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  2صفحه 

 پیام فن اندیش   
1399اسفند سال  43شماره    

 اخبار فن اندیش ... 

 همکاران گرامی،
در شکفتن جشن نوروز برایتان سرسبزی جاودان، شادی، اندیشه ای پویا، آزادی و برخورداری از همه      

 نعمت های خدادادی را آرزومندیم.

 
 هیئت مدیره شرکت پیشگامان فن اندیش تهران

 پروژه نگهداری و تعمیرات مجموعه ایران مال •
 

 مرکزیی   های شرکت پیشگامان فن اندیش درموتورخانه    اهم فعالیت 

  :99بازار بیرگ ایران )ایران مال( در آذر ماه سال 
 

از                     آبببرسببانبب    هببای  پببمبب    بببوسببتببر   کببارکببرد   سببا ببت   ثبببببت    -1
Display Graphical control Panel    هبای    سبرویب     درایو بابت انجبا

ای و تعویض قطعات و کنترل آنها جهت کارکرد یکسان و جلوگیری از       دوره
  استهالک نامتعارف.

و   احبتبرا     ثبت کارکرد مشعل ها و بویلرها از یونیت کنترل دیجیبتبال             -2
صبورت    هبای   بررس   ملکرد و تحلیل رفتار آنها براساس تعبداد اسبتبارت        

 . گرفته و کیفیت احترا 
تبببوزیببب     ببببر   تببباببببلبببوهبببای    PM  سبببرویببب    انبببجبببا      -3

VFD ,MCC ,DB ,MDB  و تابلوهایMV   مربوط به چیلرها وPM 

 . آب شهر و آبرسان  ROمکانیک  بوستر پم  های, 
آبرسان  با دمونتاژ نمودن پم  جبهبت     KSB   یب یاب  پم  طبقات  -4

 . رف  مغایرت موجود
گلیکول اواپراتور چیلرها جهت جلوگیبری        بررس  و انجا  آزمایش اتیلن      -5

 . از یخ زدگ  آنها
جم  آوری اطال ات مربوط به تجهیزات الکتریک  موتورخانه ببراسباس             -6

  EAMافبزاری   جهت درج در برنامه نبر    BS EN ISO 14224استاندارد  

  CMMSمربوط به سیستم 

استخراج سا ت کارکرد الکترو پم  های پرایمری و سکندری مربوط به      -7
از   کبمبسبرسبورهبا       بویلرها از طریق سافت استارت های زیمن  و مربوط به   

 کنترل  درایوها جهت انجا  سروی  های دوره ای و کنتبرل             PADطریق
  آنها بابت کارکرد یکسان و جلوگیری از استهالک نامتعارف.

کبل    سبخبتب      انجا  آزمایشات هفتگ  پارامترهای آب شامل سنبجبش          -8
  PHبراساس کربنات کلسیم در تجهیزات حرارت  و برودت  و سنجش 

کلیه تجهیزات الکتریک  و مکانیک  مجمو ه    Spare Partتهیه لیست -9
 CMMSو درج در سیستم  PMبابت تهیه به موق  و انجا  سروی  های 

 

 
 
 
 
 
 سرپرست پروژه -مهندس مهدی صدوقی

 پروژه راهبری تاسیسات باشگاه بانک مرکزی •

 اهم فعالیت ها به شرح زیر می باشد:
ساخت فونداسیون، انتقال و نصب پکیب          -

 ساختمان آمف  تاتر.
متر فیبر نوری از سبرور        555کش   کابل  -

اول پارکبیبنب        طبقه  مخابرات تا سرور  
 طبقات .

سطح فضای سبز باشگاه ببانب           در  ای  قطره  اجرا و تست سیستم آبیاری      -
 مرکزی.

 طراح ، ساخت و اجرای استراکچر زورخانه. -
تببعببویببض       در  هببمببکبباری   -

ببا    کش  گاز طبببیبعب         لوله
 گاز صنعت . خطوط

 

 سرپرست کارگاه-مهندس قاسم قهرمانی

پروژه ساخت نصب و راه اندازه مجتممم            •

 صنعتی اسفراین

 اهم فعالیت ها به شرح زیر می باشد:
 

 ها. ارسال و نصب جرثقیل -
 نصب شیرهای اطمینان. -
 اندازی قسمت های  از پروسه تولید. راه -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدیر پروژه -مهندس قاسم مودب دوست
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 پروژه نگهداری و تعمیرات پتروشیمی رازی •
    

کبمبسبرسبور       واحد آمونیاک دو، به  لت لرزش باال در توربین         1399در دی ماه سال      
و   تبورببیبن     متوقف گردید. که پ  از باز کردن تجهیز مشخص شد ببلبیبدهبای      153

و           تبعبمبیبر      از  پب    کبه   کیسین  در چند ردیف از محل خود بریده و جدا شده انبد             
Re blade  سبرویب              در  و  شبد   بسبتبه    و  آوری  جبمب     الز  تبورببیبن     و کنترل های

 بهره برداری قرار گرفت.

 
 

 مدیر پروژه  -تهیه کننده: مهندس فرشید صفویان

سمو      پروژه نگهداری و تعمیرات پاالیشگماه       •

 گاز پارس جنوبی عسلویه

در   9999  سزال   اهم فعالیت های صورت گرفته طی دی مزاه        

 پاالیشگاه سوم به شرح زیر است:

       هبای    واحبد   هبای    دد از فبن      14انجا  تعمیرات پیشگیرانه بر روی

 153و  156و  147و  111

   دد  25به تعداد PSV     ارسبال    باز و به کارگاه جهت کالیببراسبیبون

 کبارگباه             در  شبدن   کبالبیبببره      از  پب     بدد   25  شد و همان تبعبداد     

 نصب گردید.

         143داخبلب     گذاشتن مسدود کننده ها، تبمبیبزکباریD101        

Valve Pit  باز کردن ،Man Way ،     تمیزکاری داخلبSump ،

 و برداشتن مسدود کننده ها انجا  شد.، Man Wayبستن 

  دد استارتر و اگزوز فن   1 دد گیربک ،  5 دد پم  و  5تعمیر  
Tag: 129-P-101A , 113-P-212B , 131-ASS-101B , 

103-AM150B 

  ساختHeater  مربوط بهK-101A-132 

  143آماده سازی و رن  آمیزی در واحدT101A 

 مدیر پیمان -تهیه کننده: مهندس علیپور

 پروژه احداث سبزه میدان زنجان •

 

در خصوص احزدا       اخیرماه    2اهم فعالیت های صورت گرفته طی       

 پروژه سبیه میدان شهر زنجان به شرح زیر است:
 .اتما  بتن ریزی سقف پارکین  تاالر شهر 
  پارت میان  تاالر شهر. 8445شروع اجرای سازه تراز 
 .شروع سفت کاری سروی  های بهداشت  پارکین  تاالر شهر 
 .شروع نصب وال پست و ستون های کاذب ساختمان تاالر شهر 
 .نصب کاش  های موتورخانه شرق  واحدهای تجاری 
  شیبراه جنوب .رگالژ  خاکبرداری و 
 سطح   رصه میدان.های  آبهای جم  آوری  کانال اجرای 
  اجرای خط انتقال فاضالب مخازن L1وL2  

 

 
 مدیر پروژه -تهیه کننده: مهندس ناصر تقدمی

 پروژه اجرائی شرکت پارس خودرو •
 

در   اخزیزر    اهم فعالیت های صورت گرفته طی دو مزاه        
 به شرح زیر است:  پروژه پارس خودرو

فبونبداسبیبون              شبرقب     دیبواره   ریزی مرحله نبهبایب         بتن  -
 G2پرس های خط 

سبازه      برش کاری و تعویض اجزا خورده شده و فبرسبوده              -
 برج های خن  کننده شمال سالن رن .

 سرپرست کارگاه-تهیه کننده: مهندس کهیاد کاظمی
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تهویه پاالیشگاه  پروژه تعمیر و بهسازی سیستم •

 دو  گاز پارس جنوبی عسلویه
 مدیر پیمان -مهندس محمد رنجبر
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  نماییم. م   رض تبری  را خدمت همکاران محتر گواهی صالحیت کار بدینوسیله اخذ مجدد 

مدیریت امبور   مدیر واحد توسعه بازار و ارتباطات جناب آقای مهندس سید  لیرضا مجداالشراف  و        از    همچنین

و   اوان ، معصوم ، وفای ، خسبروی      اداری، مال  خصوصًا از خانم ها فضل ، مهدیه اسدی، ملیحه اسدی و آقایان            

 پور لیجان به جهت همکاری صمیمانه تقدیر و تشکر م  گردد.  

هره   پروژه نگهداری، تعمیرات و  با استعانت از خداوند متعال و یاری تما  همکاران در بخش های مختلف، شرکت موفق به اخذ               ،  4  کزارون   بزرداری   ب

نگهزداری    و همچنین  گاز پارس جنوبی  مجتمع  دوم  تهویه پاالیشگاهو پروژه نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهییات کنترل و ابیار دقیق         

آقایان مهندسین              های ستادی بانک مسکن       و تعمیرات تاسیسات ساختمان    ستا از هیئت مدیره محتر  شرکت و  رکنبب ، شدیم. در این را

 لشکری، ترابزاده، خدایار، صدوق ، نجف ، صباغ  و هادی مجداالشراف  به جهت تالش موثر در جذب پروژه تشکر و قدردان  م  گردد.

 توفیق روز افزون برای متولیان و همکاران این پروژه از خداوند منان خواستاریم. 

 گزارش عملکرد ممدیمریمت       •

 :99در سال  مناب  انسانی

از   تبعبدادی    خروج  و  انجا  فرآیند مربوط به جذب      -
 همکاران شرکت.

کبارکبنبان        از  تبعبدادی    بندی مشاغل   انجا  طبقه   -
 پروژه ها برای اخذ گواه  صالحیت اداره کار.

 انبجبا           در  هبا   پبروژه   و  سبتباد    از  الز   پشتیببانب     -

 امور محوله.
نقبدی    انجا  امور رفاه  و پرداخت کم  های غیر     -

 به کارکنان در مناسبت های مختلف.
همبکباری     انجا  کلیه امور مربوط به انعقاد قرارداد        -

ببه    مبرببوط    کارکنان، تسویه حساب و محاسببات     
 سنوات و ...

سبواببق     و  کبار   ببه   تهیه و صدور گواه  اشبتبغبال         -
 خدمت، خاتمه کار همکاران ستاد و پروژه ها.

کبار    طبب   ببه   مبرببوط    و معاینات   انجا  آزمایشات   -
 )آزمایش خون سالیانه همکاران ستاد(.

اطبال باتب       ببانب     انجا  امور مربوط بروزرسبانب     -
 سواببق   نیروهای انسان  ستاد و پروژه ها مربوط به      

 در شرکت. کار و متقاض 
مامبوریبت     ثبت و بررس  کارکرد ماهانه، مرخص ،       -

      مبحباسبببه      جبهبت    هبا   پبروژه   و  همکاران سبتباد   

 و مزایا. حقو 
 هبا   اقدا  و پیگیری امور مربوط به کارکنان پبروژه          -

 قضبایب ،    در ارتباط با شکایات و حضور در مراج        

 مسبالبل    پیگبیبری    اداره کار بیمه و بازنشستگ  و     

 به سخت  کار. مربوط
 ببه         مبرببوط    کبارکبنبان     صدور احکا  کارگبزیبنب        -

 سال. طبقه بندی مشاغل در ابتدای هر
      ارزیبابب ،    سبنبجب ،     )نبیباز     آمبوزشب     تهیه سنبد    -

 برنامه ریزی، بودجه(
 بروزرسان  مربوط به شناسنامه آموزش  کارکنان. -
ببا      مبرتبببط     آمبوزشب     های  بروزرسان  آیین نامه    -

دستورالعمل و     7مناب  انسان  و تدوین و تصویب       
 آلینامه مرتبط با مناب  انسان .

آموزش    دوره های   ثبت نا  تعدادی از همکاران در       -

نفر بالغ    25سند آموزش  مصوب به تعداد      براساس
 سا ت آموزش به صورت آنالین. 155بر 

هبای    آمبوزش   در  نفر 27شرکت همکاران به تعداد    -
 تخصص  و انجمن ها.

 بمبلبکبرد       ارزیبابب     ببه   برگزاری جلسات مرببوط     -
 کارکنان به صورت هفتگ .

و      خبدمبات    پشبتبیبببانب ،       ببه   انجا  امور مرببوط     -
 نگهبان  ستاد.

شبامبل     ای  های مربوط به امور بیمبه       انجا  فعالیت   -
تکمبیبلب ،      بیمه نامه های تما  خطر نصب، بیمه      

     در  ...   و  ثبالب     شبخبص    مسئولیت مدن ، ببدنبه،     

 سال. طول
نبگبهبداری      ببه   های خدمات مربوط    انجا  فعالیت   -

 مطلوب ساختمان.
هبا،     شبهبرداری    ببه   مبرببوط    پاسخگوی  الز  امور    -

 مراج  قضای  و ... های بیمه ای، اداره کار، سازمان
 فعالیت های مربوط به سایر انجا  امور محوله. -
 

 مدیر منابع انسانی -حمید جانی خواه

 

نبگبهبداری      و  انجا  کلیه  ملیات تعبمبیبرات        -1

شبرکبت     3،   2،   1  فبازهبای    واحدهای مبجبتبمب       

 پتروشیم  پردی .

بهره برداری، نگهداشت، تعمیرات از تجهیزات        -2

بیشه، شرکت   سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه     

 بر  منطقه ای تهران.

 

نگهداری و بهره برداری سد و نیروگاه رودببار       -1

 و نیروی ایران. آب لرستان، شرکت توسعه مناب 

انجا   ملیات ساختمان ، تاسیسات مکانیکب         -2

شبیبراز،     3  شبمباره    قضبایب     و برق  مبجبتبمب        

 دادگستری کل استان فارس.

 بمبلبیبات       پروژه طراح  تفصیل  و تکمبیبل     -3

مبکبانبیبکب         و  ببرقب     ساختمان  و تأسبیبسبات     

 بلبو      دانشبگباه    بیمارستان شهدای هفتم تبیبر،     

 پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  ایران.

تعمیر و نگهداری سالیانه تأسیسات حرارت  و         -4

 برودت ، شرکت پارس خودرو.

 کارشناس مناقصات -هادی مجداالشرافی

 مناقصات: ارزیابی ها:

 تبریک، تقدیر و تشکر 
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تاممیمن     نکته که بیمه شدگان    01• 

های   اجتماعی درباره حذف دفترچه   

 باید بدانند  درمان

 

اببتبدای     از  چاپ دفترچه های تامین اجتبمبا ب     •

تبامبیبن      سبازمبان    متوقف و طبق ا بال      99اسفند  

زمبان    در  اجتما   از این تاریخ به بعد اراله خدمبت     

ببا    مراجعه به پزش  و موسسات تشخیص  درمانب       

مل ، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمان          اراله کارت 

  میسر خواهد بود. 

تبامبیبن      سبازمبان    سبوی   از  کبه   ای  در بخشنامه   •

به فراهم  که با توجه اجتما   منتشر شد آمده است

دارو،   تبجبویبز     )ویبزیبت،     خدمبات   شدن امکان اراله  

طببب ،     تشبخبیبص     پاراکلینی  شامل: آزمایشگباه    

تصویربرداری، فیزیوتراپ  و ...(، در بستر الکترونی            

خبدمبات     کبنبنبدگبان       برای تمام  پزشکان و اراله    

درمبانب      هبای  تشخیص  و درمان ، چاپ دفتبرچبه      

 شبود.   مب    متوقف  99جدید از اول اسفند ماه سال       

تبامبیبن      سبازمبان    شبدگبان    در همین رابطه بیمه    

  کنند:  توجه زیر نکات به اجتما  

موسسات تشخیص   و پزش  به در زمان مراجعه -1

 سبوی   از  درمبانب     و درمان  الزام  به اراله دفترچبه   

  نیست. بیمار

و   شدگان و مستمری بگیران اصلب        تمام  بیمه  -2

توانند  درمان  م  خدمات دریافت تبع  برای تسهیل

بببه   سببازمببان   ایببن  سببایببت   بببه  مببراجببعببه   بببا

ایبجباد     ببه   نسبببت    eservices.tamin.ir نشان 

درج   و  هبویبتب      کاربری و تکمیل مشخصات  حساب

مبذکبور     شماره تلفن همراه )موبایل( خود در درگاه        

  اقدا  کنند.

و   شدگان و مستمری بگیران اصبلب    تمام  بیمه -3

تبوانبنبد     مب    تبع  قبل از مراجعه به مراکز درمانب     

از   نسبت به استعال  استحقا  درمان از طریق یکب         

خبود    درمبان   های زیر اقدا  و از پوشش بیمبه         روش

  اطمینان حاصل کنند:

، medical.tamin.ir به سایت    مراجعه:   9  روش

 ورود کدمل  و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان.

 (، انتخاب گزینه 14254گیری )مرب   شماره:  2روش  

)استعال  ا تبار درمان (، ورود کدمل  و مشاهبده       1

  وضعیت پوشش بیمه درمان.

ورود   *(،  114254)مبربب         گیبری   شماره:  9روش  

  درمان. بیمه کدمل  و مشاهده وضعیت پوشش

ببه    استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجبعبه      :  4روش  

ورود کدمل  و مشباهبده     ، pwa.tamin.ir سایت

  وضعیت پوشش بیمه درمان.

*(، انبتبخباب        1666  گیری )مربب      شماره:  5روش  

مشاهبده    و  کدمل   ورود  سنج (،  )استحقا   1گزینه  

  وضعیت پوشش بیمه درمان.

اساس نتای  دریافت      شده بر   در مواردی که بیمه     -4

فباقبد     درمبانب ،    مبراکبز    ا بال    های فو  یا    روش  از

تبوانبد    است، در صورت ا تراض م       استحقا  درمان 

  پیگیری کند. 1425 موضوع را از طریق سامانه

حسباب    ایبجباد    صبورت   در  تمام  بیمه شدگان   -5

ببا    را  خبود   توانند خالصه سوابق درمان      کاربری م  

در پنجره  eservices.tamin.ir مراجعه به سامانه

  )منوی( مخصوص بیمه شدگان مالحظه کنند.

تمام  پزشکان ا م از طرف قرارداد و غیرطبرف           -6

نسبخبه     سبامبانبه     در  نبا     توانند با ثبت    قرارداد، م  

و دریافت نا  ep.tamin.ir الکترونی  این سازمان  

اقبدا     کاربری، نسبت به نسخه نویس  الکترونبیب        

طبرف    پبزشب     ببه   کنند. در صورت مراجعه بیمبار      

شبمباره     قرارداد، پزش  پ  از احراز هویت و ثببت        

تلفن همراه )موبایل( متعلق به بیمار و انجا  معاینه           

)ا م از انجا  ویزیت،     نسبت به ثبت خدمات پزشک     

در   تجویز دارو و سایر خدمات تشخیص  و درمانب (         

  کند. سامانه نسخه الکترونی  اقدا  م 

در صورت مراجعه بیمار به پزش  طرف قرارداد،    -7

های الکترونی  ببه      چنانچه امکان استفاده از سامانه    

نبویسب      هر دلیل )قط  اینترنت، قط  سامانه نسخه       

و...( میسر نباشد، پزش  پ  از احراز هویت بیمبار              

4 دفترچه درمان       4 شناسنامه    با استفاده از کارت مل     

درمبان    اسبتبحبقبا       از  وی  و استعال  ببرخبورداری    

در   )پوشش بیمه درمان(، نسبت به معاینه و تجویبز          

در   4 مرکز درمان  )ترجیحا     سرنسخه مخصوص مطب  

  کند.  م  ( اقدا  A5قط  

طرف   پزشکان غیرطرف قرارداد همانند پزشکان      -8

های الکترونی     توانند با اتصال به سامانه      قرارداد م  

ببه    های مورد استفاده خود، نسبت     سازمان یا سامانه  

صبورت    در  نویس  الکترونی  اقدا  نمبایبنبد.         نسخه

هبر    های الکترونی  به     د  امکان استفاده از سامانه    

و...(      نبویسب    دلیل)قط  اینترنت، قط  سامانه نسخه 

سبرنسبخبه      در  را  تواند دستور پبزشبکب      پزش  م  

و   تبجبویبز     ببر    یب    در  مخصوص مطب4 موسسه   

  تحویل بیمار کند.

نویس  الکترونی ، بیبمبار       در صورت  د  نسخه     -9

ببه    را  مبعبالب      پبزشب     کباغبذی    نسبخبه    تواند  م 

قبرارداد    ها و یا موسسات پاراکلینی  طرف       داروخانه

  کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. اراله

تمام  خدمات تشخیص  و درمان  تجویز شده  -15

یبا    و  البکبتبرونبیب        توسط پزش  به صورت نسخه    

کاغذی به استناد کدمل  در پرونده سالمت شخص         

شود. بنابراین استفاده از کدمبلب      شده ثبت م   بیمه

مبوازیبن     ببا   ضمن مغبایبرت   ”  من غیرحق “ و  ”  غیر“ 

تواند در روند تشخیص و درمان بیمباری          حقوق  م  

 افراد ایجاد مشکل کند.
مهندس محمد رنجزبزر     

مدیر پیزمزان    -صحرائی

 پاالیشگاه دوم عسلویزه   
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کزه    یک فیل را در نظر بگیرید     
و   اسزت   سوار  آن  روی  بر  شخصی

 دارد.  در دست   ًافسار فیل را کامال   
 اگر از شما بسرسم که در مسبیبری          

 اسبت،   سبوار   فیبل   روی  که شخص بر  

           مسبیبر،    تبعبیبیبن      و  یاب   برای جهت 

گیری بر  هده ی کدا  اسبت          تصمیم
شخص   داد  خواهید  قطعا شما پاسخ  

 سوارکار مسیر را مشخص م  کبنبد.         

 ایبن   و  حال فرض کنیبد ایبن فبیبل          

ای از ذهبن شبمبا           سوارکار، استعاره 
-کنترل شبده   -بخش تحلیل    هستند. 

منطق  شما همان شخص سبوار ببر          
غبیبر   -خودکبار -احساس   فیل و بخش  

تن  م     6  منطق  ذهنتان، همان فیل   
باشد. حال اگر از شمبا ببسبرسبم در              

و بزرگتبان،     کوچ   های  گیری  تصمیم

تصبمبیبم          فیبل   بر  سوار  چقدر شخص 
هم پاسختان  باز گیرد و چقدر فیل، م 

 با حالت قبل یکسان است 
هبایبد     جاناتبان   این نظریه، توسط  

(Jonathan Haidt)،   روانشببنبباس
کتاب  ی دانشگاه ویریجینیا و نویسنده 

بخوب  تفسیبر  ”  فرضیه ی خوشحال  “ 
 شبخبص    رسد  به نظر م     شده است.

 در  را  حبیبوان    بر فیل که افسبار      سوار

دستش گرفته، رلی  و راهبر اسبت،       
اما کنترل شخص سوار ببر حبیبوان          

 ببه   است. چرا که سوار نسبت       متزلزل

بسیار کوچ  است. هر ببار کبه            فیل
و شخص بر روی جبهبت       تن   6فیل  
 مخالف باشند، شخص سوار بر      حرکت

 ی  جبملبه    شبایبد    خواهد باخت.    فیل
ای مناسب برای این شبرایبط         محاوره

” با گنده تر از خبودش در افبتباده           “ 
 در  تبوانبد    است. این تفسیر دقیقاً م      

 مورد ذهن ما نیز صاد  باشد. شخص       

 و  مبا   ذهن  سوار بر فیل بخش منطق     
 هستند.  فیل، بخش احساس  مغزمان   

تما  دفعات  که باشگاه ثبت نا  کرده       
  شب های  نصف اید، تما  اید اما نرفته

 ایبد،   داده  که نباید، پیا     به افرادی   که

 غبذا   ببوی   با شنیدن   که  تما  دفعات  

ببرای    ایبد،   رژیم خود را شبکبسبتبه        
 شما تصمیم   ذهن  انتخاب مسیر، فیل  

است. البته بخش سوم  هم در  گرفته
 ببر    بالوه   دارد،  وجبود   این تشبببیبه    

و خود فیل، شکل مسیر       سوار  شخص
که در ایبن مبیبان          فاکتور سومیست 
خبواهبیبد      اگر مب      تاثیرگذار است.

فیلتان برایتان راحت تر باشد،       کنترل

 را انتخاب کنید کبه ببر         مسیری  باید
خالف میل فیلتان نباشد یا حبرکبت        

و   برایش طاقبت فبرسبا        آن مسیر   در
در نهایت، راهبکبار        نباشد.   غیرممکن

در این مسیر، این      رسیدن به موفقیت  
 و شخص سبوار     است که همیشه فیل   

 از  حرکت دهید، هرکدا   باهم  را  آن  بر

وجبود    ببه   بخواهند تغیبیبری     دو  این
 بیاورند، تقریباً نشدن  است مگر ایبن      

کبنبنبد.      آن تبالش    برای  طرف  دو  که
که داشتن فقط بخش      نکنید  فراموش

 ببرای   بخش منطق  فقط احساس ، یا 
توانستیبد    مفید نخواهد بود، اگر     شما
 برسبانبیبد،     تعادل  به  را  دو بخش   این
 خواهید شد. موفق

 سمانه موسوی
 کارشناس توسعه بازار و ارتباطات

 استعاره فیل و سوارکار

معرفی پروژه پاالیشگماه      •

گماز          ممجمتممم       چهار 

 پارس جنوبی

ستمرعنوان پروژه:   و تعمیرات   نگهداری خدمات م

هبای    سبرویب     راهبببری    و  ماشین االت دوار، ثابت   

گباز    مجتمب    چهار   تعمیرات  و کارگاه در پاالیشگاه    

 پارس جنوب .

شرکت مل  گاز ایران، شرکت مجتمبب       کارفرما:   

 گاز پارس جنوب ، مدیریت پاالیشگاه چهار .

 مهندس مرتض  کمای   مدیر پیمان: 

 چبارت   شبامبل    پزروژه   در  مجموع تعداد نفرات  

و   حبجبمب      های  قرارداد، نیروهای مستقیم، فعالیت   

 نفر 393 پشتیبان :

گماز               مجتممم     تاریخچه پاالیشگاه چهار   

 پارس جنوبی:

در   جبنبوبب      پاالیشگاه چهار  مجتم  گاز پارس         

در   ) سبلبویبه(       کیلومتری جنوب بندر بوشبهبر   275

خبوراک    مجاورت فازهای اول و سو  واق  شده است.        

مبحبلبول      و  گازی  سه فازی شامل گاز ترش، میعانات     

طبول    ببه   دریایب    اینچ  32خط    3گالیکول از طریق    

 SPD7،  SPD8 سببکببوهببای  از  کببیببلببومببتببر  155

روز،   در  میلیون مترمکعبب  115با ظرفیت   SPD9 و

  رسد. به پاالیشگاه چهار  م  

روزانه محصوالت به شرح زیبر     تولید  پاالیشگاه  این  در

 توسعه داده شد: 1379 در سال

هزار  138و خش ،     گاز ترش     مترمکعب    میلیون  154

      2555 پبروپبان و      تبن    3555 گازی،  میعانات بشکه  

 تن بوتان.

ببه    چبهبار     پباالیشبگباه     ،تباکبنبون     86نهایتاً از سال  

 برداری رسید.  بهره

 شرح پروژه:

هبمبکباران      هبمبت    ببه   99  در شهبریبور سبال           

 در مناقصه پاالیشگباه     توانمندمان، شرکت فن اندیش   

با قیمت اول بعنوان برنده پروژه ا بال  شبد.           چهار 

شروع شد و تا پایبان دی          99411451پروژه از تاریخ    

 ادامه خواهد داشت. 1451ماه سال 

در   اندیبش   همچنین اهم فعالیت های شرکت فن         

این پروژه شامل خدمات نگبهبداری و تبعبمبیبرات             

مکانی ، خدمات نگهداری و تعمیرات ماشیبن االت         

دوار و ثابت، اراله خدمات سروی  های تعمبیبراتب ،           

و   بندی، راهبببری     داربست بندی،  ایق کاری، طناب    

و کبارگباهب             ریزی، سروی  های تعمیراتب       برنامه

 م  باشد.
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 سمانه موسوی.سردبیر و صفحه آرا: 

اسبدی           مبلبیبحبه      فضبلب ،    لبیبال  اعضاء تحریریه:     
مهدیه اسدی، فاطمه قورچیان ، مریم سادات موسبوی      

مبجبداالشبرافب                بلبیبرضبا      مبحبمبدی،     آقبا   حسین
 محمود نجف .

های   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 

تبقباطب       از  ببعبد  -خیابان مطهبری    -تهرانآدرس:   
  7سهروردی کوچه حاتم  پالک 

 1566783151کدپستی: 

در   خزود   همکارانی که تمایل به درج مطزالز     
دارند، می تواند مطال  خزود      “  اندیشپیام فن ” 

را به آدرس ایمیل خبرنامه ارسال، یا حضزوری        
تحویل نمایند. پس از بررسی، در زمان مناس          
 در خبرنامه به نام خودشان منتشر خواهد شد.
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 آبیاری، همیشه هم برای گیاهان خوب نیست!

رسد که هر چه بیشتر به گیاهان         اغلب به نظر م         
ببا ب      آب دهیم بهتر است اما، آب زیادی میبتبوانبد          

آن   در  هبا   آفبت   سست  ریشه، خراب  بر  ها و رشبد       
شود. آبیاری درست، نه تنها با   صرفه جوی  در آب        

در   مبیبکبنبد.       گیاهان کبمب     است بلکه به رشد بهتر   
در   خبورشبیبد     حبرارت   و  بباد   وزش  سا ت آببیباری،    

کمترین حد است. در نتیجه تبخیر سطح  به حداقل          
را   رسد. همچنین آب در این زمان بیشترین فشبار           م 

آب،   درسبت   مصبرف   و  دارد. برای رشد بهتر گیباهبان    
ی کوچ  حبیباط     فضاهای سبز، باغ ها و حت  باغچه      

 خود را در سا ت آبیاری، آبیاری کنید.
 شب 12تا  8صبح و  8تا  4ساعات آبیاری درست:

 کارشناس امور اداری-لیال فضلی

کبه    هستیبد   آیا شما از آن دسته از افرادی         
گبوشب      کارهای روزانه و مهم، سراغ      حین انجا  

روید و بدون اینکه حواستبان     تلفن همراهتان م   
در   گبذرانبدن    صبرف   را  باشد مدت زمان زیبادی    

 کنید  اپلیکیشن ها و صفحات مجازی م 
افبزایبش     ببرای   اگر دوست دارید که با ی  اببزار       

تمرکز و بهره ور زمان آشنا شوید، استفاده از این          
 حتماً کم  کننده خواهد بود. اپلیکیشن 

ای کبه ببرای         برنامبه    Forestاپلیکیشن   
 ارالبه   کبار   در  به کاربران در ایجاد تمبرکبز        کم 

 فرد  به  است. این برنامه از ی  روش منحصر   شده

 گبوشبیبتبان      از  شبمبا    کردن  و متفاوت برای دور   

 را  زمبانب     مدت  توانید  کند. شما م      استفاده م  
 در  را  ای  دانبه   و  این اپلیکیشن تعیین کبنبیبد        در

 زمین بکارید تا در این مدت زمان تعییبن شبده           

 تبدیل شود.  زیبا ی شما به درخت یا بوته ای دانه
در   اگبر   که  قسمت جالب این ابزار این است     

و   زمانیکه تعیین کردید از اپلیکیشن خارج شوید      
خشب     ی دیگری شوید درخت شمبا       وارد برنامه 

ایبن    از  جبلبوگبیبری      خواهد شد در نتیجه ببرای     
کبرد،    موضوع در برابر وسوسه مقاومت خواهبیبد       

و   شبود   کنید تا زمان تعیین شده تمبا         صبر م  
اسبتبفباده          خبود   گبوشب     از  پ  از ایجاد درخت   
ببا    طبوالنب     زمبان   مبدت   در  م  کنید. بنابرایبن    

توانید جنگبلب       استفاده از این اپلیکیشن هم م      
ببه    زمبانبتبان     از  هبم   و  برای خود داشته باشیبد    
 درست  استفاده کنید.

 : Forestهای اپلیکیشن ویژگی

کباهبش     ببرای   جبالبب    و ی  روش انگیزش  -1
 ا تیاد به گوش .

 تمرکز بیشتر در انجا  کارها. -2
ببا    رقباببت    و  گذاری جنگلتان   امکان اشتراک   -3

 دوستان.
درخبتب      هبای   گبونبه    دریافت پاداش و اراله     -4

 بیشتر.
کبه           مبعبنبا     ایبن   ببه   سازی  قابلیت شخص     

را   خبود   توانید برخ  از اپلیکیشن های کاری       م 
شبدن    خبارج   ببا   تبا   در لیست سفید قرار دهبیبد    

لیست سفید،  های و استفاده از برنامه  Forestاز
 درخت شما خش  نشود و از بین نرود.

 

و   زمانیکه تصمیم به تمرکبز      •    
درخبت    یب    شبدیبد،    کبار   انجا 
 بکارید.

شبده،    در زمان تعبیبیبن         •   
حال تمرکز  در شما که هنگام 

و انجا  کار هستید، درختتبان      
 به بار م  نشیند.

 
 هبایب     اگر وارد وبسایبت        •  

شببویببد،   نشببده  تببعببریببف  کببه
 درختتان از بین م  رود.

 

 نحوه کار اپلیکیشن:
کبنبیبد،      زمان خود را تعیین     ابتدا کافیست    

ببر    و  سس  گیاه مورد نظرتان را انتخاب نماییبد       
شبمبارش     کبنبیبد.      کبلبیب      Plantروی دکمه   

کم به   آغاز خواهد شد و دانه ی شما کم       سمعکو
خواهبد    نهال های کوچ  و درخت های  تبدیل      

ی شما    زمان تعیین شده دانه     شد و پ  از پایان    
ببا ب      به درخت تبدیل خواهد شد، این موضوع      

از   اسبتبفباده     شود که در این بازه زمان  فکبر       م 
ببازی    و  مبجبازی    هبای   گوش ، گشتن در شبکبه  

کردن را از سرتان بیرون کنید و بر روی کارتبان           
 تمرکز کنید.

دارد   وجبود   هدست  در باالی صفحه آیکون      
طببیبعبت      صدای  که اگر بر روی آن کلی  کنید      

برایتان پخش خواهد شد و با گذشت زمان تعداد         
                   یافت. خواهد افزایش صداها این

 درخبت   کباشبتبن     ببار   همچنین پ  از هر     

 سکبه   این  با  و  دریافت خواهید کرد    سکه  تعدادی

های جدیدی خریداری کنید و   توانید نهال  م   ها
 کنید. نکته جذاب دیگر این          جنگل خود را زیباتر   

 صبفبحبه         در طول زمان تعیین شده      که اگر   است

مبانبنبد                               هبایب     پبیبغبا      کبنبیبد     بباز   را  گوشب  
back to your work ،Don’t look at me 

غبیبره     و  کبارت(    سبراغ   ببرو   و  نگاه نکبن    )به من  
کند   دریافت خواهید کرد که به شما یادآوری م      

 تا به کارتان باز گردید.
و   اسبت   4.3  این اپلیکیشن دارای امبتبیباز         

فروشبگباه     طریق  از  بار  میلیون  1تاکنون بیش از    
Google Play ، هزار بار از کافه بازار  5بیش از

و نصب شده  هزار بار از مایکت دانلود 7و بیش از 
چبه    هبر   هبم   شبمبا    کبه   کنیبم   است. توصیه م    

 سریعتر به دانلود و نصب این اپلیکیشن بسردازیبد  

کباهبش     خبود   در  را  و ا تیاد به گوش  هوشمند    
 دهید.

 سرپرست آموزش -مریم سادات موسوی

 برای افزایش تمرکز در کار  Forestمعرفی اپلیکیشن  •


