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بسمه تعالی

معرفی شرکت
شرکت فنی مهندسی کیا شیمی شرق سهامی خاص (تاسیس  )1380با داشتن کادری مجرب و متخصص با بیش از
 28سال سابقه کاری در صنعت آب و برق نیروگاهی در خصوص مشاوره ؛ نظارت ؛ بهره برداری ؛ تامین نیروی
متخصص در امور آب و بازیابی پسابهای صنعتی و امور شیمی نیروگاهها و صنایع .
صادرات ؛ واردات ؛ خرید ؛ فروش ؛ طراحی ؛ ساخت؛ نصب ؛ راه اندازی؛ بهره برداری ؛ خدمات پشتیبانی ؛ تهیه
مواد شیمیایی دستگاههای تصفیه آب صنعتی و خانگی ) (R.Oفعالیت مجدد خود را از سال  1395شروع نموده
و آماده همکاری با نیروگاهها و صنایع مرتبط می باشد.

معرفی ارکان شرکت
سید مجید اسدی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

سوابق شغلي:شروع خدمت از سال  1362در نیروگاههای مشهد؛ منتظر قائم ؛توس؛خیام و شریعتی
آخرین سمت :مدیر امور شیمی نیروگاه شریعتی تا پایان سال 1390

پست الکترونیک شخصی asadi646@yahoo.com:

سید خلیل بنی فاطمی(رئیس هیئت مدیره)

سوابق شغلي:شروع خدمت از سال  1362در نیروگاههای مشهد؛نکا؛توس ؛رامین اهواز ؛
آخرین سمت :مدیر امور شیمی نیروگاه مشهد تا پایان سال 1390

پست الکترونیک شخصی khalilbani61@gmail.com:
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حسن بقایی بیدختی(نائب رئیس هیئت مدیره)

سوابق شغلي:شروع خدمت از سال  1362در نیروگاه مشهد
آخرین سمت :مهندس شیفت شیمی نیروگاه مشهد تا پایان سال 1390

پست الکترونیک شخصی bbh1339@gmail.com:

عباس پردلی (عضو هیئت مدیره)

سوابق شغلي:شروع خدمت از سال  1362در نیروگاههای مشهد ؛نکا؛توس ؛ رامین اهواز
آخرین سمت :مهندس شیفت شیمی نیروگاه مشهد تا پایان سال 1390

پست الکترونیک شخصی abbas.p.1339@gmail.com:
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فعالیت های شرکت
این شرکت توانایی طراحی سیستم های آب شیرین کن صنعتی با نرم افزار های  ROSAو  CSM proرا دارد و در
ذیل بخشی از فعالیت های خود را آورده است:

صنعتی
فعالیت های منجر به عقد قرارداد
 -1مشاوره دراموربهینه سازی خطوط تولید آب نرم (کالریفایر) نیروگاه منتظر قائم.
 -2مشاوره درامور بهینه سازی و راههای بازیافت پسآب های برج خنک کن تر نیروگاه منتظر قائم.
 -3مشاوره در امور بهینه سازی تولید آب دمینرال و نحوه انتخاب ؛ جانمایی ؛ تعیین تناژ و تعداد
سیستم اسمز معکوس  R.Oمورد نیاز برای تصفیه آب واحدهای بخار نیروگاه منتظر قائم.
 -4مشاوره در انتخاب سیستم اسمز معکوس برای پروژه مدیای نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه و اماده سازی اسناد
مناقصه

فعالیت های مشاوره رایگان
 -1ارائه گزارش کارشناسی در مورد بهینه سازی و نحوه بازیافت پسابهای تصفیه خانه نیروگاه خیام
نیشابور با استفاده از سیستم اسمز معکوس.
 -2اخذ پروانه بهره برداری تولید آب های صنعتی برای نیروگاه مشهد سال 1390
 -3دعوت به مناقصه رنگ آمیزی واحدهای بخارنیروگاه منتظرقائم به متراژ 29000متر مربع.
 -4دعوت به مناقصه رنگ آمیزی واحدهای گازی سیکل ترکیبی نیروگاه منتظرقائم به متراژ 21000متر مربع.
 -5دعوت به مناقصه رنگ آمیزی واحد بخار 3سیکل ترکیبی نیروگاه منتظرقائم به متراژ  10257متر مربع.
 -6دعوت به مناقصه رنگ آمیزی واحد یک بخار ) (GEنیروگاه منتظرقائم به متراژ  32000متر مربع.
 -7مشاوره در امور آب آشامیدنی نیروگاه شریعتی و اعالم راهکارهای مناسب برای بهداشتی شدن

آب آشامیدنی کانتین و مهمانسرا و ساختمان ادرای
 -8مشاوره در امور بهینه سازی آب آشامیدنی بسته بندی توسط سیستم یو اف ) (UFو اسمز
معکوس(  (R.Oکارخانه آرچیلیک
 -9مشاوره در انتخاب سیستم اسمز معکوس برای پروژه مدیای نیروگاه مشهد توسط ارکان شرکت.
 -10ارایه نظرات کارشناسی برای نحوه انتخاب و استفاده از سسیستم اسمز معکوس در پروژه کارخانه فوالد اسفراین

غیر صنعتی
 -1خرید و فروش تجهیزات و قطعات سیستم های تصفیه آب خانگی
این شرکت نماینده رسمی شرکت فراسارینا پاسارگاد(تولید کننده آب شیرین کن های صنعتی) و همچنین نماینده
شرکت دانش بنیان محافظان بهبود آب (تولید کننده آنتی اسکالنت؛شستشو دهنده قلیایی و اسیدی ممبرین های
اسمز معکوس؛مواد محافظت کننده آب کولینگ تاورهای نیروگاه ها صنایع فوالد و پتروشیمی و دیگر صنایع )
در خراسان می باشد.
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** گزیده ای از کارهای انجام شده توسط ارکان شرکت در طول خدمت( )1390-1380در نیروگاهها به شرح جدول ذیل اعالم می گردد **

مکان

شهر

مدت

توضیحات

تغییر تزریق مسیر اسید به برجهای خنک کن تر اشکودا
افزایش ذخیره سازي اسید كلریدریك و سود سوزآور
رفع آلودگي هواي تصفیه آب
تعویض مسیرتزریق اسید كلریدریك به خط برجهای خنک کن تر و یاطاقانها

نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد

مشهد
مشهد
مشهد
مشهد

3ماه
5ماه
6ماه
3ماه

طراح و مدیر پروژه
طراح و مدیر پروژه

نام پروژه

اسید شویي واحد  2اشكودا براي اولین بار
كوپن گذاري در برجهاي خنک کن تر جدید
طراحي واجرای درین از خط گرم برجهاي خنک کن تر
طراحي و راه اندازي سیستم كنترل آنالین فرآیند از طریق ثبت نتایج آزمایشات در
اكسل
شناسایي و بازیافت پسآبهاي صنعتي نیروگاه و باز یافت آن روزانه در حدود 400
هزار لیتر در روز
كاهش آلودگي زیست محیطي پسآب
انتخاب سیستم اسمز معكوس برای تولید آب دمینرال
گرفتن گواهینامه واحد خدماتی دوستدار محیط زیست از سازمان محیط زیست کشور
رنگ آمیزی دودکشهای نیروگاه و مخازن سوخت وهمچنین اکسترکشن واحدهای F5
و  F9واحدهای نیروگاه
نماینده فنی نیروگاه در امور شیمی در پروژه ساخت برجهای خنک کن تر

نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد

مشهد
مشهد
مشهد
مشهد

3ماه
4ماه
12ماه
4ماه

نیروگاه مشهد

مشهد

نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد
نیروگاه مشهد وشریعتی

مشهد
مشهد
مشهد
مشهد

24
ماه
36ماه
8ماه
16ماه
12ماه

نیروگاه مشهد

مشهد

30
ماه

نیروگاه مشهد وشریعتی

مشهد
مشهد
اهواز
مشهد
مشهد
مشهد

مدیر پروژه
مدیر پروژه

نیروگاه شریعتی

مشهد

مدیر پروژه

نیروگاه شریعتی

مشهد

مدیر پروژه

نیروگاه شریعتی

مشهد

مدیر پروژه

نیروگاه شریعتی

مشهد

مدیر پروژه

انجام امور شیمی در تعمیرات اساسی واحدهای بخار و گازی
بهره برداری از سیستم اسمز معکوس
راه اندازی واحدهای  5و  6رامین
شناسایی و بازیابی رزین های تصفیه بین راهی با آمونیاک
تغییررژیم شیمیاي سیکل آب و بخار از  M.W.TبهC.W.T.
بررسی مسایل خوردگی لوله های ورودی و خروجی برج هلر و استفاده از آند فدا
شونده جهت کاهش سرعت خوردگی
راه اندازی و احیاء سیستم حفاظت کاتدیک لوله های گاز مصرفی واحدهای  F5و
F9
نصب تانکهای سود واسید به ظرفیت هر کدام  20متر مکعب و موازی قراردادن آنها
با تانکهای قدیمی و استفاده همزمان از فرمانهای  P.L.Cدر سیستم اتاق فرما ن
استفاده از پسابهای ورودی به استخر  clean pitجهت آبیاری درختان سایه افکن
پس از آزمایشات دقیق جهاد کشاورزی و نیروگاه و گرفتن مجوز از آن سازمان.
آزمایش و بررسی الکترولیت باطریهای قلیایی موجود در واحدها جهت تعویض به
موقع و باالبردن طول عمر آنها.

نیروگاه مشهد
نیروگاه اهواز
نیروگاه توس
نیروگاه شریعتی
نیروگاه شریعتی

طراح و مدیر پروژه
مدیر پروژه
طراح و مدیر پروژه
مدیر پروژه
طراح و مدیر پروژه
طراح و مدیر پروژه
مدیر پروژه
مدیر پروژه
مدیر پروژه
همکار پروژه
زمانهای تعمیرات اساسی

 8ماه
6ماه
6ماه

مهندس شیفت
مهندس شیفت
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گواهی نامه های حسن انجام کار
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