
55و  54شماره  -1401ماه سال  فروردین و اردیبهشت  پیام فن اندیش    
 خبرنامه داخلی شرکت پیشگامان فن اندیش تهران   

همزمان با بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شرکت فن اندیش طی مراسمممی    5011اسفند  51در تاریخ  
آقما     جمنما     با حضور جمعی از همکاران و مدیران شرکت در هتل پارسیان اوین، تجلیل و تقدیر از زحمات                
شرکمت             اصلی  مهندس سید محمد علی سادات موسو  با سابقه درخشان مدیریت عامل و یکی از بنیانگذاران              

اممیمر     ممهمنمدس     جنا  آقما      از ابتدا  تاسیس تاکنون بعمل آمد، همچنین مراسم معارفه مدیرعامل جدید        
 شعبانی صورت گرفت.

و   ممتمصم م       مشماوریمن    و  امید است در سال ها  پیش رو با بهره گیر  از ظرفیت ها  مدیران جوان              
 توانمندمان در مسیر رشد و توسعه شرکت فن اندیش گام برداریم.

 شایان ذکر است گزارش تکمیلی طی ویژه نامه بعدی خدمتتان ارائه خواهد شد ...

 

 مناقصات شرکت کرده:
شمرکمت     تمعمممیمرات      و  نمگمهمدار      -

 پتروشیمی بوعلی سینا
تاسیسات ادارات     نگهدار  و سرویس    -

 مرکز  شرکت ملی نفت ایران
پروژه احداث    تکمیلی  عملیات اجرائی   -

سبزه میدان شهر زنجان

پروژه است که در زمینه های  22جاری شرکت فن اندیش  های مجموع پروژه

 زیر می باشند:
 پروژه EPC  ,PC  :9و راه اندازی، نصب و ساخت اجرائی، شاملهای  پروژه -

 پروژه 31پروژه های نگهداری و تعمیرات :  -

 اخبار مناقصات 
و   به لطف خداوند ممتمعمال      :  تبریکات

 واحمدهما     در  یار  تمامی هممکماران    

مناق ات، شرکت   واحد  مصتلف خ وصا  
پرروهه    اخمذ   بمه   مموفم     فن انمدیمش   
 سررویر     و  ترعرمریرر      نگهداری،

 و  مرکرانریرکری       تجهیزات برقری،  
 شرکت برودتی و حرارتی تأسیسات

 گردید.خودرو  پارس

 ارزیابی ها:  
روزممره،    تمعمممیمرات      و  نمگمهمدار      -

اضطرار  و پیشگیرانه مجتمع شرکت     
 آریا ساسول  پلیمر

انمجمام     جمهمت    تأمین نیرو  انسانی    -
 واحممدهمما              راهممبممر    خممدمممات 

نمفمت     پماییمش    بردار  شرکمت    بهره
 تهران

هما،    نگهدار  و تعمیرات سمیمسمتمم         -
 و  بمر    اداوات و تجهیزات ابزار دقی ،    

چمهمارم     پماییشمگماه     تهویه مطمبمو    
 مجتمع گاز پارس جنوبی

 کارشناس مناق ات -هاد  مجدایشرافی

2صفحه   اخبار برخی از پروژه های جاری ........... 

3صفحه   اخبار ستاد، ادامه مطلب بیمه مهندسی ..... 

4صفحه   فهرست صفحات معرفی پروژه، زباله سوز..................... 



2صفحه    

 پیام فن اندیش
55و  54شماره    1401فروردین و اردیبهشت ماه سال  

 اخبار پروژه های پاالیشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی و  پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی بندر امام

سووم    پروژه نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه    

 مجتمع گاز پارس جنوبی 
گهدار  و تعمیرات     موضوع پروهه:     عملیات ن انجام 
 سوم مجتمع گاز پارس جنوبی  مکانیک پاییشگاه
گین حدود تعداد پرسنل:   نفر 061به صورت میان
درصمد    51  و  درصد پیمممان     511پیشرفت پروهه:    

از   اضافه پیمان به پایان رسید و با توجه به پایان پیمان          
فمعمال     پمروژه   کمار    از ظرفیت اضافمه  5015فروردین  

 پاییشگاه چهارم ادامه همکار  می نماییم
آموزشی   گزارش ایمنی:     رگزار  کالس ها   در   ب

و   حموادث   طب صنعتی، گمزارشمات      انجام  حوزه ایمنی، 
واحمد    ثبت آنها، ارزیابی جنبه ها  زیست ممحمیمطمی          

در   تعمیرات مکانیک و کنترل چک لیست ها  مربوطه       
 هر واحد صورت گرفت

سمال    اهم فعالیت ها  تعمیراتی انجام شده از اسفند       
 به شرح زیر صورت گرفت: 5015تا فروردین  5011

 سمماخممت  SLEEVE   نممازل  بممه  مممربممو  E104-

108E105108 و جوشکار  رو  شل مبدل 
     بریدن کپ بویلرB101108     و   کشمی   جهت تمیمو

 تیو  ریز 
          بمه    جوشکار  بر رو  تیو  شیت دو طرف مربمو

E102108 و کف مبدل 
 بریدن  vertex breaker     بمه   ممربمو  D101108   و

 انتقال به کارگاه جهت ساخت
 بای سایز ولوها  ن ب 
 1081PV0026-1081SDV000-1081SDV0002-

1081SDV0001 
        کمارگماه     بمه   باز کردن اسپول ها  اجکتور و انتقمال

101J108 
       در حال انجمام      555عملیات رنگ زدایی تانک واحد

 می باشد
 کارها  تعمیرات مکانیک  انجام دستور 

پروژه تامین متریال و انجام کلیه اقداموات        

اجرائی مرتبط با افزایش ظرفیت تزریق خوراک       

مایع به کوره های واحد الفین مجتمع پتروشیمی   

 امیرکبیر

 شرکت پتروشیمی امیرکبیرکارفرما: 
 ماه 55مدت زمان پروهه: 
 5011051015شروع پروهه: 

 محمد رضا ربیهاو مدیر منطقه خوزستان: 
 وحیده وکیلی پورمدیر پروهه: 

 مجید دریسمدیر پروهه اجرایی: 

ممتموسم       صمورت   تعداد نفرات مشغول در سایت بمه      
 نفر می باشد. 01روزانه 

 اخمتم ماصمی،      خرید تجهیزات و کایهما     :  شرح کار 

 و  انداز   راه  عملیات ساختمانی و ن ب و تست و پیش       
و   بمر    ممکمانمیمکمی،       سایر خدمات برا  فعالیت هما      

به ممنمرمور      PCو ساختمانی در قالب پیمان        ابزاردقی 
 هما    کوره  به  تزری  خوراک مایع    پروژه افزایش   اجرا 

 الفین پتروشیمی امیرکبیر انجام می شود.
ممحمل     از  قبال  بصش اول و دوم پروژه کریدور خوراک       

شرکت پایانه مصازن و انشعابات مربوطه از پتروشیمممی         
اکسمیمر     فارابی، مصازن شرکت اصفهان، مصازن شرکت     

و   ورود  به واحد الفیمن BL.C  شیمی و بوتان تا محل 
  TK-9501ممصمزن    تما BL.C   پس از آن از حد فاصل     

در   دریمافمتمی     جهت امکان ذخیره ساز  خوراک مایمع      
پروژه   مصزن واحد الفین، طراحی و اجراء گردیده است.        

گیر    به منرور بهره    خوراک  حاضر بصش سوم کریدور   
 تمزریم     از خوراک ذخیره شده و امکان افزایش ظرفیت     

لمذا    خوراک مایع به کوره ها  الفین تعریف شده است.         
ممتمریمال      این پروژه به منرور خرید تهیه و حمل کلیه        

هما،     پمممپ    ن مب   مورد نیاز اعم از اجرا  فونداسیمون،      
، PSV  شیرها،  ات ایت،  کشی، اجرا  لوله کشی،     کابل

فلومتر، کنترل ولو و سایر تجهیزات ابزار دقیقی، برقی و          
مابقی متریال مورد نیاز و این مجموعه به خ  لوله ابتدا  

 و انتها  مسیر مت ل می شود.
ممتمر     011  لوله کشی و اجرا  کامل مجموعه حمدود       

 لوله از یک تا هشت اینچ از حدفاصل خروجی ممصمزن           

TK-9501   خمطمو      و  پمممپ    تا ات ال به دو دستگماه
هما،    PSV  ارتباطی مربوطه و تجهیزات ابزاردقی  نریمر     

مشمصم      خ   فلومتر، کنترل ولو و در نهایت ات ال به       
ایمنمچ       Hot Tap  6  شده واحد الفین و اجرا  عملیمات   

 می باشد.
حال اجمراء    در  خوراک  کریدور  پروژه  با توجه به اینکه   

ن ب تجهمیمزات     و  کشی  یین  پروژه  این  ادامه  در  است
بایست انجام پذیرد.     می   TK-9501ابزاردقی  تا مصزن  

دبی، شیرکنمتمرل    تجهیزات ابزاردقی  شامل شیرکنترل 
هما     جریان، گمیم      فشار، ترانسمیتر فشار و ترانسمیتر    

 فشار می باشد.
حمدود    کشمی   کمابمل    و  اجرا  نردبان و سینی کمابمل   

هما     متر به همراه ات ایت مربوطه برا  کابمل         0011
 قدرت و کنترل می باشد.

بیشترین بصش پروژه مربو  به بصش تامین تجهیزات  
همممکمار       تموسم     می باشد. فرآیند تامین تجهیمزات      

مشترک واحد فنی مهندسی و بازرگانی در دفتر مرکز  
 صورت می پذیرد.

درصد بصش تامیمن   11از ابتدا  پروژه تاکنون حدود   
دیمگمر     درصد 51و صورت وضعیت شده است و   تکمیل

نهایی شده و آماده ارسال صورت وضعیت می باشد و در 
 درصد کار انجام شده است. 51بصش اجراء حدود 

 تامین تجهیزات به شرح زیر می باشد:
 بخش مکانیک:

 تأمین لوله ها و ات ایت و شیرها  مورد نیاز پروژه -
مموتمور     تأمین دو دستگاه پمپ سانتریفوژ فرآورده بما         -

 ضد انفجار
 بخش برق و ابزاردقیق:

 کابل ها  مورد نیاز پروژه -
 فیدرها  تغذیه -

 LVتابلو  -

 تابلو مارشالینگ ابزار دقی  -
گلند و جعبه تقسیم مورد  -

 نیاز پروژه
سینی ها و نردبان ها   -

 مورد نیاز پروژه 
 LCS چراغ ضد انفجار و -

 مورد نیاز پروژه
 فلومتر -
 نمایشگر دما و فشار  -
 شیرها  کنترل  -
کابل ها  ابزاردقی  و  -

 تیو  ها  مورد نیاز پروژه

و   خطوو    انجام عملیات عایق کاری سرد    

واحود    یو    بخش  HIGH RISKدستگاه های   

 الفین مجتمع پتروشیمی بندر امام 
 

 پتروشیمی بندر امام کارفرما: 
 ماه 6مدت زمان پروهه: 
 5011010015شروع پروهه: 

 
 0150)   550 ارزیابی و تعمیرات کلیهدف از این پروهه  

خطو  گاز  اتیلن،     از  سرد  متر مربع( خ  دارا  عای      
ممجمتمممع       پروپان، بوتان، پروپیلن و متان واحد الفیمن       

پتروشیمی بندر امام بوده که احتمال می رفت بدلمیمل           
صمورت    بمه   عممدتما     پایان یافتن عمر مفید عای  ها که      

INJECTION         از   بوده از یکسو و تاثیرات عوامل جو
سو  دیگر دارا  شرای  خوردگی بسیار باشند که کلیه      
و   فعالیت ها  اجرائی آن در زمان مقرر به انجام رسیده         
 هم اکنون در مرحله تحویل موقت به کارفرما می باشد.

راساس فرآیند تعریف      شرح کار:    شده جهت انجام    ب

از   ممعمیمو      عملیات اجرائی این پروژه ابتدا عای  هما        
 در ارتفما     عمدتا   که  رو  سطح لوله ها و دستگاه هایی      

 از سطح زمین قرار گرفته بودند برداشته        متر   51  تا  5

 ممیمزان    حمیم     از  از عملیات زنگ زدایمی       پس  و  شده

 خوردگی مجاز مورد بررسی قرار گرفتند. چنانچه خطی        

از خوردگی بیش از حد مجاز برخوردار بمود         بین  این  در
و   ممکمانمیمکمی       آن خ  تحت انجام تعمیرات احتمالمی      

ممرحلمه     هما   ور   گرفت. پلیت بنمد       قرار  لوله  تعویض
 و  اندازه خمطمو      و  فرآیند بوده که براساس سایز      بعد 
و   بمرشمکمار      کارگماه،   در  آن قبال  نو  ات ایت   و  تعداد
 شده بودند.  انجام ها آن شابلون
و   درز بند    پس از پلیت بند ، ور  ها با ماستیک            

هما     فموم   تزری  فوم بر رو  آنها انجام شد. در پمایمان      
بیرون زده از درزها  احتمالی از رو  خطو  برداشتمه          

 شده و تحویل کارفرما گردید.
 -سمرمما    نگهدارندهخواص عایق سرد در این پروهه:             

ممحمیم       بما   عای  ها  سمازگمار    -عای  ها  ضد میعان   
 عای  ها  مقاوم در مقابل آتش-زیست
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 پیام فن اندیش
55و  54شماره    1401فروردین و اردیبهشت ماه سال  

شمکمسمت      بمیمممه     نامه مکممل  بیمه در واقع این           
 ناگهانی حوادث آیت است و چنانچه در اثر وقو  ماشین

تمولمیمد      در  ا   بروز خسارت به ماشین آیت، وقمفمه          و
کارخانه به وجود آید، زیان ناشی از عدم تولید که شامل       

طمول    در  ها  جار ، حقو  و دستمزد کارکمنمان    هزینه
  بمیمممه     را  بماشمد    می    دوره تعطیلی و سود از دست رفته      

 از  زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیمشمتمر            نماید.   می

 باشد. می  ها  فیزیکی وارد به ماشین آیت خسارت
 های تحت پوشش این بیمه: خسارت

کمارممزد،     ها  جار  )مانند حقو  و دستممزد،         هزینه  -

سمایمر     کاهش ارزش پول، پرداخت به تأمین اجتماعی، 
 جار  و مصارج مستقل از خسارت اموال( ها   هزینه

از   )تفاضل سود ناخمالم        سود خال  واحد تولید      -
 ها  جار ( هزینه
نامه  بیمه های جاری و سود خالص، این   عالوه بر هزینه      

مرتروجره      کرار   در  های اضافی که به علت وقفره    هزینه
 دهد که شامل: می  گردد را نیز پوشش می  گذار بیمه 

در   تمکمممیمل      جمهمت    هزینه خرید کای  نیمه تممام       -
دچمار    که اوایل خ  تولمیمد    گذار )هنگامی    کارخانه بیمه 

 وقفه شده است(
بمه    تمکمممیمل      هزینه انتقال کای  نیمه تمام جمهمت         -

)هنگامی که اواخر خ  تولید دچار         دیگر  تولیدکنندگان
 وقفه شده است(

هزینه خرید کای  تکمیل شده از تولیمدکمنمنمدگمان             -

نمدادن    دسمت   از  جمهمت    دیگر و ارسال آن به مشتمر       
خم     کمل   یا عدم پرداخت جریمه هنگامی کمه        مشتر 
 دچار وقفه شده است. تولید

هزینه استفاده از خدمات عمومی )آ ، بر ، گاز، تلفن     -
عممموممی      خدممات   کارخانه درصورتی که  و ...( خارج از     

 داخل کارخانه دچار وقفه شده باشد.
آیت   ماشمیمن    هزینه انتقال، اجاره و تعمیر اضطرار        -

ممجمدد     کمار   بمه   شمرو    و  جایگزین تا زمان تمعمممیمر        
 دیده آیت خسارت ماشین

از   نراشری    النفع  نامه عدم     شایان ذکر است که بیمه                 
آالت به مدت یکسال و بنابه درخواست         شکست ماشین 

 گذار امکان تمدید آن وجود دارد. بیمه 
 

 علیرضا اوانی
 مسئول پشتیبانی )منابع انسانی(  

 دومین گزارش از ارتقاء نرم افزار حسابداری ...
شمرکمت          ممحمتمرم     طی م احبه   انجام شده با همکاران      

ممیمرزاگمل      آقما    و  والمهمی    فن اندیش در واحد مالی خمانمم      
زیمر    حسابدار  موارد   درخ وص روند تغییرات ارتقاء نرم افزار     

 مطرح گردید:
 آن  خمو    علیرغم تمامی قابلیت ها  نرم افزار قبلی و رتبه        

بما    جمدال   و  ممالمی    ساز  فمرآیمنمد      صنعت نرم افزار، بهینه     در
بموده    سمازممان    هما    از دغدغمه   ها آن همیشه یکی   ناکارآمد 

است. بطور کلی سیستم گزارش دهی نامطلو ، ایجاد اختمالل           
تمعمداد     بمودن   بمای   جمهمت    در سیستم حقو  و دستمزد )بمه        

را     دارایمی   بمرا    کارکنان( و نداشتن گزارش معامالت ف ملمی        
افزار دانست. هر تمغمیمیمر         اصلی تغییر نرم دییل از توان  می

تمیمم     کمه   انرژ  زیاد  اسمت   و  زمان  مستلزم  عالوه بر هزینه،  
مالی طی این جابجایی با آن مواجه شدند. اولین چالش آن بود     

بمایسمت     ممی   جمدیمد    که کارکنان مالی برا  کار با نرم افمزار      
در   را  گذراندند و فرم ها  مالی مورد نیاز    یزم را می    آموزشات

آن،   کردند. دومین چالش و سصت تمریمن        می  سیستم طراحی 
در     5011  سمال   ابمتمدا     از  وارد کردن تمامی اطالعات مالمی     

اطمالعمات     قمبملمی     نرم افزار جدید بود که نسبت به نرم افمزار         
     ثمبمت    ورود  بسیار  می بایست توس  کاربر در سمیمسمتمم           

بمه    خود زمان و انرژ  زیاد  را می طلبید و منجر          که  شد  می
طمول    بمه   تماکمنمون     افمزار   نمرم   در  اطالعمات   ورود  که  آن شد 

در سیستم تا زمان      اطالعات  ورود  اتمام  دیگر  بیانجامد. چالش  
کمممبمود      و  اطمالعمات    حسابرسی بود که به جهت حجم بای       

 اقمدام   مالی  زمان، سازمان عالوه بر افزایش ساعت کار کارکنان      

ایمن    از  تما   کردن آن ها خارج از ساعات کار  نمود         کار  دور  به
ثبت اطالعات در سیستم سرعت بیشتر         روند  به  طری  بتوان 

مماه    تمیمر    تما   تدابیر اندیشه شمده     تمامی  بصشید. امید است با    
ابتدا  سال مالمی    از  و  انتقال اطالعات مالی انجام شده     5015

قمرار    جدید نرم افزار راهکاران به صورت منرم مورد استمفماده          
ویمهه    بمه   و بتوانیم از تمامی قابلیت ها  نسصه جمدیمد،           گیرد
در   را  تحت و  بودن آن که نقش عمده ا          و  دورکار   قابلیت

 آینده ایفا خواهد کرد، استفاده کنیم.  
 کارشناس سیستم ها و  روش ها -بهاره قاسمی

آقوای    سخنرانوی   خالصه

مهندس مستخدمین حسینی   

 قائم مقام مدیرعامل ...
تماسمیمس      در مراسم سالمروز       

انمدیمش     فمن   شرکت پیشگاممان  
ممهمنمدس      آقما    تهران، جنما   

مستصدمین حسینی، قائم ممقمام      
و   مدیرعامل ضمن تبریک بیسمت  

هشتمین سالروز تاسیس شرکمت     
از   تشمکمر    و  به کلیه ممدعمویمن      
دریم     بمی   مشارکت و هممکمار     
و سال    5011آنان در اواخر سال     

هما     عمده فعمالمیمت      ، به 5011
اشماره    سمال   ایمن   در  انجام شمده  
 نمودند.
ممدت    ایمن   طمول   در  شرکت     

در   شدن  برنده  به  مشص ، موف  
 011  ارزش  بممه  مممنمماق ممه    51

 قبلمی   در حوزها  میلیارد تومان، 

پاییشگاهی، پتروشیمممی،      شامل
 هما    حموزه   و  سد و نیروگماهمی    

فموید    و  بر  آبمی    نیروگاه  جدید
که   کردند  اشاره  گردید، همچنین 

بمر    تمممرکمز     بصش توسعه بازار با   
و   پذیر  ورود به حوزه ها  تجدید    

ایممن   در  همما،  کممن  شممیممریممن  آ 
همدف    بما   اولیمه   اقدامات  خ وص
ایمجماد     دانمش،   و  آگاهمی   افزایش

مشارکت ها  مرتب ، همکار  با     
آقا  مهندس شریفیان در بصش     

در   حضممور  و  نممو  همما   انممرژ 
داده   انمجمام    را  مناق ات مرتبم   

 است. 

بمه    ممذکمور،    مموارد   کنمار   در    
ساخت ها  ارتباطمی      تقویت زیر 

و نرم افزار  شامل اتومماسمیمون        
ادار  و توسعه نرم افزار مالی بما         
و   هدف یکپارچه ساز  اطالعمات    

ارتباطات با پروژه ها در آینده ا        
 نزدیک، پرداخته شد. 

همچنین در سالی که گذشت         
با ایجاد تغییر در چارت سازمانمی     

از   ممنماق مات     واحمد   و انمتمقمال    
مدیریت فنی و مهندسی به واحد      

جهمت    توسعه بازار و ارتباطات در    
یکپارچه ساز  اقدامات مرتب  با     

اولمیمه     هما    گمام   بمازار،   توسعمه 
 برداشته شد. 

بما    انسمانمی،    حوزه منمابمع     در    
پیاده ساز  ارزیابی عملکرد برا      
نیروها  کلید  در جهت بهبمود      

گمام    و ارتقاء بصش منابع انسانمی     
 برداشته شد.

سماخمت     پمروژه   هممچمنمیمن        
       شممرکممت  مممرکممز   سماخممتمممممان 

ممیمرزایمی      در  واقمع   فن انمدیمش   
درصد پیشرفمت     زینالی شرقی به  

 درصد  رسیده است.  01
اعممالم   و  مممرور  بممه  ادامممه  در     

بمه   5015عمده برنامه ها  سال     
 شرح ذیل پرداخته شد:

بمه    ایشان فرمودند با تموجمه          
تما    اتمام ساخت ساختمان اصلمی    

جایی دفتمر     اواس  تابستان، جابه  
کار ستاد در اواخر تابستان انجمام      

 خواهد پذیرفت. 
تمممرکمز      در حوزه ها  جدید       

اصلی بر انرژ  ها  تجدید پذیمر       
همما    انممرژ   مممحمموریممت    بمما

هما    خورشید  و آّ  شیرین کمن   
عمممده     آن  خواهد بود و در کنمار     

تموسمعمه      تقویت بصمش    تالش بر 
در   ارتباطات با حضور پر رنگ تمر      

ها و سمینارها  مرتمبم         انجمن
 انجام خواهد گرفت.

همچنین امیدوار  خود را در         
بمیمن     هما    خ وص اخذ پمروژه   

اعمالم    رو  پمیمش    المللی در سمال   
 نمودند. 

در بصش توسعه منابع انسانی،         
و   تمرکز بر بصش ارزیابی عملکرد    

کمک به بهبود عملکرد کارکنمان      
و   داشمت   خمواهمد    همواره اداممه  

بما    پیاده ساز  مفاهیم ممرتمبم       
ارتقاء افقی کارکنان و رفع کمبود      

واحممدهمما    در  انسممانممی  نممیممرو 
قمرار    اجمرائمی    برنماممه    در  مرتب 

 خواهد گرفت.  
بما    شمده   در کنار موارد اعمالم        

بمه    کمیته فنی،   برگزار  جلسات 
برنامه ریز  و اجرا  هرچه بهتمر       
اهداف و برنامه ها  اصلی شرکت 

 پرداخته خواهد شد. 
در انتها ایشان ضمن دعوت بمه      

همممممه   همممممکممار   و  مشممارکممت
اعمالم    هما    همکاران در برنماممه    

در   را  خممود  امممیممدوار    شممده،
تمعمیمیمن       تحق  اهداف   خ وص

 شده، اعالم نمودند. 

 مریم سادات موسو 
 مسئول آموزش

آالت  النفع ناشی از شکست ماشین بیمه عدم  

(MLOP)  )ادامه دارد ...)بیمه مهندسی 

 اخبار ستاد 



 سادات موسو . سمانهسردبیر و صفحه آرا: 
    مموسمو ،    سمادات   ممریمم    اعضاء تحریریره:   

                اوانمی،   عملمیمرضما      اسد ، بهاره قاسمی،    مهدیه

 ممجمدایشمرافمی،         علیرضما   محمد ،  آقا  حسین

 علی اسماعیلی مقدم.

4  1   9   3 

       9  

 7   4     

2       3  

  5  2  8   

1  6   7    

   4  3   7 

 6 4 9     1 

 9   7  2   

 حامد خسروی -تهیه کننده 

های   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  

تمقماطمع      از  بعد  -خیابان مطهر      -تهرانآدرس:   
  0سهرورد  کوچه حاتمی پالک 

 5166010515کدپستی: 

درج   بمه   تمممایمل     کمه   بدینوسیله از کلیه همکارانی  
 کیفیت  جهت بهبود   مطالب خود و یا ارائه پیشنهاد     

 شمماره   به  خواهشمندیم  دارند  را  نامه  پیام  محتوا 

ایمیل   آدرس  به  یا  و  11550556055 آپ  وات 
از   پس  موارد  و  ارسال نمایند. کلیه مطالب    خبرنامه  

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

4صفحه    

 پیام فن اندیش
55و  54شماره    1401فروردین و اردیبهشت ماه سال  
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 آیا می دانید چرا پولدار نمی شوید؟
 چون ترس هایتان بزرگتر از خواسته هایتان است 
 کنید درباره همه چیز اطالعات کامل دارید چون فکر می 
 چون عادت ها  بد مالی دارید 
 چون اهل ریسک کردن نیستید 
 زیرا فق  یک منبع درآمد دارید 
 کنید زیرا رو  ذهنیتتان کار نمی 
 چون دنبال سرمایه نیستید 
 چون اهل آموزش و یادگیر  نیستید 

 به یاد داشته باشید:
 استحرفه به دست آوردن پول .................. یک  -
 استرفتار استفاده درست از پول .............. یک  -
 استعلم پول ساختن از پول .................... یک  -

 تولید انرژی با استفاده از زباله سوز
کمه    گردنمد  می  سوزها به عنوان واحدهایی تعریف      زباله     

توس  حرارت، مواد زائد را اکسید و ترکیبات باقیمممانمده            
 ممحم مویت     دهمنمد.      را تا حد امکان کاهش ممی        کربنی

 و  اکسیدکربن، آ ، خماکسمتمر       سوزها، د    از زباله   خروجی
ها  هوا نرمیمر       باشد. آیینده    حرارت حاصل از احترا  می    

ترکیبات سولفور و نیتروژن و هالوژن ها و فلزات سنگمیمن      
دیمگمر     )مانند کادمیم، جیوه( نیز از محم مویت           گوناگون

نشمر       عمدم   بمرا    تمدابمیمر      بایستمی   باشند و   احترا  می 
 محی  اندیشیده شود. در ها آیینده
طور معمول تجهیزات ذیل جهت کنترل آلودگی در          به      

 زباله سوزها نصب می شود:
عممملمیمات       سیستم سرد کردن گاز خروجی برا  انجام        -

 ت فیه بعد 
کمردن    خمنم می     اسکرابر با استفاده از آ  آهک جمهمت       -

بما    جمذ    ا ،  اسیدها  تشکیل شده، فیلترها  پارچمه     
 کاتالیستی  کربن فعال یا جاذ  ها

شمعلمه     دمما    نابود ساز  د  اکسین و فوران با تامین         -

تشکمیمل     از  درجه سلسیوس و ممانعت     5511تا    5111
یا   کمبود اکسیهن   آزاد بوسیله ایجاد شرای      کلر  رادیکال

 بوسیله جذ  و فیلترها  پارچه ا 
رسمو     از  اسمتمفماده     جلوگیر  از انتشار ذرات معل  با       -

 ها  الکترواستاتیکی یا فیلترها  پارچه ا  دهنده
بصورت   نظر  مورد  آالینده از تاسیسات    انتشار  بایستی     

هرای    مستمر مورد پایش قرار گیرد. انواع تکرنرولروهی          
اسرترفراده            انررهی   متداول زباله سوزی که در در تولیرد       

 می شوند موارد زیر است:
 احترا  با کمبود اکسیهن )احترا  چند مرحله ا ( -
 احترا  توده ا  )تک مرحله ا ( -
 به روش بستر شناور  احترا  -
 به روش کوره دوار احترا  -

یزم به ذکر است، در حال حاضر در کشور ما به تعداد                 
بمه                        نمیمروگماه     0  و  شمده   احمداث   سموز   نیروگاه زبالمه    1

بمه        آن ممیمتموان      بهره بردار  رسیده است، که از جمله      
و   نموشمهمر     و  نیروگاه ها  زباله سوز در شهرها  تهران      

 چند سایت دیگر اشاره کرد که در حال اجراء می باشند.

 کارشناس فنی و مهندسی -علی اسماعیلی مقدم

و تعمیرات ابنویوه       نگهداریپروژه    معرفی

 :فوالد مبارکه اصفهان
و تعمیرات ابنیه غیر      عملیات نگهدار    انجامعنوان قرارداد:    

 مبارکه اصفهان صنعتی شرکت فوید
 5015055050  المی   5011055051  قررارداد:    شروع و پایان  

 همچنین پروژه به مدت دو سال قابل تمدید است
 مهندس حامد احرار مدیر پروهه: 

 زیر است: شرح فعالیت های مرتبط با پروهه شامل موارد
اجمرا     یما   : ترمیم اجراء و تعمیر تزئینات کلید  شامل  -

 کف کاذ ، سقف ها  کاذ ، انوا  پرده  انوا  مصتلف
 و پنجره ها  آلومینیومی در  ساخت و ن ب -
و   ادار   صنمعمتمی،       سازه ها   تعویض یا ن ب شیشه    -

 کابین جرثقیل ها و ... مانند صنعتی ماشین آیت
بمهمداشمتمی،         شیمرآیت   و  لوازم  ن ب  یا  تعمیر، تعویض   -

 ها  مصتلف جنس و اندازه در فاضال  و آ  ها  لوله
و   چموبمی    هما    تعمیر، ساخت و ن ب انوا  پارتیمشمن         -

 آلومینیومی

 جمهمت    فلمز    داربست  اجرا   -

 عملیات موضو  قرارداد  اجرا 

 دسمتمگماه     کمه   و یا مموارد    

 کند تعیین می نرارت
هما     اجرا  انوا  ساختمان    -

 م الح بنایی  بتنی، فلز ،
هرای    سرازه   رنگ آمیزی کلیره   

 موضوع قرارداد شامل: 
و   ها  فملمز     سازه  لکه گیر  یا رنگ آمیز  متعلقات       -

 چوبی و فلز  و ... بنایی، م نوعات
 اجرا  انوا  عای  ها  حرارتی و رطوبتی -
)در    ادار   هما    ارائه طرح و انجام بازساز  ساختممان        -

 صورت ضرورت و صالحدید دستگاه نرارت(
)در    ادار   داخلی دفاتر   ارائه طرح و اجرا  دکوراسیون      -

 صورت ضرورت و صالحدید دستگاه نرارت(
و   تشمصمیم      بمه   چموبمی    تعمیر و ساخت م نموعمات     -

 صالحدید دستگاه نرارت

 حل سودوکو قبلی

 توصیه های غذایی در ماه رمضان:
ممدت    کمه   سمحمر    مرکب در  ها  کربوهیدرات م رف  -

 شوند که کمتر و باع  می شوند می تر  هضم طوینی

 گرسنه شوید
از غذاهائی اسمت    و  بوده  پروتئین  حلیم یک منبع عالی  -

 که دیر هضم می شود
و   کربوهیدرات، پمتماسمیمم       فیبر،  خرما منبع عالی قند،       -

 منیزیم می باشد
 فیبر می باشد و کلسیم مغز بادام غنی از امالح خ وصا  -
کمربموهمیمدرات              و  ممنمیمزیمم      پتاسیم،  غنی  موز منبع   -

 می باشد
و زمان   بین افطار  فاصله  م رف زیاد آ  یا آ  میوه در        -

 بدن می شود نیاز مورد آ  خوا  باع  تأمین


