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 پیام فن اندیش   
1400اردیبهشت سال  44شماره    

•  
پروژه محوطه سازی و آسفالت کاری محوطه انبار رک و پالتت              •

 سایت شمالی شرکت پارس خودرو
 طی ابالغ قرارداد پروژه محوطه سازی و آسفالت کاری محوطه انبببار               

 توجه  با  99/12/24و پالت سایت شمالی شرکت پارس خودرو در تاریخ   رک

و   جبز    به اینکه در شرف تعطیالت نوروزی و در نتیجه تعطیلی پیمانکباران    
همچنین معادن سنگ، کارخانجات بتن آماده و آسفالت، کارگاه بالفباصبلبه      

نبوروز    تبعبطبیبالت      در  ریزی و هماهنگی جهت انجام پروژه       اقدام به برنامه  
مبورد    آالت  با تجهیز کارگاه و تامین ماشیبن  99/12/26نمود، که در تاریخ     

عبمبلبیبات       99/12/27  نیاز شامل بیل مکانیکی، بابکت و غیره، در مورخبه         
اجرائبی    همزمان با اتمام عملیات 1411/11/18اجرائی را شروع و در تاریخ    

 پروژه، اقدام به تحویل موقت پروژه نمود.

 پروژه احداث سبزه میدان زنجان •
 شروع عملیات اجرائی نصب ستون های کاذب تاالر شهر -
 اتمام سفت کاری سرویس های بهداشتی واحدهای تجاری -
 اتمام تاسیسات مکانیکی فاضالب واحدهای تجاری  -
 اتمام عملیات اجرائی لوله های جمع آوری آب های سطحی -
 اتمام عملیات اجرائی سازه رواق شرقی و غربی تاالر شهر -
 تاالر شهر Bبلوک  41/8اتمام سازه سقف تراز  -
 اتمام سفت کاری رمپ های شرقی و غربی پارکینگ تاالر شهر -
شروع عملیات اجرائی تاسیسات مکانیکی فاضالبی سرویس های بهداشتی         -
 تاالر شهر 
 پارکینگ تاالر شهرB شروع عملیات اجرائی سفت کاری بلوک  -

 پروژه احداث کارگاه تعمیر قالب ذوب آهن اصفهان  •
 97  سال  پروژه احداث کارگاه تعمیر قالب ذوب آهن اصفهان در دی ماه               

کبه    اسبت   با تنظیم صورت جلسه پایان عملیات اجرائی، تحویل موقت شده         
ظرف مدت کوتاهی کلیه پانچ های مورد نظر کارفرما انجام و در حال حاضر              

مالبی    پروژه بصورت کامل در حال بهره برداری می باشد. به دلیل مشکالت            
پبروژه    اجبرائبی    زمبان  و در نتیجه عدم پرداخت های به موقع کارفرما مدت 

طببب      حباضبر    حبال   در  اسبت.    فراتر از زمان تعیین شده در قرارداد رفتبه        
در   درخواست کارفرما خرید لوازم یدکی جهت تأسیسات برقی و جرثبقبیبل    

دستور کار شرکت قرار گرفته است که بخش هایی از آن تامین و به کارگاه               
نبهبایبی      وضعبیبت    ارسال گردیده است. جهت تحویل قطعی پروژه، صورت        

 جهت ارائه به کارفرما به همراه الیحه تأخیرات درحال تنظیم می باشد.

 انبار نفت ری  اجرائی پروژه •
حبفباری       ببا   مباه   اسبفبنبد     در  ری  عملیات اجرائی پروژه انبار نبفبت          

ROAD CROSS     مبگبرکبف         ببتبن    اسبت.    شبده   آغباز    52-51مخبازن
ROAD CROSS   و   کبف   ببنبدی    آرمباتبور    و  شبده   انجام 52-51مخازن 

فبوق،    اجبرائبی    عبمبلبیبات      مبوازات   ببه   اسبت.    انبجبام    حبال   دیواره ها در   
است. به دلیل  انجام نیز در حال 45-51مخازن   ROAD CROSSحفاری

از   اطبالع   عبدم   و  عدم ارائه نقشه های تأسیسات زیرزمینی از طرف کارفرما        
 موارد مربوطه، کلیه حفاری ها بصورت دستی انجام می شود. 

 پروژه احداث انبار نفت مالیر  •
در   و  شبروع   86در سبال   EPCپروژه احداث انبار نفت مالیر به روش            
کبارفبرمبا      طبرف   از  با تنظیم صورت جلسه و اعالم پانچ لیسبت          1395سال

 در  انبببار    تحویل موقت گردید. به موازات بهره برداری کارفرما از تأسیسبات   

 های  ، کلیه پانچ های پروژه طب  شرح قرارداد انجام گردید. از پانچ            95  سال

اتاق   به  بارگیری  و  اصلی پروژه، انتقال سیستم انتقال دیتا از سکوهای تخلیه  
کنترل بوده که توسط شرکت لیان صنعت آرمان انجام شده است و اختالف         

وجبود    پبروژه   در  نظرهایی در خصوص سیستم حفاظت کاتدیک اجرا شبده        
و   ببردار   ببهبره    دارد. به دلیل عدم وجود هماهنگی های داخل سازمانی بین          

تغییرات چندباره مسئولین و مطلعین پروژه در سازمان کارفبرمبا،           کارفرما و 
هنوز   علی رغم بهره برداری از تأسیسات انبار از زمان تحویل پروژه تاکنون،           

حبد    در  انبدیبش    فبن   پروژه تحویل قطعی نشده است که شرکت پیشگامان       
ببا    توان و فراتر از شرح قرارداد، جهت آماده به کار بودن تأسیسات مربوطبه       

 بهره بردار همکاری الزم را به عمل آورده است.

 پروژه راهبری تاسیسات باشگاه بانک مرکزی •
  851111  کیلوکالری و نصب دیگ آبگبرم  811111دمونتاژ دیگ قدیمی    -
 کیلوکالری در موتورخانه موسسه آموزش عالی بانکداری 
اسبتبخبر      دمونتاژ تابلو برق قدیمی و نصب تابلو برق جدید در موتورخانبه             -
 باشگاه بانک مرکزی 
شبببکبه      عیب یابی سیستم اعالم حری ، سربندی و برقراری خط برگشت     -
 اعالم حری  باشگاه بانک مرکزی 
متر از محل مخباببرات    611انجام عملیات کابل کشی فیبر نوری به طول      -
 تا پارکینگ طبقاتی جدید 
و   عیب یابی خطوط گاز دیگ های آبگرم، لوله کشی مجدد، نصب باالنسبر   -
 گیج فشار برای کلیه دیگ های آبگرم 

و   پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیک، برق، ابتیتیته             •

 دکوراتیو ساختمان های ستادی بانک مسکن 
شبامبل     کبارگباه    با توجه به ابالغ قرارداد در ایام پایانی سال تجهبیبز              

 فردی  ابزار آالت، خرید اقالم مصرفی و کسورات ابزار، ثبت اطالعات           استقرار

 صبورت   اداری،  و  مبالبی    امبور   و  پرسنل، اخذ پوشش بیمه مسولیت مبدنبی       

و   پبروژه   انبدرکباران    دسبت   که بدینوسیله مراتب قدردانی از کلیبه        پذیرفت
 ستادی قدردانی بعمل می آید.

شبامبل     برودتی  های  های فصلی برای آماده سازی سیستم       انجام سرویس   
واتبر    ببازدیبد    سرویس های برج خنک کن، نظافت کندانسرهای کولرگازی،       

و   نبازل   شویی  اسید  باکس ابزربر چیلر جذبی جهت وضعیت رسوب گذاری،       
 واشر و نظافت مخازن چیلد واتر. سر نازل های ایر

کبویبل،     فن  هواساز،  شامل  سرویس های فصلی تجهیزات توزیع آب و هوا         
دیزل ژنراتبورهبا      الکتروپمپ ها، پایپینگ و استرینرهای مربوطه، بازدیدهای      

و   نبگبهبداری     امبور   انبجبام    مطاب  برنامه زمانبندی شده بصورت هفتبگبی،       
و مکانیکال    الکتریکال  پیشگیرانه پست برق، جمع آوری منصوبات تاسیسات      
 2  شبمباره    سباخبتبمبان      و همچنین جابجایی دیزل ژنراتور یکی از طبقبات       

کبف    ببازسبازی    و  فردوسی پیرو دستور تخریب و بازسازی کارفرما، اصبالح         
های ساخبتبمبان       مشعل  آمیزی  رنگ  و  بازسازی  موتورخانه ساختمان ونک،  

 کریم خان.
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•  
 4نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از سد و نیروگاه کارون      عنوان پروژه:

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران      کارفرما:
 آقای مهندس هوشنگ رکنی     مدیر پروژه:

 سال 3بمدت  99/11/25تاریخ و مدت زمان پروژه: 

 شرح پروژه:
 251  واحبد   4  که شامل   4  واگذاری نیروگاه کارون    مناقصه  99در بهمن ماه سال      

مگاوات و همچنین با چهار خط انتقال انرژی کبه    1111مگاواتی و در مجموع قدرت      
مدار می باشد،   در  سه  کارون  طرف چهارمحال و بختیاری و دو خط بطرف  به  دو خط 

و سایر متعلقات به ایبن    سد  و همچنین بدنهGIS نوع   از  ولتی  کیلو  411پست برق   
و نگهداری به شرکت فن اندیش واگبذار          برداری  جهت بهره   سال  3به مدت     نیروگاه

و   کیلومتری از شهر لردگان از توابع چبهبارمبحبال       41گردید. این نیروگاه در فاصله      
کارون احداث گردیبده      رود  روی  تاکنون  که  بختیاری قرار دارد و آخرین سدی است      

کلیه تست هبای    انجام  از  به اتمام رسید و پس 89است. ساخت این نیروگاه در سال        
       شبد   انبجبام     89در پبائبیبز         که  مناقصه  اندازی و گذران دوره آزمایشی براساس       راه

واگبذار    به شرکت فبن انبدیبش          سال  3  بمدت  بهره برداری و نگهداری این نیروگاه     
از این نیروگاه   کارنامه درخشانی در رابطه با بهره برداری و نگهداری  شرکت  که  گردید
 جا گذاشت. به از خود

پیمانکار اصلی ساخبت    و  کارفرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می باشد   
اندازی تجهیبزات     راه  و  نصب تجهیزات   با  رابطه  نیروگاه شرکت فراب بوده است و در      

سازنده تجهیزات استفاده شده است. اهداف ساخبت ایبن          وایزرهای  سوپر  از  مختلف
پبلبکبانبی         تولید انرژی پاک، کبنبتبرل         نیروگاه استفاده از انرژی پتانسیل آب جهت      

و استفاده بهینه از آب بر حسب نیاز فصول   سد  دریاچه  در  سیالب ها و ایجاد شیالت  
به کنترل فرکانس ثانویه که از کلیه اهداف تعیبیبن شبده        کمک و همچنین  مختلف

ه بزرگ نیروگاه کوچکی بنام منبج       ژبنحو مطلوب استفاده شده است. در کنار این پرو         
 دارای  کبه   گبردد   گردیده که آب مورد نیاز آن از رودخانه منج تامین مبی  احداث  نیز

درخبواسبت     به  و یک میکرو ژنراتور می باشد که درحال حاضر  مگاواتی 2/5 واحد  دو
با رفع   دوره  این  در  کارفرما و وجود یک سری مشکالت از مدار خارج است. امید است        

بهره ببرداری از       kv 20مشکالت مربوطه بهره برداری از آن نیز انجام شود. خطوط  
و انشعابات داخلی و انبجبام       4کارون   تا سد  حد فاصل شهر لردگان  kv 20دو خط   

 شرکت فن اندیش می باشد. عهده بر خط اصالحات، ترمیم

 تبریک میاقصات برنده: •
نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از تجهیزات سد و نیروگباه              -1

 تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه

و      نبگبهبداری     تأمین نیروی انسانی به منظور انجبام خبدمبات      -2

 بهره برداری از نیروگاه کوهرنگ

 ارزیابی ها: •
و   کبار   اجرای کلیه عملیات نگهداری و تعمیبرات، مبدیبریبت             -1

و دوار، برق، تهویه   سرپرستی مربوط به تجهیزات مکانیکی ثابت   

 و ابزار دقی  شرکت پتروشیمی هنگام

 تکمیل ساختمان مرکزی شرکت گاز استان تهران -2

 میاقصات: •
 مترمکعبی تصفیه خانه آب یزد 21111احداث مخزن  -1

کاری، تأسیسات مکانیکبی    عملیات تهیه مصالح و اجرای سفت -2

 و برقی برج های مسکونی پروژه چیتگر

 EPCکیلوولت اراک به صورت  63/21احداث پست  -3

•  
      

 
ک، برق،     عنوان پروژه:     کانی سات م گهداری و تعمیرات تاسی ابنیبه    ن

ببر    مشبتبمبل     و دکوراتیو ساختمان های ستادی بانک مسکن در تهران        
ساختمان   11مرکزی ونک، فردوسی، ارمغان و همچنین         ساختمان های 
و مهمانسرا با سطح زیر بنای ناخالب           اداری  انبار،  های  تابعه با کاربری  
 متر مربع. 61/111به متراژ تقریبی 

 اداره کل مهندسی و امالک بانک مسکن کارفرما:
 آقای مهندس مهدی صدوقیمدیر پروژه: 

 شرح پروژه:
این پروژه تحت نظر دستگاه نظبارت         

 انبواع   ببا   دایره نگهداری و تعبمبیبرات    

 ببرودتبی،    هبای   منصوبات سبیبسبتبم     

و تبببببخببیببری،             جببذبببی  تببراکببمببی،
دیبزل    انبواع   سیستم های حبرارتبی،     

کیلو وات و سبایبر         21ژنراتور، پست   
و مبکبانبیبکبال              تاسیسات الکتریکال 

 می باشد.
نبفبر    62این پروژه   در  پرسنل شاغل   

که امور مربوط به خدمبات        می باشند 
ایبمبنبی،         اجبرا،   طبراحبی،    مهندسی،
هبای    ریزی نت و سایر فعالیبت       برنامه
اهبداف    پیشببرد   راستای  در  را  مرتبط

    پروژه انجام می نمایند.
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4صفحه   

 سمانه موسوی.سردبیر و صفحه آرا: 
اسبدی    اسدی، مهدیه  ملیحه فضلی، لیال اعضا  تحریریه: 

 محمود نجفی. محمدی، آقا حسین

هاا     لطفا 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 

تبقباطبع      از  ببعبد  -خیابان مطبهبری     -تهرانآدرس:   
  7سهروردی کوچه حاتمی پالک 

 1566783151کدپستی: 

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

آدرس ایمیل خبرنامه ارسال و یا حضور  تحویال    
در   مانااساب     زماان   در  نمایند. پس از بررسای،     

 خبرنامه به نا  خودشان منتشر خواهد شد.

ویروس جهش یافته، هدیه یک سالگی 

 کرونا و زنگ خطر برای موج چهارم کرونا 
ای    هبدیبه    ویروس کرونا با جهش در انواع مختلبف      

اصول   همان  هنوز  گیرکننده به کشور ما داده، اما       غافل

است. متاسفانه    آن  بهداشتی و ماسک تنها راه مقابله با 

های بهداشتی و استفاده      زمانیکه میزان رعایت پروتکل   

کرد روند ابتبال ببه       کاهش پیدا 99از ماسک در سال    

افزایبش    به سمت  ها و فوت نیز   ویروس کرونا و بستری   

آخبریبن     از  جبدی   خبطبری    رفت و این موضوع زنبگ     

کرونبا    چهارم  موج  قرمز  که آژیر 99روزهای بهمن ماه  

وقتی که یک     درست  را تاکنون به صدا در آورده است.       

خواست   مان می   دل  و  مانده  1411  نوروز  ماهی به عید  

خاطر ببریم، نکته مهم   از  را  99  خاطره نوروز غم انگیر   

کبه    اسبت   جهش یافته این    کرونای  با  در زمینه مقابله  

ببهبداشبتبی،           هبای  پبروتبکبل     رعایبت   همان  همچنان

در   حضبور   عبدم   مباسبک،    از  استبفباده    گذاری،  فاصله

 چباره   تنها راه  ها،  وشوی مداوم دست    و شست   تجمعات

راسبتبا     ایبن   در  اسبت.    19  کبوویبد    برابر فرزنبدان    در

 واکسبن   با تزری   99بهمن    21واکسیناسیون کرونا از    

هبای    درمان بخش   و  کادر بهداشت   به”وی  اسپوتنیک“

 کرونبا   با  ملی مقابله   ستاد  آغاز شده،   ویژه  های  مراقبت

کبرد:    ببیبان    در کشبور  19درباره واکسیناسیون کووید  

در دنیا حداقل     کرونا  میشود واکسیناسیون   پیش بینی 

 ببه   جبهبان    زندگبی   کشد تا   سال طول می    6تا    5بین  

 خبرگزار  ایرنا      عادی برگردد. روال

درآب پوست    موجود  تولید برق توسط گاز     -

 پرتقال

را   شورای شهر سویل اسپانیا رویکردی نوآورانه      

از   شبده   تبولبیبد     آلبی   هبای    زبالبه   تصفیه  زمینه  در

هبای     های تلخی که هر زمستان در خیاببان         پرتقال

 .این شهر می روید، در پیش گرفته است

هزار درخت پرتقال غیر      46دارای حدود    سویل 

ها و میادین این شبهبر       خوردنی است که در خیابان    

کاشته شده است و به عنوان نمادی از هویت محلی     

تن پرتقبال   1711شود )  این شهر در نظر گرفته می  

از   پبیبش    تا  شود(   روییده می  سویل های  در خیابان 

های نبظبافبت       ها توسط سرویس    ابتکار میوه آن    این

در   شد و معموالً سرنوشتشان     آوری می   شهری جمع 

ایبن    رسید اما اکبنبون      محل دفن زباله به پایان می     

 روند در شرف تغییر است.

را   هبا  مسئوالن شهری تصمیم گرفتند تا پرتقال    

ببا    و  کبنبنبد     آوری برای یک پروژه آزمایشی جمبع     

ببه    را  ها آن EMASESA همکاری شرکت انرژی  

ببه    تبببدیبل     هبا    پوسبت   دو محصول تبدیل کنند؛   

)مبتبان(     بیبوگباز   ها به   شود و آب آن     کمپوست می 

شود.  شود که برای تولید برق استفاده می      تبدیل می 

تبأمبیبن      انرژی تولید شده از این طری  صبرف        

شود و در واقع نوعی       نیازهای الکتریکی کارخانه می   

ایبن    .زند اقتصاد مدور در مقیاس کوچک را رقم می     

تن پرتقال آغاز خواهد شد.       35پروژه با مقدار اولیه     

مبرکبببات      دهد هر تن ایبن      برآوردها نشان می   

کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولیبد   51تواند   می

کند که برای تأمین مصرف پنج خانوار در روز کافی     

انبرژی    توانبد   است، بنابراین مقدار اولیه آزمایش می     

میبوه    خانه را تأمین کند. به طور طبیعی،         151برق

وجبود    کافی برای تأمین برق خانگی به طور مبداوم   

انبرژی    توانبد   ندارد، اما محصول ساالنه این شهر می      

پسبمبانبد      تصبفبیبه     برای تأمین نبیبازهبای        کافی

EMASESA .را فراهم کند 

آلبی    هبای   سویل، تولید زباله   ادامه این اقدام در    

پبوسبت     حبتبی    کبه   چبرا   را به صفر خواهد رسانبد     

کبمبپبوسبت       ببه   ها در این شهر نیز تبدیبل        پرتقال

در بخش کشاورزی مورد استفباده قبرار           و  شود  می

 .گیرد می

در   یک واکنش شیمیایی    تولید برق توسط    -

 پرتقال

البکبتبریبکبی        نیبروی  

پبرتبقبال      روشنایی داخبل  

واکببنببش    یببک  حبباصببل 

شیمیایی بین اسید سیتریک و یک میخ روی است         

انبرژی    و  رفبتبه    که در داخل برش های پرتقال فرو      

کبم    زمبان   مدت  در  تولید شده از یک عدد پرتقال،     

نبوری    ببرای   کبه   نور بسیار کمی را تولید می کند،      

در معرض    ساعت پرتقال   14معادل تصویر باال باید     

 .این واکنش قرار بگیرد

 یبک   در  سخنان ابداع کننده این اختاراع:       

مبیبز     روی  کاری،  روز یکشنبه و خسته از یک هفته    

هبای    کردم، سیم   آشپزخانه با یک پرتقال بازی می     

امبیبدوار     های گالوانیزه در دستم ببود،  مسی و میخ 

قبطبعبه      رو انجام بدم و با یک بودم بتونم این پروژه 

برش ها،  میوه که پیش از این آزموده بودم، با همان

در سرم    صدایی  با همان چینش و با همان میخ ها،       

از   اسبتبفباده     میگفت: هرچه ساده تر، بهتر و فقبط        

ببه    پرتقال طبیعی بود که به جای باطری منطبقبی   

یبک    ببا   و  نظر می رسید، میخ ها را باال نگاه داشته        

اسکلت بندی منظم از طری  سیم های مسی با هم          

 مرتبط شده بودند.

 منبع: گروه وبگرد  باشگاه خبرنگاران

 مهندس محمد جواد عارف زاده

 کارشناس دفتر فنی و مهندسی

اخذ کارت بازرگانی     همکاران گرامی، احتراماً، بدینوسیله   
عبامبل     و در این راستا از مبدیبر           کرده  عرض  را خدمتتان تبریک  

آقای مهبنبدس      محترم شرکت، مدیر واحد توسعه بازار و ارتباطات       

آقایان میرزاگل، صبباغبی     والهی و علیرضا مجداالشرافی و در واحد مدیریت مالی و اداری از سرکار خانم 

 جهت همکاری مجدانه صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.    به و معصومی


