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 پیام فن اندیش  
1400مرداد ماه سال  47شماره    

 اندیر    فن  جاری  های  اخبار پروژه 

 تیر ماه  در

   
و   ببنبدی     اتمام آرماتور بندی، قالب       -

راه  ریزی فونداسیون پله و شبیب         بتن
 دسترسی به میدان

اتمام عملیات جوشکاری آویبزابای         -
 تاالر شهرC بلوک 

 C  ببلبوک    اتمام اجرای بتن سبکب        -

 تاالر شهر
واحبدابای     ونب    ابای    اجرای لولبه    -

 تجاری ضلع غربی
روف   ببرقبی    گذاری تأسیسبات    غالف  -

 گاردن واحداای تجاری ضلع غربی
و   ببرقبی    گذاری تبأسبیبسبات       غالف  -

راه دسترسی ببه      مکانیکی پله و شی    
 میدان

ابای    اجرای آجر نمای ستون     -
واحبدابای     و کبتبیبکبه       رواق

 تجاری ضلع شرقی و غربی
اجبببببرای   و  سبببببا ببببب   -

تباالر  B   اای بلبوک    پس   وال
 شهر

ریزی مگر رمپ شبرقبی         بتن  -
 پله مشاایر

 ریزی مگر رواق واحداای تجاری ضلع شرقی و غربی بتن -
 اای بهداشتی اجرای کانال تأسیسات سیستم تهویه سرویس -
 اجرای سنگ قرنیز دا ل واحداای تجاری ضلع غربی و شرقی   -
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
تبنبظبیبم       و  درام  و تمیبزکباری  401* 411تنظیم و آپارات تسمه و رولراا    -

 401*411رولراای زیر آن 
 –401  واحبدابای    عدد از فن ابای       10انجام تعمیرات پیشگیرانه بر روی      -

401– 401– 401– 410– 411– 444– 401– 404. 
-   108T101    تعمیرات دا لی بوسیله سنگ زنی، کویل تس ، تمبیبزکباری

 دا لی، بستن منوی، برداشتن مسدود کننده اا  
عبدد    4  و  عبدد گبیبرببکبس          4عدد اگزوفن و       4عدد پمپ و      41تعمیر    -

 مکانیکال سیل
 Tag: 113-P-116B, 130-P106C, 102-P-501, 176-K-601B, 

106-AM-650B 
 00به ارتفاع   401نص  و باز کردن داربس  و عایق دا ل است  در واحد                -

 عدد انجام گرف  1000متر و تعویض پیچ و مهره اای است  در حدود 

 
اتباق    و  احداث سقف نبمباز بانبه        -

EWT       شبرکب      سالن کبویبیب
 پارس  ودرو

راه اندازی بخشی از پبارکبیبنبگ           -
نیرواای روزمبزد     زرارن به وسیله  

 در ا تیار شرک  پارس  ودرو 
 1۳کف سالن     اای  کردن چاله   پر  -

 بتن مسلح و دستگاه با قلوه بتن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
مهمترین موضوع حادث شده در پیمان پاالیشگاه چهارم در تیر ماه مربوط        

طکق برنامبه از     4100۰01۰0۳شود به اتمام اوراال پاالیشگاه در مورخ          می
 پیش تعیین شده.

حجم فعالیب  و      این  با  الزم بذکر اس  که اوراال امسال پاالیشگاه چهارم       
 گذشته کم سابقه بوده اس . تعداد نیرو در طول ادوار

سایر فعالی  اای پروژه بر طکق تعهدات پیمانی در حال انجام اس .  



3صفحه    

 پیام فن اندیش  
47شماره    1400مرداد ماه سال  

 ادامه اخبار پروژه های جاری در تیر ماه ...
   

 
پاسدار انه، طکقه پنجم سا تمان شماره ی  و       VRFسرویس و تعمیرات      -

 بهداری سا تمان شماره سه فردوسی
ابای    حذف تیراای چراغ برق قدیمی محوطه و جایگزینی آن با تیبر ببرق                -

 جدید و کم مصرف در محوطه سا تمان فردوسی
 نص  چراغ پارکی جه  فضای سکز محوطه سا تمان شماره ی  فردوسی -

رنبگ    و  جابجایی و تخری  دیوار اتاق کارشناسان اداره کل رفاه کبارکبنبان             
 آمیزی آن

از   کشبی   نص  کارواش به امراه متعلقات آن اعم از نص  منکع آب، لبوبلبه                -
 جنس گالوانیزه و کابل کشی برق و نص  تابلوبرق جه  استفاده دایره نقلیه

گباز    شبارژ   و  دو  شبمباره    رفع ایراد مدار فرمان چیلر تراکمبی سبا بتبمبان            
 و رفع ایراد س  کنترل چیلر 1و4کمپرسوراای 

بازسازی کامل طکقه منفی ی  سا تمان دو و تحویل به اداره کل فبنباوری                 -
 که شامل موارد زیر می باشد:

* حذف چراغ اای سقفی طکقه منفی ی  سا تمان شماره دو و جمع آوری                
       نصب    و  مبجبدد    کشبی   ببرق   و  لوله برق اا، داک  اا و سیم اای اضبافبی           

 چراغ اای جدید و کم مصرف
 * نقاشی کامل طکقه منفی ی  سا تمان شماره دو

 * پارتیشن بندی کل فضای طکقه منفی ی 
* ایجاد  ط لوله گاز و آب جدید )آبگرم و آب سرد مصرفی برای آبدار انه و                  

 سرویس بهداشتی(
 * جابجایی فن کوئل اا و نص  مجدد آنها با لوله کشی جدید

 * جوشکاری منکع دو جداره سا تمان مسکونی مالرد
 * بازسازی کامل اتاق رئیس اداره کل امور کارکنان سا تمان فردوسی
 * سرویس کلیه کولراای آبی سا تمان شماره ی  و دو فردوسی

 متر جه  انکار فیروز آباد 000به متراژ  440* لوله کشی پلی اتیلن سایز 
 متر جه  انکار فیروز آباد  100به متراژ  11* لوله کشی پلی اتیلن سایز 

کشی،        لوله از * بازسازی اف  واحد مسکونی مهمان سرای آپادانا اعم
 برق کشی و ابنیه

 * کلر زنی و نظاف  و رنگ آمیزی منکع آب مصرفی سا تمان ارمغان 

   

تلفن، شککه،   اجرای کامل سیستم برق استخر سرپوشیده: )روشنایی، پریزاا،         -
ابا،     شامبل ر بتبکبن        اعالم حریق و نص  تابلواای برق و مخابرات جدید(         

 اای بهداشتی اا، سالن بدنسازی بانوان و سرویس البی
 اندازی یو پی اس ده کیلووات آمپر سا تمان دروس نص  و راه -
جایگزینی سیستم رادیویی با فیکر نوری و کابل کشی شککه جه  انبتبقبال                 -

 اای سا تمان پایا پای به سا تمان نگهکانی باشگاه تصاویر دوربین
 سازی در ضلع غربی سا تمان مؤسسه  اککرداری و محوطه -
 اتیلن جه  آبگیری تانکراا در محوطه منابع بتنی کشی پلی لوله -

   
  1۳ – ۳0بین مخازن  Road Crossاتمام عملیات اجرایی  -
  11 – 404بین مخازن Road Cross شروع عملیات اجرایی  -
 11 – 10بین مخازن  Road Crossادامه عملیات اجرایی  -
و   ۳1  و  ۳1  )مبخبازن     1ادامه عملیات اجرایی رمپ دا لی بین مخازن زون        -

  10 – 10( و مخازن ۳1و  ۳1و  ۳۳)مخازن  1(، زون ۳1
  1و  1ادامه عملیات اجرایی کانال اای تاسیساتی در زون  -
 اتمام عملیات سندبالس  و رنگ آمیزی لوله اا -
و   یبورو   اینبچ ببنبزیبن       40ادامه عملیات ریسه کردن و جوشکاری لوله اای       -

  404 – 11 – 1۳ – ۳0معمولی در شرق مخازن 
در شمال مبخبازن       اینچ  41و جوشکاری لوله اای     کردن  ریسه  ادامه عملیات   -

404 – 401 – 14  
 اای دسترسی به مخازن پله شروع عملیات اجرایی -

 

 ارزیابی ها: •
پروژه تامین متریال و انجام کلیه اقدامات اجرایی مرتکط با افزایش ظرفی           -

 تزریق  وراک مایع به کوره اای واحد الفین مجتمع پتروشیمی امیرککیر

اجرای عملیات ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی و محوطه سازی چهار                -

مجری   سازمان  -  اسالمی  شورای  مجلس  توسعه  طرح  مسکونی  بلوک

 سا تمان اا و تاسیسات دولتی و عمومی 

 انجام  دمات عملیات صنعتی پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی -

 مناقصات: •
شرک    -   pcتهیه و اجرای رینگ آب آتش نشانی انکار نف  ری به روش              -

 ملی پخش فرآورده اای نفتی ایران

 (CCB)تکمیل سا تمان کنترل مرکزی شرک  گاز استان تهران  -

اداره   -پروژه تکمیل و توسعه زیر سا   تأسیسات برقی بندر امیرآباد                -

 بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی سا تمان نگین              رااکری،  -

 بان  سپه

مادر   شرک   -  کرج  شهر  در  نکاتی   ام  روغن  فوالدی  مخازن  احداث   -

 تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 کارشناس مناقصات-اادی مجداالشرافی



 پیام فن اندیش   
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4صفحه   

 سمانه موسوی.سردبیر و صفحه آرا: 
اسدی،  مهدیه موسوی، سادات مریم اعضاء تحریریه:
                 مببحببمببدی،    آقببا  حسببیببن   اوانببی،  عببلببیببرضببا   

 محمود نجفی، محمد طااری. علیرضا مجداالشرافی،
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ل جدول سودوکو تیر ماه

 ح

 تبریکات: •
گواهینامه ا ذ مجدد     بدینوسیله

و   صالحیت ایمنی پیمانکاارا    

 انجمن شرکات هاا        گواهی

 و  نفات   و پیمانکار    مهندسی

(اپا            گاز و پتاروشایامای

APEC      ابمبکباران      را  بدمب

 عرض می نماییم. محترم تکری 
 

آقبای    در این  صوص از جنباب   

مهندس علیرضا مبجبداالشبرافبی       

مدیر واحد توسعه بازار و ارتکاطات      

به جه  امکاری صمیمانه تقدیبر    

 و تشکر می گردد.

بدینوسیله از شما امکاران عزیز و ارجمند  وااشمندیم، جه               
بهکود کیفی  پیام نامه نظرات  ود را در  صوص کلیه مبحبتبوای             

کبتباب،     ا کاراای مرتکط با فن اندیش و موارد آموزشی، مبعبرفبی          
سودوکو و نحوه توزیع و ارگونه پیشنهاد و انتقاداتتان را به شبمباره            

ایببببمببببیببببل     آدرس  یببببا  و  11061002100  آپ  واتببببس
Payam@fanandish.com .ارسال نمایید 

 پیشاپیش از مساعدتتا  کمال تشکر را داریم.

هاا     لطفًا انتقادات و پیشنهادات خود را از راه       
 زیر با دبیر خبرنامه درمیا  بگذارید:

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

تبقباطبع      از  ببعبد     - یابان مطهری -تهرانآدرس:  
  1سهروردی کوچه حاتمی پالک 

 4۳111114۳4کدپستی: 

پیام ” در    خود  همکارانی که تمایل به درج مطالب     
باه    را  خاود   دارند، می توانند مطالب   “  اندیشفن

ارسال و یا حضور  تحویل   خبرنامهآدرس ایمیل  
در   مانااساب     زماا    در  نمایند. پس از بررسی،    

 خبرنامه به نام خودشا  منتشر خواهد شد.

ارزشبمبنبد      زحبمبات    از  را   ود  بدینوسیله مرات  سپاس  
گبروه    محبتبرم    سرکار  انم فاطمه قورچیانی بعنوان عضو     

را   تحریریه اعالم کرده و حضور جناب آقای محمد طااری  
 بعنوان عضو جدید و جایگزین تکری  عرض می نماییم.

 احسان عابدی  جناب آقای مهندس  

 جناب آقای مهندس  امیر فضلی  
  

در   توانمند  ها  همکاراناماا       ظهور
خااناواده     حوزه ها  مختلف مایه مباهات    

 پیشگاما  فن اندیش تهرا  شده است.
 

به   آفرین شما   بدینوسیله صعود افتخار  
و   عرض می نماییام     تبری   را  دماوند  قله

 گردد. به رسم یاد بود این لوح، تقدیم می
 

خداوند   درگاه  از  را  روزافزونتا   توفیق
 متعال مسئلت داریم.

 

 سید محمدعلی سادات موسوی

 مدیرعامل


