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    2022تا  2931شروع پروژه از سال  
 %16میزان پیشرفت فیزیکی پروژه  
 %09پیشرفت فیزیکی واحدهای تجاری  
 اتمام اسکلت تاالر شهر 
 اتمام زیرسازی محوطه جنوبی 
          از   % 09اتمام خاکبرداری محوطه شمالی و تکککمکیک

 باغچه ها
  و   غکربکی    آجری ساختمان های واحکدهکای       اتمام نمای

 شرقی
 شروع به کار تاسیسات برقی و مکانیکی تاالر شهر 
 شروع عملیات نصب سنگ های محوطه 

اخبار پروژه های سبزه میدان زنجان و نیروگاه سیاه 

ها سمینار   شنبه سه طبق روال سال های گذشته که      
بکرگکزار           انکدیک     فک    آموزشی بطور مرتب در شکرککت      

بکود     شکده   شد و بدلی  شیوع بیماری کرونا متوقک          می
 6۳:۲9  الی  66  از ساعت 6۱99۰90۰6۱در تاریخ     مجدداً

تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت    سمیناری با موضوع  
 مهکنکد     آقای ارائه با برگرفته از کتاب روزگارانپهلوی  

     شکرککت    مکدیکره    حس  قندهاری مشاور محترم هکیکات      

مح  شرکت  در همکاران از جمعی اندی  و با حضور  ف 
است نکوشکتکه       گردید. روزگاران کتابی     اندی  برگزار   ف 

ورود   کوب که به تاریخ ایران از        دکتر عبدالحسی  زری   
پکهکلکوی              حکککومکت     پکایکان    آریاییان به فالت ایران تکا      

توسط  6۲30  سال  در  پردازد. ای  کتاب نخستی  بار       می
تکاریکخ     رسیده است. روزگکاران      چاپ  انتشارات سخ  به  

و   پکادشکاهکان     ها  تغییکر    حوادث  جنگ   از  سرزمی   ای 
صکورتکی     بکه   امکا   کنکد   سلسله ها را به اجمال بررسی می      

 از نظر نثر نکیکز       دهد.   و معتبر ای  کار را انجام می        دقیق

   کند. استفاده می ای گسترده لغات ای  کتاب از دایره
و متعادل   طرف  بی  به صورتی  است نویسنده کوشیده      

 و  پکردازد   اتفاقات نکمکی     کردن  لیست  به  بنویسد اما تنها  
ارائکه         ککوتکاهکی     تحکلکیک      و  الزم ببیند تفسیر    جایی که 

و     هکا   شکککسکت     بکا   را  رفکتکه    یاد  از  فرمانروایان  دهد.   می
 خوانشگر  دیدگان  برابر  از  هم پی در پیروزی هایشان  آنان 

 کارهاشان نیز گاه تفسیکر   عبور حی  در و کنند عبور می 

و فرهنگ   تمدن در ها آن نق  و سیر کردارهایشان خط
به تسلکط    توجه  ای  سمینار با  در  شود. می ایران ارزیابی 

 بکر   قکنکدهکاری     آقای مهنکد     زیبای  و تاثیرگذاری بیان  

تککرار    براستی تاریخ   که  زد  ذهنمان  در  ای  جرقه  موضوع
و موقعکیکت     زمان  همان  در  شود چرا که قطعاً وقایع      نمی

عکبکرت     شوند   می  تکرار  اشتباهات  ولی  شوند  تکرار نمی 
 تاریخ نقکلکی   تواند قدیم می رویه نکردن اصالح نگرفت  و 

 و بارها تکرار کند. بارها را گذشته( از )نق  شده
 

 سمانه موسوی
 سردبیر  و 

کارشناس توسعه 
 بازار و ارتباطات

       

 
   و   شکیکمکیکایکی       و  )فیزیککی    نمونه برداری ماهیانه

ایستگاه   3  میکروبی( از آب شرب سد و نیروگاه از        
ایسکتکگکاه      ۱  پسکاب   و همچنی  نمونه برداری از     
 تصفیه خانه فاضالب کارگاه

   سکدهکای    تکخکلکیکه      و  بکرداری   رسکوب   عملکیکات      

 مکحک     تکا   رسوبکات   سد پایی  و حم      گیر  رسوب

 مربوطه دپوی
   حکریکق     اطکفکا     هکای   کپسول  انجام شارژ سالیانه

 نیروگاه  خوابگاه ها و اداری 
    از   کارگکاه   کالیبراسیون تجهیزات پزشکی بهداری

و   شکو    الکککتکرو     قبی  دستگاه های نوار قکلکب       
از     سکال   چکنکدیک      گکذشکت    ساکش  با توجه بکه    

 کارکرد آنها
  6۳99کنترل نشتی خطوط لوله DWG 
       کالیبراسیون ادوات مربوط به سیستم های کمکی 

 و اصلی موجود در پروژه
 انجام عملیات رسوب زدایی در لوله های واحد ها 
      نظارت بر فعالیت پیمانکار رنگ وTouch up    بر

ونکت    تکونک     در  نکیکروگکاه     روی خط لوله درینکاژ    
 اگزاست

     شکیکر     نشکتکی    رفکع   و  ککامک     دمونتاژ  سکرویک
بکرای    ککه   ۳  واحکد   هیدرولیکی کولینگ توربکیک     

انکجکام     اولی  بار توسط متخصصان فنی نیکروگکاه       
 شده است.
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 ارزیابی ها
سکوم    پاالیشکگکاه    خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیك      انجام  -

 شرکت مجتمع گاز پار  جنوبی

واحدهای کیمیا  تجهیزات و ها دستگاه نگهداری و تعمیر کلیه -

 امام شرکت پتروشیمی بندر

ادوات   و  خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم ها  تجهکیکزات          -

گکاز    برق و ابزار دقیق و تهویه مطبوع پاالیشگاه پنجم مجتمکع   

 پار  جنوبی

راهبری سیستم   و  ارائه خدمات سروی   نگهداری و تعمیرات      -

 پژوهشگاه صنعت نفت تأسیسات الکتریکی و مکانیکی

 مناقصات
سایت شرکت   و اجرای یك ساختمان اسکلت فلزی در ساخت  -

 پتروشیمی کرمانشاه

دوار    و  انجام فعالیت های نصب سازه فلزی و تجهیزات ثابکت           -

نصکب    و  سکاخکت    کشی رو زمینی و زیر زمینکی         عملیات لوله 

 مخازن ذخیره بخشی از مجتمع پتروشیمی پتروناد آسیا

داخلی شرکت    بناهای  و  احداث چهار دستگاه سوله پشتیبانی      -

 پتروشیمی کوروش

منطقه سازمان    احداث سه سوله انبار گمر  و یك سوله انبار          -

 توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 کارشناس مناقصات-هادی مجداالشرافی

 (02ادامه مطلب نشریه قبلی )شماره 

 در خصوص بیمه های مهندسی 
 (Construction)های دوره احداث  بیمه

 بیمه مهندسی (EAR) خطر نصب  تمام  بیمه
 انواع بیمه مهندسی  بیمکه        یکی از جدیدتری        

 ککاربکرد    دنکیکا    در  است و امروزه   خطر نصب   تمام

 هکای  پکوشک       معموالً   بیمه    نوع    فراوانی دارد. ای    

صنکعکتکی        آالت  ماشی     کلیه    نصب    در زمان   الزم
فکلکزی     های اسکلت  ساخت  همچنی   ها و   کارخانه
هکای   پکروژه   دهکد.   می   های بلند  را ارائه     ساختمان

اقکالم    ارزش  ککه   و کارخانجات   احداثی تأسیساتی 
ککارهکای     و  مصکالک     از  ها بی    آن  در  مورد نصب 

خکطکر     تمکام   ساختمانی باشد  تحت پوش  بیمه    
 گیرند. می  نصب قرار

یکك    خکطکرات    دهی   برای پوش      در گذشته      
هکای     های متعددی از شرکت      نامه  باید بیمه       پروژه
گونکاگکونکی      شد تا بتوان خطرات گر تهیه می   بیمه
دزدی     مدنی  سرقت     سوزی  مسئولیت   آت     چون

  پکوشک     را    زلزلکه      طوفان   حرز  سی    با شکست  
ککلکی      پوششی خطر نصب  تمام  نامه داد. اما بیمه  

 گیرد. می  را در بر ای  موارد دهد و تمام می   ارائه
 تمکام   و  های تمام خطر نصب     نامه  بیمه    شرایط     

در  باشد و تنها می  خطر پیمانکاران تقریباً مشتر 
 برخی موارد اختالف دارند.

 تهمهام    بیمهه   پوشش  تحت  های  خسارت

 (EAR) خطر نصب

 ای گسکتکرده    پکوشک       خطر نصب     تمام    بیمه     

 ناگهکانکی    پی  بینی ناپذیر      خسارت    برای هرگونه 

قطعات   و  ها  نصب ماشی  آالت  دستگاه     در هنگام 
 هکای  دیکگ   ژنراتورهکا    ها  قبی  توربی    از  منفصله

 مکوتکورهکای     سکوز    درون  بخار  کمپکرسکورهکای    

کلکیکدهکای      ها   الکتریکی  ترانسفورماتورها  مبدل  
 هکا   ها  جرثقیک     های ابزار  پمپ    اتوماتیك  ماشی  

های چاپ  نصب  های نقاله  دستگاه و کاب  ها تسمه
 نسکاجکی     و  کاغذسکازی   های کارخانه  های  دستگاه

 و  مخکازن   هوایی انتقال نیرو  خطوط لوله     خطوط
 و  ها  کارخانجات فوالدسازی    فلزی نیروگاه   های پ 
 توضی  است باشد. الزم به می مواد شیمیایی  تهیه

 در بسیاری از موارد اجرای پروژه نصب  نیاز به          که

 در ای  گونه    دارد   علمیات ساختمانی   انجام برخی 

  قکرار   پکوشک     تکحکت    موارد بخ  ساختمان نیز   
 گیرد. می

  کهه   گهاار   بیمهه     اموال    به  وارد      های  خسارت
گهر    از دالیل زیر باشد، در تعهد بیمهه       ناشی
 : است

و   هواپکیکمکا       انفجار  سقوط    سوزی  صاعقه   آت   -
 نشانی. آت   عملیات

 دریا و طوفان.    امواج   بهم    برف   باران سی  -
)لکغکزش(        جابجکایکی   زمی       نشست   لرزه    زمی   -

 ها. و صخره  های زمی  الیه
 . حرز و دزدی ساده  با شکست   سرقت -
  سو  نیکت   بدون    اعمال تجربه    عدم  مهارت    عدم  -

 وی.  انگاری کارکنان سه   گذار و همچنی   بیمه
گسیختگکی      یا خال   از هم       فشارهای ایجاد شده    -

 نیروی گریز از مرکز.
 هکای   خارجی و خسارت      آوار  سایر عوام       ریزش  -

 کاال.  و نق   حم   در زمان
بکه    وارد  بکیکمکاری     و  جکانکی    صدمکات   خسارت    -
 یکا   شکده    فوت  منجر به  از اینکه  اعم  ثالث  اشخاص  

 باشد.  نشده
 ثالث.  اشخاص  اموال  های وارد به خسارت -
از   نکاشکی     ضایعکات     بردن    از بی      هزینه   پرداخت  -

 مورد بیمه.  و خطرات  حوادث

 خارج از پوشش بیمه تمهام       های  خسارت

 ( )استثنائات  (EAR)خطر نصب
از   خهارج   زیهر     ناشی از عوامل      های  خسارت
 گر است:  تعهد بیمه

 )مگر  پروژه  در طرح  های ناشی از اشتباه خسارت -

  قطعات و  نامناسب  (  کاربرد مصال  در موارد خاص
 معیوب.

  و تجکهکیکزات       آالت  ماشی       های وارد به    خسارت  -
 مکانیکی یا الکتریکی.  ناشی از شکست

انگاری     سه  و عمدی  های ناشی از عم  خسارت -
 او.  گذار و یا کارکنان  بیمه

در   تأخیر  قراردادی    های ناشی از جرائم     خسارت  -
 اجرا یا لغو قرارداد.  و عدم  پروژه  و تکمی   انجام

 عکمک       هکجکوم    جکنکگ     از  ناشی  های  خسارت  -

 داخکلکی     جنگ    خصمانه    خارجی  عملیات    دشم 

 . کارگران  و اعتصاب    شورش یا قیام  بلوا  انقالب
یا   مصادره  و  ضبط    های ناشی از توقی      خسارت  -

دولکت    دستکور   به  آن    وارد به       یا زیان    خرابی اموال 
 صالحیت دار دیگر.  یا قانونی یا هر مقام محلی 

ای   هسکتکه    هکای  واکنک    از  های ناشی   خسارت  -
رادیو   و  ای  هسته    تشعشعات    های مربوط به    آلودگی
 . اکتیویته

 مدت بیمه تمام خطر نصب
  تخلکیکه      از زمان    خطر نصب     تمام    نامه  بیمه      مدت
  نصکب   مکحک     در   و اشیا  مورد بیمه       آالت    ماشی 
          و  نصکب   عکمکلکیکات      پکایکان    تا  و  شود  می    شروع

  طکول   در  . بنابرایک    خواهد داشت   ادامه  اندازی   راه
 وارده  هکای    کسری و خسارت        هرگونه   بیمه    مدت

آزمککایکک               و  نصککب  انککبککارداری   زمککان  مککدت  در
  بکیکمکه     پوش     تحت  بار     یا آزمای      برداری    بهره
 دارد. قرار

 

 مسئول پشتیبانی )منابع انسانی(  -علیرضا اوانی

 تبریکات و رویدادها
در   هکمکککاران     تکمکامکی     همکراهکی    و  به یاری خداوند متعال     -6

 اخکذ         بکه   مکوفکق    انکدیک     فک    شکرککت    مکخکتکلک        واحدهکای 

ایمنی   گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت  زیست محیطی و       

 ISO 14001:2015و سالمت شغلی بر مبنای استانداردهای 

 ISO 9001:2015, ISO 45001:2018  خککطککوط   نککیککز  و

 Arian TUV Pasargad  از شکرککت     HSE-MSراهنمایی  

 گردید.

مناقصات نگهداری  )حذف در آبان ماه بازنگری چارت سازمانی -۳

و مهندسی و اضافه  فنی و تعمیرات و مناقصات اجرائی از مدیریت 

 و ارتباطات( بازار توسعه واحد به شدن مناقصات

مکدل    عملکرد مطابکق    طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی        -۲

 ارائه شده توسط کمیته ارزیابی عملکرد

بکا    سکیکسکتکم      سیستم اتوماسیون اداری همکککاران       جابجایی  -۱

 فراگستر در ستاد

جابجایی سیستم اتوماسیون مالی تدبیر با همکاران سیسکتکم            -0

 در ستاد

سیستم اتوماسیون   تجهیز زیرساخت های کامپیوتری و انتقال      -1

 همکاران سیستم در پروژه سیاه بیشه

و   ضکرابکخکانکه      تجهیز زیرساخت های کامپیوتری پروژه هکای    -3

 فوالد مبارکه
 

 کارشناس سیستم ها و روش ها  -بهاره قاسمی
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4صفحه   

 سمانه سادات موسوی.سردبیر و صفحه آرا: 
    مکوسکوی     سکادات   مکریکم    اعضاء تحریهریهه:    

                اوانکی    عکلکیکرضکا      اسدی  بهاره قاسکمکی       مهدیه

 مکجکداالشکرافکی       علکیکرضکا     محمدی   آقا  حسی 

 محمود نجفی.
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تهیه کننده 
- 

ی
حامد خسرو

 

ههای    لطفًا انتقادات و پیشنهادات خود را از راه       
 زیر با دبیر خبرنامه درمیان بگاارید:

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

تکقکاطکع      از  بکعکد     -خیابان مطهری   -تهرانآدرس:   
  3سهروردی کوچه حاتمی پال  

 601137۲606کدپستی: 

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

دارنهد    را  نهامهه    پهیهام    مهحهتهوای     کیفیهت 
 آپ  واتهه   شههمههاره  بههه  خههواهشههمههنههدیههم

خبهرنهامهه    به آدرس ایمیل   یا  و  11061002100
از   په    مهوارد   و  ارسال نمایند. کلیه مطهالهب      

در   مهنهاسهب     زمان  در  بررسی اعضاء تحریریه،  
 خبرنامه به نام خودشان نیز منتشر خواهد شد.

 خطهو    سرد  کاری  عایق  انجام عملیات عنوان:   

 الهفهیه      0  بخهش High Risk   و دستگاه های  

 مجتمع پتروشیمی بندر امام 
  شرکت پتروشیمی فرآورش بندرامامکارفرما: 

 خمینی      امام بندرمحل پروژه: 
 مجتمع پتروشیمی فرآورش  
 ماه 1به مدت  6۱99۰91۰96تاریخ شروع: 
 مهند  محمدرضا ربیهاویمدیر پروژه: 

 شرح پروژه:      
ککاری    عکایکق    مطابق با قرارداد منعقده عملیات       

هکای    متر مربع اعم از خطوط و دستگکاه         ۲0999
صکورت           اورتکان   پکلکی    فکوم   از  مجتمع با استفکاده   

 گیرد. می
مکتکر          60  تکا   ۳  از  ارتفاع کاری از سط  زمکیک            

 می باشد که صعوبت خود را دارد.
زمکان    در  در اجرای ای  عملیکات      کار  پیچیدگی     

پکتکروشکیکمکی            )تعمیرات اساسی( مجتمکع       اورهال
اخکذ    و  نکیکاز    مکورد   هکای   که هماهنکگکی     می باشد 

  طلبد. مجوزهای مربوطه را می
از   خکمکیکنکی      امکام   بکنکدر    مجتمع پتروشیمکی       

های کشور می باشد که  پتروشیمی های استراتژیك
پکروپکان      پروپکان   دارای خطوط گازی شام  اتیل   

 پروپیل  و متان است.
ای  مجتمع در زمینه تولید مواد شکیکمکیکایکی                

در   ککه   دارد  فعکالکیکت     LGPآروماتیك  پلیمرها و    
دفکتکر     گکرفکت.     با مشارکت ژاپ  شک      6۲0۳سال  

 مرکزی ای  شرکت در ماهشهر قرار دارد.
عکلکت     سکراسکری    دسترسی به بندر و راه آهک            

انتخاب ای  مح  برای احداث ای  واحد صکنکعکتکی      
 بوده است.

 کارشناس پروژه -وحیده وکیلی پور

 گزارش پیاده سازی ارزیابی عملکرد کارکنان  
لکزوم    و  انسکانکی    سازی طرح تحول منکابکع       پیاده  با توجه به       

انسانی  کارگکروه     منابع  ارتقا   نیاز  و ایجاد بسترهای مورد     تقویت
برنامه ریزی آموزشی پویا      هدف توانمندسازی    با  ارزیابی عملکرد 

 و ارتقا  نظام شغ  و شاغ  ایجاد گردید. و توسعه
مستخدمی  حسینی  شعبانی    در ای  گروه متشک  از آقایان        

 با موسوی ها قورچیانی و مریم سادات خانم و خواه مرادی  جانی

 و  مکوجکود    هکای   تشکی  جلسات متعدد و مطالعه الگوها و روش       
 مکدل   و بررسی وضعیت موجود در شرکت  در نهکایکت    شده  ارائه

بکه    اندی  تدوی  گردیکد.      شرکت ف    مخصوص  ارزیابی عملکرد 
 نکفکرات    بکرای   عکمکلکککرد      یکبار ارزیابی  ماه  1  ای  ترتیب که هر   

و   واحکدهکا    مکدیکران    پکروژه    مدیران های رده در شرکت  کلیدی
فکرد    هکر   و  گکیکرد    انجام می   کارشناسان ستادی به صورت کام     

و   گکردد   مکی   دوره  ارزیکابکی    هر  در  نفر با اوزان مختل      0توسط  
هیئت مدیره۰ مدیرعکامک          کمیته ای متشک  از رئی       نتایج در 

 عکمکلکککرد      هیئت مدیره و دبیر کمیته ارزیابکی   یك نفر از اعضا  

بکه    و  شکد   خکواهکد    و تصمیم گیری های مربوطه انکجکام      بررسی
 در  هکا    نام ارزیکاب    افشا   بدون  منظور بهبود مستمر نتایج نهایی    

 داده خواهد شد. قرار افراد اختیار
گکردیکده     طکراحکی    صورتکی   سواالت مربوطه به  و ها  شاخص     
مکورد    را  ابعاد مختل  شخصیت  رفتار و تخصص افکراد     که  است

 بررسی قرار دهد. 
 مکاه   آبکان   از  سوال طراحی گکردیکد      00با تعداد     ارزیابی  فرم     

و ارزیابی  ها ارزیاب برای از برگزاری جلسات توجیهی پ  6۱99
صکورت           بکه   )اسکتکثکنکا       شوندگان  اولی  دوره ارزیابی عمکلکککرد     

 در شرکت ف  اندی  آغاز گردید.  ماهه( سه
 

 سرپرست آموزش -مریم سادات موسوی

ی
ل سودوکو  قبل

 ح

4 9 2 6 3 8 1 7 5 

8 1 5 7 4 2 3 6 9 

6 3 7 9 5 1 8 2 4 

7 6 4 8 9 5 2 1 3 

1 5 3 2 7 4 9 8 6 

9 2 8 1 6 3 5 4 7 

3 8 9 4 1 7 6 5 2 

2 7 6 5 8 9 4 3 1 

5 4 1 3 2 6 7 9 8 


