولفات آبنمك برگش



92فروردين-مجری اولين همايش كلر آلكالي ايران

تالش براي ارتقاء دانش و توان فني توليد كنندگان
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مديريت حمل و نقل و لجستيك

ربزرگترين ناوگان خصوصي حمل مواد شیمیايي در سطح كشو



سيستم مديريت حمل و نقل و لجستيك

 ناوگان اختصاصي جهت حمل محصوالت 35بكارگیری بیش از

امكان رديابي ناوگان حمل و نقل بصورت لحظه ای با نسل دومGPRS

مديريت و بهبود سرانه مصرف سوخت ناوگان های حمل و نقل

 ايجاد دسترسي برای مشتريان جهت رديابي محصوالت

صدور كارنامه جهت ارزشیابي عملكرد رانندگان بصورت ماهیانه

 محموله ها % 99تحويل بموقع بیش از

 دستگاه كمپرسي جهت حمل نمك و آهك از معادن استان13بكارگیری تعداد

برنامه ريزی درخصوص حمل و نقل ريلي و دريايي

دريافت مجوز شركت حمل و نقل و ايجاد زيرساخت های الزم

وربزرگترين ناوگان خصوصي حمل مواد شیمیايي در سطح كش
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كلران و سرمايه گذاري در بخش معدن



كلران و سرمايه گذاري در بخش معدن
تن در سال30000با ظرفیت معدن نمك  الهورد

 تن در سال50000معدن نمك بیابانك با ظرفیت

 تن در سال25000معدن نمك فجر با ظرفیت

 تن در سال10000معدن آهك مرمريت بركیان

تن در سال10000معدن آهك مرمريت مهتاب با ظرفیت

تن در سال16000معدن آهك مرمريت ضامن آهو با ظرفیت

تن خريد از ساير تامین كنندگان90.000: نمك 

تن خريد از ساير تامین كنندگان62.000: آهك 

يستزمحیطداردوستنوينتكنولوژیبااستخراج

اريهنموادازاستفادهعدمو(كاتردرامازاستفادهبا)
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