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 پیام فن اندیش  
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 • 

 بازدید استاندار و هیأت همراه -
واحفدهفای      سقف    کناف  اجرای شروع  -

  تجاری ضلع غربی
هفای   رواق  ایفووافام    کفاری  اتمام عایف    -

  ساختمان تاالر شهر
 رواق  )ازاره(    قرنیفو   شروع اجرای سنگ    -

   ساختمان تاالر شهر  Cبلوک
 و  بفرداری  خفاک   عملیفات   ادامه اجرای   -

  تخلیه خاک محوطه شمالی
پناه ساختمان  جان و جوشکاری آویوها  -

  تاالر شهر
 و  بفنفدی     قالف    اتمام اجرای عملیات    -

ضفلفع     تفجفاری    نمای واحدهای   ام آهن
  غربی و شرقی

و   کفتفیف فه      رواق،  نفمفای    اجرای آجر   -
 ضلع غربفی    های واحدهای تجاری    ستون

  و شرقی
  میدان عرصه محوطه ریوی مگر بتن -
مفحفدوده     بفرداری   خاک  عملیات  اتمام  -

  باغ راه غربی
واحفدهفای     اتمام نص  اسپرینکلفرهفا      -

  تجاری ضلع غربی و شرقی
تهویه واحدهای    های کانال  اتمام نص    -

  و شرق غربی ضلع تجاری
هففای  سففرویفف   کففاری کففاشففی  شففروع  -

  بهداشتی ضلع غربی و شرقی
ااردن واحدهای  روف نمای آجر اجرای -

  تجاری غربی و شرقی
بفرف           ذوب  مسفیفر    مفگفر    ریفوی  بفتفن    -

  اذر پله مشاه
غربی   محدوده  در  حصار کارااه   انتقال  -

  محوطه جنوبی و شمالی
 هفای            بفاغف فه     چفیفنفی    بفلفوک    شروع  -

  راه غربی باغ

 •

 عملیات اجرائی بخش سیویل:
  Road Crossاجرائی  اتمام عملیات   -

      -  25و151  -  05و   05  مففخففازن  بففیففن
 151و52 - 25و24

و   25-92  مفخفازن    تکمیل رمپ بیفن     -
 05-05 و 05-00و  02-09و  05-09

ادامه عملیات ساخت و سندبال سفت            -
 پله های دسترسی بین مخازن 
 عملیات اجرائی بخش مکانیک:

ایففنفف    15و  15  خفف   اجففرای  ادامففه   -

ATK 22 -24 – 95مخازن  
ایفنف      15  خف    ادامه عملیات اجرائی    -

و   05  الفی   52  بنوین یورو بین مفخفازن     
 05الی  52 بنوین معمولی بین مخازن

ایفنف      15  خف    ادامه عملیات اجرائی    -
  155شمال مخون 

• 

 پففرو ه          انففجففام  بففرای  ریففوی  بففرنففامففه 

نشانی  آتش آب های رینگ آمیوی  رنگ
و   129  واحفد   Condensate  مفخفازن  

ضخامت سنجفی     هم نین ادامه فعالیت  
از   اسفتفدفاده     با  خطوط پاالیشگاه چهارم 

 کششی مدصلی  خود باالبر ندری  دستگاه

هالفوت    ساخت شرکت   متری  55  دیولی
 فرانسه

•

جفهفت     کفردن   زنگ زدایی و مومیایی     -
هفای    بفر    سازه  متوق  سازی خوردای  

 25ال  خنک کننده بام موتورخانه سالفن     
 شرکت پارس خودرو

کفوئفیفک      سفالفن    احداث اتاقک ان فار     -
 شرکت پارس خودرو

ففونفداسفیفون       عفدد   55ساخت تعداد   -
شفرکفت     سطف    تیرهای چراغ روشنایی  

 پارس خودرو
 آب فرسوده های جمع آوری لوله -

 جدید باران آب باران و نص  لوله های

محوطه  با لوله های فوالدی سازه فضایی
 پارس خودرو شرکت CKDان ار 

حداری محل نص  فونداسیون تیرهای       -
چراغ روشنایی و هم نین حداری کانال      

 ع ور کابل ما بین آن ها

• 

آب   شفرایف     با توجه به  بخش الکتریک:    
سفیفاه     هوایی و موقعیت مکانی نیروافاه     

بفردن    های مهم جهت باال     بیشه فعالیت 
کفلفیفه       و عمر مفدفیفد       قابلیت اطمینان 

 سایت سیاه بیشفه    55KV  های  تران 

 صورت پذیرفت: ذیل شرح به
روغفن    نمونه ایری روغن، بررسی نشتی    

کلیه تران  ها، بررسی سط  روغن کلیه   

   کفلفیفه     سفلفیفکفا ل      ها، بررسفی   تران 

  تران  ها انجام تست مقاومت عایقی

 بخش مکانیک:
کفولفرهفای      آمیفو   شستشوی موفقیت   -

به  نراتفورهفای      مربوط  آپر  خنک کننده 
رففع    آن  به موج    و  نیروااه سیاه بیشه  

سفازی    و نفرمفال     مشکل باال رفتن دماها   
دادن   قفرار   اخفتفیفار     در  شرای  جفهفت   

 بفه   زمان ممفکفن     واحدها در کوتاه ترین   

 ش که سراسری در زمان پیک مصرف 
 تعویض مکانیکال سیل و رفع نشفتفی        -

 واحفدهفای    آب پمپ سیستم کولیفنفگ     

 حفداقفل    در  شماره سه و چهار نیفروافاه    

 زمان ممکن در زمان پیک مصرف
 بفوجفود    آب  جوشکاری و رفع نشفتفی       -

پیفت    هایAIR COOLER  آمده در 
 در  نیروااه سیاه بیشه 5و   1 نراتور واحد 

و   سفازی   بازه زمانی بسیار کوتاه و نرمال     
 تحویل واحدها به ش که سراسری بفدون      

پفیفش     اختالل در برنفامفه      بوجود آمدن 
 شده مربوط به استارت واحدها بینی

  بخش ابواردقی :

اوارش نقص دیرینه م نی بر      صدور  پیرو
از   بسفیفاری    معیوب و منسوخ اردیفدن    

 در کولینگ های  موجود فرسوده های  غالف
دوران   از  واحففدهففا   سففایففر   آپففر  و  الور

و عدم موجودی نمونفه       پیمانکاران اس   
تهیه ادوات     از  در ان ار لوازم یدکی، پ     

غفالف    عفدد   2  تفعفداد    استنل  استیفل  
و   آب  بفه   مفربفوط    همسان طرح موجود  

روغن کولرهای الور و آپر با اوله و مغوی          
ابفوار    افروه   پرسنل  مشترک  با همکاری 

مفتفریفال      دقی  و مکانیک شامل تامین    
و   آرافون   و جوشکاری   برشکاری  مذکور،

ظفراففت     تست قطعه فشار با حفداکف فر       
نصف     از  پف    و  کاری صورت پذیفرففت    

شفرایف      محفل   در  الذکر  تجهیوات فوق 
 جهت بهره برداری کامالً نرمال اردید.

 بخش دفتر فنی: 
سیستم مکانیوه مدیفریفت       نظر به اینکه  

 CMMSیفا   نگهداری و تفعفمفیفرات        

هفای    ففایفل    و  ع ارتند از چندین برنامه   
اطالعاتی جهت مدیریت اطالعات عمدتاً     

و   انف فار    کفنفتفرل     ها،  حاصل از فعالیت  
 مفانفده،    عفقف     کارهفای   خرید، پیگیری 

بفکفارافیفری       و  زمان ندی، برنامه ریفوی   
شفامفل          را  هفا   هفویفنفه     و  انسانفی   منابع

ففنفی     دففتفر    راسفتفا    می اردد، در ایفن    
به اینکه یکی   نیروااه سیاه بیشه با توجه   

سفیفسفتفم       پفیفکفربفنفدی       از آیتم های  
CMMS      شناسنامه تجهیوات می باشد

 اقدام به تهیه و تدوین درختواره نیروااه       

هفمفکفاری      بفا   و شناسنامه تجفهفیفوات     
  است. صمیمانه پرسنل دفترفنی نموده

 پفیفکفربفنفدی       به صورت اختصار    زیر  در

 عنوان می اردد: CMMSسیستم 
 ریفوی   برنامه  -ث ت شناسنامه تجهیوات    

 صفدور   -  عملیات پیشگیرانه   و زمان ندی 

سفیفسفتفم       شدن  مکانیوه  -و دستورکار   
تقفاضفاهفای      مکانیوه کردن     -ان ارداری  
و   ایفری   اوارش  -کالی راسیون    -خرید  
و   تفجفویفه     -  اطفالعفات    کامفل   مدیریت

 در کمفتفریفن     تحلیل و بررسی مشکالت  

 زمان ممکن
اففروه           مففهففم  رویففدادهففای  از  بففرخففی

ایفی    ذخیفره   بهره برداری نیروااه تلم ه   
 سیاه بیشه: 

در   انفر ی   تفولفیفد     مفیفوان    بیشتریفن   -
بفه    شهریورماه تاریخ نیروااه سیاه بیشفه     

 مگاوات ساعت 126115میوان 

هفای    ادامه روند طراحی دستورالعمفل      -
 و  بفیفشفه     سیاه  بهره برداری در نیروااه   

انفجفام     آمادای اروه بهره برداری جهت    
 1255تعمیرات سالیانه 

پشت سر اذاشتن موفقیت آمیو پیفک       -
تابستان با بیشترین میوان انر ی تولیدی   
از ابتدای بهره برداری نیروااه سیاه بیشه 

بفدون    انفر ی   وقفدفه    تاکنون و تولید بی  
در   اضفطفراری    خفرو    و TRIP قطعی

 شهریورماه
 HSEافروه   برخی از رویدادهای مفهفم     

 نیروااه تلم ه ذخیره ایی سیاه بیشه:
و   )ففیفویفکفی       ماهیفانفه    نمونه برداری   -

و   سد  شیمیایی و میکروبی( از آب شرب      
 ایستگاه  5نیروااه به صورت روتین از 

نففظففام   آمففوزشففی  کففالس  بففراففواری  -
ولفت    کیلفو  255در پست     5S  آراستگی
 نیروااه 

آزمایشات ادواری پرسنل مطاب       انجام  -
 قانون کار  25با ماده 

انجام واکسیناسیون مرحله دوم کووید       -
واحفد    در  برای پرسنل سد و نیروااه     12

بفهفداشفت      مرکفو   بهداری کارااه توس   
 چالوس

 0011های جاری در مهر  ماه سال  اخبار پروژه
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 پیام فن اندیش   
50شماره    1400آبان ماه سال  

4صفحه   

 سمانه سادات موسوی.سردبیر و صفحه آرا: 
    مفوسفوی،    سفادات   مفریفم    اعضاء تحریرریره:    

                اوانفففی،  عفففلفففیفففرضفففا   اسفففدی،  مفففهفففدیفففه

 مفجفداالشفراففی،      علیفرضفا    محمدی،  آقا  حسین

 محمود نجدی.
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حامد خسرو
 

هرا     لطفًا انتقادات و پیشنهادات خود را از راه       
 زیر با دبیر خبرنامه درمیان بگذارید:

Telegram Channel: @Payamfanandish 
Tell: 021- 88 45 63 23 
Email: Payam@fanandish.com 

تفقفاطفع      از  بفعفد     -خیابان مطهری   -تهرانآدرس:   
  5سهروردی کوچه حاتمی پالک 

 1055549101کدپستی: 

درج   به  بدینوسیله از کلیه همکارانی که تمایل     
جهت برهربرود       مطالب خود و یا ارائه پیشنهاد     

دارنرد    را  نرامره    پریرا     مرحرتروا      کیفیرت 
 آپ  واترر   شررمرراره  برره  خررواهشررمررنرردیرر 

خبررنرامره    به آدرس ایمیل   یا  و  11061002100
از   پر    مروارد   و  ارسال نمایند. کلیه مطرالرب      

در   مرنراسرب     زمان  در  بررسی اعضاء تحریریه،  
 خبرنامه به نا  خودشان نیز منتشر خواهد شد.

 تبریکات
اجفرای    و  انجام عملیات تأمیفن     -

جفهفت        مفتفدفرقفه      هفای   فعالیت

به   5آماده سازی سایت نورد ارم      

شرکت فوالد م ارکفه       PCصورت

 اصدهان

نگهداری و تعمیرات و راه فری        -

و تأسیسات پارکینگ   ها ساختمان

و مجموعه ضرابخانه بانک مرکوی     

 جمهوری اسالمی ایران

 ارزیابی ها:
خدمات نگهداری و تعفمفیفرات         -

      و  کففنففتففرل  تففجففهففیففوات  و  ادوات

دقی  پاالیشگاه سوم مجتمع      ابوار

 ااز پارس جنوبی

سفازه    انجام فعالیت های نصف       -

دوار،   و  ثفابفت    و تجهفیفوات     فلوی

و   عملیات لوله کشی رو زمفیفنفی       

زیر زمینی، ساخت و نص  مخازن      

مففجففتففمففع   از  بففخففشففی  ذخففیففره

 پتروشیمی پتروناد آسیا

جفهفت     انسفانفی    تأمین نیفروی    -

انجام خدمات بازیابی و استحصال     

 مواد ندتی پاالیش ندت تهران

 مناقصات: 
 آمونیاکلوله  خ  عملیات اجرائی  -

 پتروشیمی هنگام شرکت صادراتی

عفمفلفیفات       اجفرای   مفدیفریفت     -

دستگاه ها    نگهداری و تعمیر کلیه   

ففرآورش    و تجهیوات واحفدهفای     

پفتفروشفیفمفی          یک و دو شرکفت    

 بندر امام

واحد  احداث سل ششم کولینگ -

 آفسایت شرکت پتروشیمی مارون

نگهداری و تعمیرات تأسیسفات       -

الففکففتففریففکففی          و  مففکففانففیففکففی 

 سففتففادی         هففای  سففاخففتففمففان  

 ااز ایران شرکت ملی
 هاد  مجداالشرافی

 کارشناس مناقصات 
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 چیست؟ بیمه مهندسی  •

و   های صنعتی  سازه  عمرانی،  ، پرو های زیر بنایی   
از شروع پرو ه و   ساخت،  ساختمانی در تمام مراحل   

و   آالت  مفاشفیفن     و  تفجفهفیفوات      نص   تمام مدت 
تا تحفویفل      و راه اندازی    آزمایش  دوره  در  هم نین
هفای     و آسیف    اونااون  خطرات  معرض  موقت، در 

و   بفوده   رفتن سرمایه   بین  از  و  ناشی از وقوع حادثه   
عفوامفل     و  که پیمانکفار   دارد  وجود  نیو این احتمال 

خطاهای انسانی  یا انگاری سهل اذار در نتیجه بیمه 
کفه    افردنفد    هایی نیو به اشخاص ثفالفث     باعث زیان 

     شوند. مسئول شناخته قانوناً

و   بفوده   اموال  های  جوو بیمه   مهندسی  های  بیمه 
پفوشفش     همانطورکه از نامش پیداست، برای تحت     

 هفای    رشفتفه    در  بیمه قرار دادن فعالیت مهندسین    

  .باشد اونااون می

 “تاریخچه بیمه مهندسی”
انقفالب    از  بعد  و  در اواس  قرن نوزدهم میالدی     

در   بفخفار    هفای    صنعتی با افوایش استداده از دیگ     
های بخار  دیگ  بخش صنعت انگلستان و بروز اندجار 
مفالفی     و  جفانفی    و بروز صدمات و خسارات شدیفد      

ایفن    از  کفنفنفدافان      استداده  شد  اشخاص، موج  
شهر من ستر  در میالدی 1402 سال در ها دستگاه

سازمان استداده کننداان ”   و  آمده  هم  انگلی  ارد 
 از  سازمفان   این  را تأسی  کنند.     “ های بخار   از دیگ 

بطور منظفم    از کارشناسان متخصص  استداده  طری 
نظرات مشورتفی     و  کرد می  های بخار بازدید      از دیگ 

  .به استداده کننداان ارائه میداد
شرکفت  ”   تأسی   اعضاء اقدام به    1404در سال    

نمودند که نخستین شرکت بیمفه       “ بیمه دیگ بخار  

آن   از  پف    و  بفود   های مهفنفدسفی      در زمینه بیمه  
اردید. در   تأسی  دیگری های بیمه متعاق اً شرکت 

نامه  بیمه اولین   صدور  با  55 آلمان نیو در اوایل قرن 
عمالً صدور بیمه مهندسی      ماشین آالت پیمانکاران  

به کمک یفکفی     25  دهه  از اوایل  در ایران آغاز شد. 
بیفمفه    “ مونیخ ری ” بیمه آلمانی بنام      های  از شرکت 

حفاضفر     حفال   در  و  کرد  مهندسی شروع به فعالیت   
نامه   بیمه  های ایران نسخه ترجمه شده        نامه  بیمه   نیو
 .باشد می  شرکت این
امفوال    هفای  های بیمه شاخه  زیر  از  بیمه مهندسی  

های امفوال،     کلیات بیمه   و  اصول  است. بنابراین تمام   
  نیت، جانشینی، غرامت و در بیمفه        حسن  اصل  نظیر

 .هم صادق است مهندسی

 “بندی بیمه مهندسی تقسیم ”
 (Construction)احفداث      دوره  هفای  بیمه  ال (  

 :بیمه مهندسی شامل      
  (EAR) بیمه تمام خطر نص   -

  (CAR) بیمه تمام خطر پیمانکاران  -

 (Operation) بفرداری   بهره  دوره  های بیمه  ب( 

 :بیمه مهندسی شامل
 (CPM) پیمانکاران آالت بیمه تجهیوات و ماشین -

 ساختمانفی    شده  تکمیل  های  سازه  بیمه خطرات   -
(CECR) 

  (MB) آالت بیمه شکست ماشین -

 آالت مفاشفیفن     شکفسفت    از  ناشی  الندع عدم  بیمه  -
(MLOP) 

  (EE) بیمه تجهیوات الکترونیک -

  (DOS) بیمه فساد کاال در سردخانه -

 (LDB) ساختمان بیمه عیوب اساسی و پنهان -
 

 کارشناس بیمه-علیرضا اوانی

ی
ل سودوکو  قبل

 ح

 توضیحات تکمیلی در نشریه بعدی ...


