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 اخبار پروژه های احداث سبزه میدان شهر زنجان و نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از سد و نیروگاه سیاه بیشه

پروژه احهداث   

سبزه میدان شهههر     

 زنجان

شهرداری کارفرما: 
 شهر زنجان

 اهم فعالیت های  پروژه در ماه اخیر شامل:
  دارایی باغ های باغچه خاکبرداری -
  راه  شروع بلوک چینی پیاده -
کانال  سقف روی الیه( دو عایق کاری )ایزوگام -

  مشترک تاسیسات
چینی  بلوک خاکبرداری، شامل راه محوطه سازی باغ -

آوری  جمع های کانال گذاری جدول درناژ، باغچه ها،
  آب های سطحی

  اجرای نمای آجر قزاقی ساختمان تاالر شهر -
 بتنی کف از سنگ تراورتن به کفپوش تغییر پوشش -

  توسط کمیته مهندسی ارزش
  واحدهای تجاری های رواق اجرای سقف کاذب فلزی -
  کابل کشی و سیم کشی واحدهای تجاری -
  شهر تاالر کانال های هوارسان ساختمان اجرای -
  سفید کاری دیوارهای واحدهای تجاری -

و نیروگاه   سد  از  پروژه نگهداری و تعمیرات   

 سیاه بیشه 
 گرفته  اهم فعالیت های صورت   

بشه    مشاه   در اردیبهشششت     پروژه
 شرح زیر است:

 بهره برداری:

 تدوین کتابچه دستورالعمل    -

 نیروگاه سیشاه    دریناژ  سیستم

 و نشرمشال      ایزوله  شامل  بیشه

و   هشا   الششرشتششروپشمشش     سشازی 
سیستم دیناژ جهت     تابلوهای
امن برای انجشام      شرایط  ایجاد

و   پشیشششاشیشرانشه        تعمشیشرات  
 اضطراری

بشرای   AC Main هشای   ادامه تهیه دستشورالشعشمشل        -
 0BLBو  0BLA  ولشیشنشگ     اصلیش    MCC  تابلوهای

 0BCBو  0BCA متوسط ولتاژ تابلوهای  0BLCو

و    بشرداری   پرسنل بهره   ارزشیابی  های  سیاست  اجرای  -
و   ایی بر پایه تنبیه  نتیجه تعمیرات بصورت ارزیابی نقطه  
بر اصشل     برداری  تشویق برای اولین بار در مجموعه بهره      

 شایسته محوری پرسنل
بشرای    نیروگاه  برگزاری آزمون ارزشیابی پرسنل همرار  -

در      پشرسشنشل     آمشوزششی    اولین بار با هدف نیازسنشجشی      
 بخش های بهره برداری، تعمیرات و دفتر فنی

HSE: 
کشارگشاه     در  استرس  مدیریت برگزاری کالس آموزشی  -

برای سرپرستان   شده  انجام  های  ریس   براساس ارزیابی 
آقشای    روانشناسشی،   ارشد  کارشناس  و کارشناسان توسط 

 منصوری 
برگزاری کالس آموزشی با موضوع های ایمنی برق و            -

 هفته سالمت

 تعمیرات: 
 :الکتریک

 تحریش    MAINرفتن دمای ترانس   با توجه به باال        

و پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید  4واحد  
 MAIN  ترانس  سه فاز   های  جریان  به دلیل عدم تقارن   

رسشیشده     TRIP  و به مشحشدوده       دمای ترانس باال رفته   
 است.
و تعمیرات نیروگشاه    پس از بررسی تیم دفتر فنی   لذا     

گردید،   می  که منجر به این عدم تقارن       عواملی  و بررسی 
 تشرانسشفشورمشاتشور،       های مربوط به    همچنین انجام تست  

هشای    پشل   بشررسشی    پالس تشحشریش ،     های  کارت  بررسی
بشه    های پشالشس     تایرستوری مشخص شد یری از ترانس     
تشعشویش       یشدکشی    کلی معیوب شده و با ترانس پالشس       

 گردید.
مشورد    مششخشصشات     با  با توجه به اینره ترانس پالس         
از     پشیشاشیشری      از  پشس   ششود،   کشور تولید نمشی     در  نظر

از   های دانش بنیان ترانس پالس معیوب به یری         شرکت
 ارسال  معروس  مهندس  یا  طراحی  شرکت ها جهت    این

های بعدی تا حصول نتیجه در حال انجام   و پیایری  شد
 است.

 :ابزاردقیق
با توجه به مشرل بوجود آمده برای یری از کنشتشرل            

هشای    های اخیر پس از پیاشیشری        ولوهای نیروگاه در ماه   
 طشرح   مربوطه توسط کارفشرمشای   ولو کنترل شیر  متعدد

و وارد سایت گردید، اما متاسفانه پس از نصب           خریداری
تشیشم     بر روی گاورنر واحد نتیجه مطلوب حاصل نشد و         

ششیشر     و احشیشا     فنی و تعمیرات نیروگاه اقدام به بررسی   
 و تسشت    کالیبره  سرویس،  مربوطه نمود و پس از تعمیر،     

 مشربشوطشه     نشر   گشاور   Fail Safeهمچنین فانرشن    شیر

 مورد بهره برداری قرار گرفت  و نرمال فوق شیر شرایط
بورد الشرشتشرونشیش           روی  بر  آمده  بوجود مشرل  پیرو    

بشه    مشربشوط    سیستم ویبشره،    کارت ترنسدیوسر   ایزوالتور
 کشارت   بشودن   و با توجه به عدم موجشود       نیروگاه  4واحد  

 بشررسشی    از  پشس   کشور بورد الرترونی  فشوق       در  یدک

 تعمیر، احیا  و در مدار قرار گرفت.

کارگرران    از  تقدیر  برگزاری مراسم روز کارگر و    
 نمونه:

بشا    طی مشراسشمشی    9449اردیبهشت    91در تاریخ         
 سشالشن    در  ششرکشت    حضور جمعی از همراران و مدیران     

جلسات نیروگاه تجلیل و تقدیر از جمعی از کشارکشنشان          
 صورت پذیرفت بود یاد ارائه با نمونه شرکت همراه

 ارزیابی ها:  
 تعمیرات  و  انجام عملیات مربوط به ناهداری      -

 سایشت  RO واحد  و 3،2 عمومی سایت های 

 شرکت پتروشیمی بوشهر مجتمع 9
طبقشه    5  عملیات احداث ساختمان مسرونی     -

 مشحشوطشه     هشای   و اجرای فعالیشت     کارمندی

 مسشرشونشی     هشای   محدوده کشمش      در  سازی

 جشزیشره    در  واقشع   خارک  مجتمع پتروشیمی 

 خارک شرکت پتروشیمی خارک
خشدمشات     بشه   مربوط  های  انجام کلیه فعالیت    -

و تاسشیشسشات      و تعمیرات تجهیزات  ناهداری
 اساسی  کارهای تعمیرات   همچنین  و  مجتمع

 شرکت پتروشیمی نوری ای پروژه و

 مناقصات شرکت کرده:  
و   پروژه احداث ساختمان دادسرای عمشومشی        -

 کل استان تهران شهر ری دادگستری انقالب
 و  اضشطشراری    روزمشره،   ناهداری و تعمشیشرات      -

 پیشایرانه مجتمع شرکت پلیمر آریا ساسول
 فشیشزیشرشی      های  دارایی  ناهداری و تعمیرات    -

 شرکت پتروشیمی ایالم
 کارشناس مناقصات -هادی مجداالشرافی

 آغاز فعالیت شرکت فن اندیش:
راسشششتشششای    در  9232  سشششال  اواسشششط  از      

بشر       تشمشرکشز     )بشا    وقشت   دولشت   هشای   سیاست
سازی هزینه و درآمد و کوچ  سشازی          شفاف

خودگردان نمودن واحدهشای      ساختار دولتی و  
خدماتی( واحد خدمات فنی مرکز تحقیشقشات         
مهندسی جهاد سازندگی و به تبع آن پرسنشل   

نفر بودنشد(     32واحد مربوطه )که در آن زمان        
خصشوصشی     از آن مجموعه جدا و به ششرکشت      

دکشتشر     کارپرداز ره کوش که قبال با محوریشت       
مشنشتشقشل       مقدم تاسیس شده بشود      اسماعیلی
 گردید.
بشه    % سهام شرکت مذکشور     944در ادامه         

تشرکشیشب      بشا   موسسه جهاد تحقیقات، هبه و     
و   مند به ارائه خدمات فنشی       سهام زیر، وظیفه  

 مهندسی به اشخاص حقیقی و حقوقی گردید.
 %19موسسه جهاد تحقیقات:     
 %9شرکت جهاد تحقیقات صنعت:     
 %9شرکت خدمات تحقیقات صنعتی جهاد:     

 ادامه دارد....
 سید محمدعلی سادات موسوی

 اخبار مناقصات 

 خاطرات فن اندیش
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 (EE) بیمه تجهیزات الکترونیک 

 )ادامه دارد ...(بیمه مهندسی   
 کشه   ها و تجشهشیشزاتشی        تمام دستااه  

 ارزش قطعات الرتریری و الرترونیشرشی      

از ارزش قطعات مرانیری بشیشششتشر           آن
های مختلف صنعت،     باشد، که در رشته   

و خدمات مختلف مورد      تجارت  پزشری،
ایشن    پشوششش    گردد، تحشت    می    استفاده
 گیرند. می  قرار بیمه

موارد تحت پوشش بیمه تجهیرزات     
 (EE)الکترونیک 

خارجی آنها   های  کامپیوترها و قسمت   -
هشا،   واسشطشه    چاپار،  کلید،  مانند صفحه 

 پالتر. و نوری نمایش، قلم صفحه
بششرای              کششه  اضششافششی  تششجششهششیششزات    -

مشانشنشد      اسشت   نشیشاز    مورد  برداری  بهره
 ترانسفورماتور. و تهویه سیستم

و   مغنشاطشیشسشی      نوارهای  پانج،  کارت  -
 نوری. های دیس 

اشعه   دستااه  مانند  پزشری  تجهیزات  -
X،   دنششدانششپششزشششرششی،    تششجششهششیششزات

 طبی و غیره. تشخیص آزمایشااهی،
مشخشابشراتشی       الرترونیری  های  دستااه  -

هشای    دسشتشاشاه     مرکزی،  تلفنخانه  مثل
و   رادیشو   هشای   ایستااه  تجهیزات  تلرس،
دریایشی    ناوبری  سیستم  رادار،  تلویزیون،

 هوایی. و
ویدئو،   ها، دوربین  فیلمبرداری،  وسایل  -

 صدا. پخش و ضبط های دستااه
دسشتشاشاه      مانشنشد    اداری،  های  ماشین  -

 غیره. و شخصی کامپیوترهای فتوکپی،
بریرمره      پروشرش    تحرت   خطرات
 (EE) الکترونیک تجهیزات

 انفجار. صاعقه، سوزی، آتش -

 بهمن. سقوط کوه، ریزش لرزه، زمین -
 طوفان. و طغیان آب سیل، -
و   عوامل الرترونیشرشی     اثر  در  شرست  -

در   خسشارت   صورتیره این   )در   مرانیری
قشرارداد    پوشش  تحت  تعهد فروشنده یا  

 ناهداری مورد بیمه باشد(.
 سقوط هواپیما. -
خاک، رطوبت،  و گرد خوردگی، دوده،  -

 غبار.
 کارکنان. وسیله به خسارت عمومی -

 علیرضا اوانی
 مسئول پشتیبانی )منابع انسانی( 

 کارشناس فنی و مهندسی-امیر فضلی

با نهایت تاسف و ابراز همدردی با هموطنران          
فررو    دردنرا    خوزستانی عزیزمان از ضرایرعره    

کره    ریختن ساختمان تجاری و اداری مترروپرل       
هنوز هم به افتتاح نرسیده بود، ظهر روز دوشنبه 

واقع در خیابان امیری شهر آبادان  ۱۰۴۱خرداد    ۲
که بدلیل عدم رعایت اصول کیفی و پایداری بنا          

 به قتلگاه شهروندان آبادانی مان مبدل شد. 
ایشن    اصشلشی    آنچه که از شواهد بر می آید و دلیلی     

حادثه ناگوار بوده است این است که سازه ساختشمشان           
 لشحشا    آن موارد فنی در و بوده متروپل بسیار سناین 

در   ساختمشان   های اولیه، این    گزارش  نشده است؛ طبق  
از   شش طبقه طراحی شده بود اما بعد سه طبقه و بعد        

    است. آن مجدداً دو طبقه دیار به آن اضافه شده
نششدن    اساس برآورد اولیه، علت این حادثه رعایشت         بر

موضشوع    ضوابط فنی و استانداردها می باشد. البته این        
مشورد    در  هشا،  قطعی نیست و باید پس از انجام بررسی       
 کرد. نظر اظهار علت دقیق این مساله به صورت قطعی

بشزر     ایشراد   سناینی بیش از حد ساختمان، خود       -9
  آید.  ای به حساب می سازه
اضافه طبقات کاماًل غیر منطقی، غیر اصولی و غیر           -3

را   ای فنی بوده و بدون ش  آستانه تحمل اعضای سازه 
حشتشی     و  مصشالش     اطشمشیشنشان      از حد و توان ضرایشب     
خیلی باالتر برده و اگر چنین        فرمولهای طراحی اعضا   

داد بدون ش  شرایط     اتمام کار رخ نمی     ریزشی قبل از  
داد!!!      برداری رخ می  تری در زمان بهره  خیلی اسفناک 
مشوجشود          سشازه   سشازی   که آیا مقشاوم     باید بررسی شود  

ایشن    هشمشه    از  گردیده است و مهمتشر      طبقه( انجام    ۶) 
 تقویت درست انجام شده است یا نه.

اجشرائشی،     ای،  سشازه   عدم رعایت نرات مهنشدسشی،     -2
مشوجشب     تامین مصال  و متریال نامرغوب که همشاشی        

ذیشل    تخریب این سازه شده است که اهم آن به ششرح          
 می باشد:

جشوششرشاری،         فشرایشنشد     بشر   نشاکشارآمشد     نشظشارت   2-9
جشوش،    خشال   حشد   در  ضعشیشف    های بسیار   جوشراری
هشای    جشوش   خشط   بشا   عمالً  اتصال  صفحات  بصورتیره

وقوع زنجیروار شرست   و ضعیف به اسرلت متصل شده
اتصاالت ناشی از این ضعف منجر به فروپاشی اسرلشت          

مسشللشه،     ساختمان گردیده است. نرته تاسف بار ایشن        
بشوده،    تست جوش با این شرایط      آزمایشااه های   تایید
 ساختمان به مرحله بهره برداری رسیده است. این که
ضشعشف          و  بشتشن    مششخشصشه     مقاومشت   بودن  کم  -2-3

درمشدت    هوا  رطوبت  و وافل بتنی های دال بندی  قالب
مشطشابشق      باال  طبقات  سقف  کیورینگ  جهت  الزم  زمان
این   در  موثر  بسیار  عوامل  از  هم  اجرائی  های  نامه  آیین

و   طشراحشی    ضشعشف    بشه   توجه  با  و  شده  تخریب قلمداد 
اثشر    در  را  سشازه   مقاومت  تعداد کم ستون ها،     جانمایی
بسیار پاییشن    آسیب های منجر به فرو ریزش  و  حوادث
 حوادثی است. چنین عامل که مهمترین آورد می

 
کیشفشیشت،     مصال  نا مرغوب از جمله سیمان بی -2-2

جشدا    که سبب   طرح اختالط نامناسب و ناهداری بتن     
تصاویشر    آن  گواه  و شده سازه بتن شدن کلوخه و  شدن
 بعد از حادثه می باشد. های خرابی

 های جدید مثل: استفاده از سیستم -4
 (waffle Concrete)رسشانشی     روز  بشه   نیازمشنشد    که

ها  سیستم و ها ترنولوژی این برارگیری استانداردهای
صشورت    کامشل   بطور  نیز  پروژه  این  در  متاسفانه  و  است

 نارفته است.



 سادات موسوی. سمانهسردبیر و صفحه آرا: 
    مشوسشوی،    سشادات   مشریشم    اعضاء تحریریره:   

                اوانشی،   عشلشیشرضشا      اسدی، بهاره قاسمی،    مهدیه

 مشجشداالششرافشی،         علیرضشا   محمدی،  آقا  حسین

 علی اسماعیلی مقدم.
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 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  

تشقشاطشع      از  بعد  -خیابان مطهری     -تهرانآدرس:   
  3سهروردی کوچه حاتمی پالک 

 95۶۶392959کدپستی: 

درج   بشه   تشمشایشل     کشه   بدینوسیله از کلیه همرارانی  
 کیفیت  جهت بهبود   مطالب خود و یا ارائه پیشنهاد     

 شمشاره   به  خواهشمندیم  دارند  را  نامه  پیام  محتوای

ایمیل   آدرس  به  یا  و  4193499۶299 آپ  واتس
از   پس  موارد  و  ارسال نمایند. کلیه مطالب    خبرنامه  

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

4صفحه    

 پیام فن اندیش
56شماره    1401خرداد ماه سال  

و   نهگهههداری     پروژه  معرفی

 :تعمیرات از تجهیزات پارس خودرو

و   عملشیشات    انجامعنوان قرارداد:    
و   تشعشمشیشرات      و  ناهشداری   خدمات

و       اضششطششراری   روزمششره،  سششرویششس 
و    تشجشهشیشزات      ششده   ریشزی   برنامشه 
 بشرودتشی    و  حشرارتشی    هشای   دستاشاه 

 خودرو پارس شرکت
و   خدمات فشنشی     : مدیریت  کارفرما
 پارس خودرو                 انرژی

خدایشار   رضا  مهندسمدیر پروژه:    
ششامشل     نرفرر    ۰۲تعداد پرسنل:    
اسشپشیشلشت،       -  R.O  متخصشصشیشن   

 مشعل، چیلر، ارشد برق، ترنسشیشن      

تعمیرکار   کار،  مرانی ، برودت   ارشد
 نیمه  و  ماهر برق تعمیرکار و  مرانی 

سرپشرسشت   ، HSE  کارشناس  ماهر،
 کارگاه و پرسنل شناور
واحد به شرح     6پروژه فوق شامل    
 زیر می باشد:

 موتورخانه رنگ -۱
 موتورخانه محصوالت رنو -۲
 سایت شمال -3
خانه ها و موتورخانه های   پمپ -۰

 تولیدی غیر
 برودت -5
 تهویه و هواسازها -6

مشدت    در  محوله  های  فعالیت  کلیه
بشه    و  نشاشاه    یش    در  قرارداد،  زمان

 شرح ذیل می باشد:
 و  تولیردی   تجهیزات موتورخانه های  

 غیر تولیدی:

 PM صشحشیش      بازدید و اجشرای     -

از چیشلشرهشای      اعم  وابسته  تجهیزات
 فشوالدی   ابزوربشن، دیگ های آبارم   

های پرشرجت   چدنی، انواع مشعل    و
هشای    کاپ، الرتشروپشمش       و روتاری 

گریز از مرکز و فشار قوی طبقشاتشی،         
  منابع کویلی سختی گیر، مخازن

عیب یابی، ناهداری و تعمیر انواع        -
و روتاری کشاپ،      مشعل های صنعتی  

فشوالدی،    و  های آبارم چدنشی     دیگ
و   مشرکشز    از  گشریشز    های  الرتروپم 

  فشار قوی طبقاتی
انششواع   جششوشششرششاری  در  مششهششارت   -

جشوش    از  استفشاده   با  اتصاالت فلزی 
الرتریری جهت انجام فرآیشنشد     قوس
   آب و ساخت کلرتور کشی لوله

 صحیش   اجرای بر نظارت و بازدید  -

PM   تشابشلشو         تشمشامشی     خصوص  در
ساخشت    و مدارات الرتریری،    ها  برق
و انجشام    LVهای  تابلو برق   مونتاژ  و

از   اعشم   الرتریرشی   محاسبات  ی  کلیه
تعییشن    الرتریری،  ظرفیت بار   تعیین
  کابل و ... مقطع سط 

انواع   تعمیر  و  یابی، ناهداری   عیب  -
 مدارات و برق تابلو

 LOGO & PLC & SOFT 
START & INVERTER 

 نصب و راه اندازی انواع -
 SOFT START & INVERTER 

بررودتری     و  تجهیزات حررارتری   
 پرتابل:

 اجشرای   و انجشام    روزانه  بازدیدهای  -

  PMصحی 

انواع   تعمیر  و  ناهداری  یابی،  عیب  -
 از و برودتی پرتابل تجهیزات حرارتی 

رادیششاتششور،   بششخششاری،  انششواع  قششبششیششل
   آبی و ... کولر گرماتاب،

انشدازی،    راه  و  نصب  عملیات  انجام  -
بششازسششازی   و  نششوسششازی  سششرویششس،
   تجهیزات

 تجهیزات واحد برودت:
و  PM صشحشیش      اجرای  و  بازدید  -

انشدازی    راه  و  نصشب   عملشیشات    انجام
از   اعشم   بشرودتشی    تجهشیشزات   ی  کلیه

 کولشرهشای    اسپیلت،  گازی  کولرهای

سشردخشانشه،      انشواع   ای،  پنجره  گازی

انشواع    یشخشسشاز،     آبسردکن، آبسشاز،   
در        واقششع  پششرششیششج    و  یششخششچششال  
هشای    های اداری، سشالشن      ساختمان
 و غیر تولیدی سط  شرکت      تولیدی

یابی، ناهداری و تعمیر انواع       عیب  -
گشازی،    اسپیلت، کولرهشای   کولرهای
یخچشال،     و  آبساز  یخساز،  آبسردکن،
بشاالی    و  صشفشر    زیشر   هشای   سردخانه

  صفر، تعمیر دستااه پریج
انشدازی،    انجام عملیات نصب و راه      -

بششازسششازی   و  نششوسششازی  سششرویششس،
  تجهیزات

 تجهیزات واحد هواساز:
 PM صشحشیش      اجشرای   و  بازدیشد   -

سشقشف     روی  بشر   مستقر  هواسازهای
 تشولشیشدی     و غیر   تولیدی  های  سالن

  شرکت سط 
 انواع  تعمیر  و  عیب یابی، ناهداری    -

جشت،    های صنعتی و پشرششر       مشعل
  هواساز اکونوپ ، کویلی و ...

انجام عملیات نصب و راه انشدازی،         -
بششازسششازی   و  نششوسششازی  سششرویششس،
 تجهیزات

 
 
 

 حل سودوکو قبلی
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 تجهیزات واحدها
تعداد 

 دستگاه

 44 بویلر و دیگ آب گرم

 93 چیلر جذبی

 33۶ الرتروپم 

 9۶ برج خن  کننده

 934 اسپیلت

 949 آبسردکن

 ۶ پریج

 24 کولر گازی

 133 کولرهای آبی

 9۶۶ یخچال

 9 سردخانه

 95 هواساز


