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 خبرنامه داخلی شرکت پیشگامان فن اندیش تهران   

 اخبار برخی از پروژه های جاری -

 تبریکات -

 مناقصات و ارزیابی ها -

2صفحه   

3صفحه   

4صفحه   

 Operationبرداری   های دوره بهره بیمه -

 در  جاری و فعععا       های  پروژهمجموع تعداد   

 02غیر صنعتی شرکت فن اندیش   و صنعتی  واحدهای
 پروژه است که شامل زمینه های زیر می باشد:

 

 پروژه 20: و تعمیرات  نگهداری پروژه های زمینه -

            و  نصع    و  سعاتعت    اجعرایعیش شعامعل        های زمعیعنعه       پروژه  -

 پروژه EPC  ,PC  :8راه اندازیش

 سال نو مبارک

 یاد آور ...  2730اسفند  21 -

 معرفی پروژه  پتروشیمی کوروش -

 روش کنترل  دیابت -

 سودوکو -

رد آستاهن فرا رسیدن عید نوروز باستان و آغاز سال نو، 

تبریک و تهنیت  صمیماهن مان را هب شما و خانواده
محترم 

اتن    

وندی، سالمتی و  تقدیم نموده و رد رپتو الطاف بیکران خدا

 بهروزی، زعت و کامیابی را ربایتان آرزومندیم.

 هیات مدریه شرکت اگشیپمان فن اندیش 

 

 ) نشاهن ایمان و ااقتعد ( حافظ و قرآن 

 ) نشاهن زندگی (  ماهی  

 ) نشاهن باروری ( تخم مرغ 

 ) نشاهن سالمتی ( سیر  

 ) نماد عشق (   سنجد 

 ) نماد مزه زندگی ( سماق  

 ) نشاهن ربکت و فراوانی ( سکه  

 (نشاهن زیبایی و مهر و مهر ورزی )  سیب 

 ) نشاهن خرمی و نو شدن (  سبزه 

 ) نشاهن فراوانی و خیر و ربکت ( سمنو  

 ) نشاهن صبر و شادی ( سرهک  

 ) نشاهن بهار (  سنبل 

 ) نشاهن روشنایی ( آهنیی 

 ) نشاهن روشن فکری ( شمع 

 نماد هفت سین:
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 اخبار پروژه های نیروگاه سیاه بیشه و بانک مسکن  و انبار نفت ری ...

پروژه   در  شده  اهم فعالیت های انجام    

از سد و نیروگاه سیااه        نگهداری و تعمیرات  

  2022بیشه در دی و بهمن ماه 

 نمونه برداری ماهیانه از آب شرب -
 انجام آزمایشات و معاینات ادواری پرسنل            -
 برگزاری کالس آموزشی حفاظت شنوایی در نیروگاه -
جوتوت     تووربویو      ساخت اتاقک آکوستیک در طبقه      -

 افت شنوایی پرسنل از جلوگیری
 سوازی   نرموا    و  تتیه دستورالعمل های ایزوله سازی      -

و   اصولوی    هوای   و سیستم ترانس  Main   Dcسیستم  
 مصرف داخلی نیروگاه 

 به  جتت تعویض اورینگ مربوط   Seal Ringدمونتاژ    -

Oil Pan ژنراتور واحد یک در اورها  سالیانه 
کوروی    شیور   Oil Leakage Sump Tankسرویس   -

 واحد یک
 4 واحد 4و  3کوتاه شدن طو  زغا  های رینگ  با       
تحریوم     ها با پایان رسید که بخاطر       کارکرد  زغا     عمر
 هوای   شرکت  نایاب بوده  با همکاری     ژاپنی  اصلی  نمونه

از     یوکوی    الزموه    هوای   تسوت   گذرانودن   و  دانش بنیان 
و   گورفوت    قورار   نمونه ها به عنوان جایگزی  مورد تایید      

 نصو    رینگ اسلیپ مراحل دمونتاژ زغا  های قبلی در 

 و  جریان و دمای زغا  ها اندازگویوری         و مقادیر   گردید
بوا    نویوز     ONLINEهوای   نتایج تست   که  گردید  ثبت
بوده است  امیز داخلی موفقیت متخصصان پرتوان همت

در   شدن نیروگاه  نیاز الزم جتت بی و برنامه ریزی های 
 5  در راستای تامی  قطعه یدکی بورای        دیگر  واحدهای
 صورت پذیرفته است. سا  اینده

 011  بور   بوالو     مواه   بتمو    در  انرژی  میزان تولید      
 مگاوات. 051و توان حداکثر  ساعت گیگاوات

بوطوور     نویوروگواه     تعداد ساعات در روز واحودهوای           
بویو      در  کوه   ساعت می بواشود     05به    نزدیک  متوسط

باشد و از     بیشتری  ساعت می    جزو  نیروگاه های برقابی  
شوبوکوه      پایدارسازی  در  ای  ای  رو نقش تعیی  کننده    
 کند. برق منطقه مزبور ایفاء می

 منحصر کشور کارکرد و نقش ای  نیروگاه در شبکه برق 

بواشود.     می  ای کشور   و تنتا نیروگاه تلمبه ذخیره      بفرد
  می باشد. مگاواتی 051 واحد 4 دارای نیروگاه ای 
 کنودوان   کیلومتری بعد از تونل     01ای  نیروگاه در         

   جاده چالوس قرار دارد. جوار در
              بوه   نویوروگواه     ایو    بوودن   نوزدیوک    بوه   با تووجوه         

)پایتخت( در کنار تامیو       کشور  پر مصرف تری  منطقه  
پوایوتوخوت           بورق   پایدارسوازی   به  انرژی  کمک شایانی  

ارائوه        موورد   ایو    در  گوزارشوی    نماید که در آینوده      می
 می شود.

پروژه نگهداری و تعمیرات  بانک مسکن       

 (2022)در بهمن ماه 
سیستم مدیریوت     در راستای پیاده سازی و استقرار          
و   ( انجام معاینات پوزشوکوی      45110شغلی )ایزو    ایمنی

عووامول        گویوری    کار  انودازه     ط   آزمایشات مرتبط با  
 هوم   و  ارمغوان   ونک   زیان آور در کارگاه های فردوسی      

چنی  برگزاری دوره های آموزشی امداد و کمک هوای          
اولیه  مبانی و مفاهیم مرتبط با استاندارد ایمنی شغلوی          

اجورایوی      هوای   روش  توکومویول      و ایمنی عومووموی       
هوای    فورم   آرایوی   ها  ویرایش و صوفوحوه      دستورالعمل

 آقایان  زحمات  از  مربوطه صورت پذیرفت که بدینوسیله 

 خصوو،    در ایو     و علیرضا میرزایی    حس  اسفندیاری 

 می گردد. قدردانی و تشکر
 
 
 
 
 
 
توراکوموی       برگزاری دوره های آموزشی چیولورهوای         -

 برق و کنتر  تاسیسات  چیلرهای جذبی
غویور     و  دستگاه کولرهای گازی فرسووده      01بازسازی  -

در انبار داغی کارفرما که پس از انوجوام          قابل استفاده 
بورداری    بتوره   مرکزی جتت   تعمیرات مجدد به انبار   

 تحویل گردید 
 دسوتوگواه     01  انجام بازدید و سرویس های مورد نیاز        -

 کونودانسورهوای      شوویوی    چیلرهای تراکمی و اسیود    

چیلر ساختمان کریم خوان     مربوطه  تعمیر کمپرسور  
 تعمیرات الکترو پمپ های آب برج خنک ک 

و   ژنوراتوور    دیوز    دسوتوگواه     01بازدید های ماهانه       -
اداره   و  های ساختمان شتید قونودی       دیز   تعمیرات

 حقوقی بانک مسک 
هوای     سواخوتوموان      گورموایوش     بازدید های سیستم    -

هوای    ها  نص  حفاظ کوپولویونوگ         تنظیمات مشعل 
گواهی معاینه فونوی       اخذ  راستای  در  ها  الکترو پمپ 

 ساختمان از مراجع ذیصالح
 ساختمان های بتداشتی چشمه سرویس 00بازسازی  -

فردوسی شامل تخری   دیوار چینی  عوایو           0شماره
و   فاضالب  های  لولهکاری  نازک کاری  تعویض کلیه      

 آبرسانی 

 هوای   سوقو     و  دیووار   متورموربوع     011رنگ آمیزی     -

انبار فیروزآباد  خط کشی سوله های انبوار           انتظامات
گیری صندوق امانات شعبه مرکزی  رنگ آمیزی         لکه

 بخشی از ساختمان های ونک و ارمغان

 پروژه عملیات اجرائی انبار نفت ری 

دارای   نوقواط    کشوی   پروژه تکمیل رمپ ها و لولوه            
واقع در انبار نفت ری در اواسوط    EPCروش  به  اولویت
به کارفرمایی شرکت ملی پوخوش     0311 سا  ماه  آبان

فرآورده های نفتی ایران به مدت یکسا  فعالیت خود را   
 آغاز نموده است. 

بووه         مووربوووط  زون  04  شوواموول  پووروژه  مووحوودوده     
 بوه   عملیات موربووط     6و همچنی    Civilهای  فعالیت

که مسئولیت مدیریت آن با   است Piping های  فعالیت
با متونودس     کارگاه  متندس مودب دوست و سرپرستی    

 مترپوریان می باشد.
اجورای    و  از نکات متم قابل توجه حی  طوراحوی               
 به موارد زیر اشاره نمود: توان می پروژه

 نویواز    علوت   به  انبار  از  اجرای پروژه حی  بتره بردای      -

 به فراورده های نفتی مبرم
 حراستی و فنی، HSEالزامات  -
 نوفور     01  تعداد کل نیروی انسانی مشغو  در پوروژه          -

 .باشد می
وضعیت پیشرفت پروژه تا کنون در نمودار زیر نموایوش        

 داده شده است: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرح کلی پروژه:
 زون 41سیویل: 
تاسیوسواتوی            شامل احداث رمپ ها  کانا  های         

Road cross ، هوا      موعوار     پله های دسترسی و رفوع
 می باشد.

 زون 6مکانیک: در 
 بوه          انوتوقوا      فورآورده    هوای   شامل دمونتاژ لوله      

 01کانا  های تاسیساتی و مونتاژ مجدد لوله ها از سایز 
رسوانوی           اینچ بدون اختال  در سیم سوخت       04اینچ تا   
 می باشد.

 تبریک مناقصه برنده شده:  
تومواموی      یواری   و  خداوند متعا    به لط       

واحود    خصوصاً  واحدهای مختل  در  همکاران
پوروژه    اخوذ   بوه   مووفو     شورکوت    مناقصوات  

 غیر صنعتی شرکت    نگتداری و تعمیرات ابنیه   

 فوالد مبارکه اصفتان گردید.
 

 ارزیابی ها:        
توعومویورات       و  خدمات نگتوداری    انجام- 

گواز    مجتوموع    پاالیشگاه پنجم   مکانیکی

 پارس جنوبی
انوتوقوا       و تعمیرات تجتیزات    نگتداری  -

 عسلویه در گوگرد
 پاور روم در بانک ملی اجرای سیستم -

 مناقصات شرکت کرده:
و   تأسویوسوات     و راهبری   سرویس  و تعمیرات    خدمات نگتداری   - 

 تجتیزات منطقه پارس یک عسلویه
 اجرائی ساخت و نص  مخازن قیر در چابتار عملیات -
سوم   خدمات نگتداری و تعمیرات بر و ابزار دقی  پاالیشگاه    انجام  -

 و پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی
 کارشناس مناقصات -هادی مجداالشرافی موتورخانه شرکت پارس خودرو تعمیرات تاسیسات نگتداری و -

ت 
صا
اخبار مناق
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 :(Operation)برداری  های دوره بهره بیمه

 مسئول پشتیبانی )منابع انسانی( -علیرضا اوانی

 آالت پیمانکاران    ماشین  و  تجهیزات  بیمه  -2

)CPM):بیمه مهندسی 
جوبوران     بوه   موتوعوتود      نواموه     ای  نوع بیموه        

آالت   مواشویو      و  های وارد به تجتویوزات       خسارت
در   آنوتوا    کارگویوری    به  مدت  در طو    پیمانکاران
 .باشد می  صنعتی و عمرانی های اجرای پروژه

و   تجهیزات  پوشش بیمه   تحت  خطرات     
 :(CPM)پیمانکاران  آالت ماشین

بودنوه     بوه   وارد  هوای    ای  بیمه تمامی خسارت      
ماشی  آالت و تجتیزات پیمانکاری از قبیل لوودر      

کوریو       تواور   گوریودر     بولدوزر  بیل مکانویوکوی      
آنوتوا     جرثقیل  لیفتراک  غلتک  سایدبوم و ماننود      

آنوتوا     از  هوا   که پیمانکاران جتت اجرای کار پروژه     
دهود.   موی   قورار   پووشوش    برند را توحوت       می    بتره
در   صورفواً    آالت  محدوده پوشش ای  مواشویو        

آنوتوا            ها یا سایت محل فعالیت      محل اجرای پروژه  
 .می باشد
آالت   نامه ماشویو    بیمه  درج موارد مستثنی در          

کلیه خوطوراتوی      که  پیمانکاران به ای  معنی است  
 باشد.  می  که استثناء نشده است تحت پوشش

پووشوش     با توجه به این امر خطرات تحت           
 :عبارتند از

و     انفجار  سقوط هوواپویوموا         سوزی  صاعقه   آتش -
 نشانی آتش از عملیات  های ناشی  خسارت

  دریا و طوفان    امواج   بتم    برف   باران سیل -
)لوغوزش(        جابوجوایوی    زمی     نشست لرزه  زمی   -

 ها و صخره  های زمی  الیه
نویوت      سووء   بودون     اعموا     و تجربه     متارت    عدم  -

 انگاری کارکنان او ستل  چنی   گذار و هم  بیمه
  حرز و دزدی ساده  با شکست   سرقت -
های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات          خسارت  -

 جتت اطفاء حری 
 سقوط  تصادم  واژگونی -
 خرابکاری غیر گروهی -

در   صوراحوتوا      سایر حوادث به جز آنچوه          
 .نامه مستثنی شده است بیمه 

 آالت پیمانکاران  مدت بیمه تجتیزات و ماشی      
باشود     می    یک سال مدت ای  بیمه به طور معمو        

توحوت     نصو    نامه پیمانکاری و    بیمه  مگر همراه با    
مودت    پوشش قرار گرفته باشد که در ای  صوورت        

 .نامه یکسان خواهد بود بیمه هر دو 

شاده    های تکمایا      بیمه خطرات سازه    -0

 بیمه مهندسی: (CECR( ساختمانی
کوه    ای در ای  بیمه نامه  تمام موضوعات بیموه         

  خطر پیمانکاران  در زمان احداث توسط بیمه تمام
(CAR)       زمان بتره  در  قابل بیمه شدن هستند 

توانند تحت پوشش بیوموه خوطورات            برداری می   
قورار   (CECR) های تکمیل شده ساختمانی     سازه

و   طوبویوعوی      داده شوند. ای  بیمه نامه  خوطورات     
و   های فیزیکی ناگتوانوی      خطرات معی  و خسارت   

بینی که نیاز به تعمیر یا توعوویوض            غیرقابل پیش 
های  دهد و خسارت   می  قرار  پوشش  داشته را تحت  
در   کوه   حووادثوی    و  عووامول    اثور   در  بوجود آموده  

 .دهد می  نامه نامبرده شده را نیز پوشش بیمه 

خوطورات     بیموه   خطرات تحت پوشش       
 سواخوتوموانوی       های تکمیل شده    سازه

(CECR): 
بویوموه      توانند تحت پووشوش      می    که  هایی  سازه  

 از:  عبارتند های تکمیل شده قرار گیرند سازه
ها  سدهوا      ها  تونل   ها  باندهای فرودگاه  پل     جاده  -

موخوازن     های آبویواری      ها  شبکه   ها  بندرگاه   کانا 
های فاضالب. نکتوه       ها و سیستم    ذخیره آب  شبکه  

هوای     قابل توجه اینکه با عنایت به نوع مورد بیمه        
نوبوایود      شوده   های تکومویول      یاد شده  بیمه سازه   

 .سوزی تلقی گردد جانشی  و یا رقی  بیمه آتش
و     انفجار  سقوط هوواپویوموا         سوزی  صاعقه   آتش  -

 نشانی آتش از عملیات  های ناشی  خسارت
  دریا و طوفان    امواج   بتم    برف   باران سیل -
)لوغوزش(        جابوجوایوی    زمی     نشست لرزه  زمی   -

 ها و صخره  های زمی  الیه
نویوت      سووء    بودون      اعموا     و تجربه     متارت    عدم  -

 انگاری کارکنان او ستل  چنی   گذار و هم  بیمه
  حرز و دزدی ساده  با شکست   سرقت -
های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات          خسارت  -

 جتت اطفاء حری 
یوا    و  هووایوی    تصادم وسایل نقلیه زمینی  آبوی         -

 سقوط اجسام
 خرابکاری غیر گروهی -

های تکمویول      مدت بیمه خطرات سازه        
 شده ساختمانی:

سواالنوه     صورت  توان به   می    ها را   نامه  بیمه  ای     
صوورت    صادر و آنتا را تمدید کرد و یا از ابتدا بوه           

ایو     چند ساله صادر کرد. حداکثر مدت پووشوش         
 .ها بستگی دارد ها به عمر مفید سازه نامه بیمه 

بیاماه    (MB( آالت  بیمه شکست ماشین    -7

 مهندسی:
جوبوران     بورای   آالت  مواشویو      بیمه شکوسوت     

و   های مالی ناشی از وقوع حادثه ناگتانوی         خسارت
باشد. آنچه که در بویوموه       می    غیر قابل پیش بینی   

مودیوریوت       دارد   شکست ماشی  آالت اهومویوت      
و   تعمیرات و نگتداری و بازرسی توسط بتره بردار       

باشد. در بویوموه         می    سیستم ایمنی و آتش نشانی    

جوایوگوزیونوی             هوزیونوه     آالت   شکست ماشویو    
  قورار   پووشوش    ماشی  آالت و یا تأسیسات تحوت      

 حومول     گیرد  بنابرای  مواردی مانند هوزیونوه         می

کوارهوای     و  و عوار  گمرکی  هزینه نص       حقوق
باشد. باید توجه  می  ساختمانی نیز قابل بیمه شدن 

نامه هزینه تعمیر و نگتداری را  بیمه  داشت که ای     
و   بووده   ای  کند بلکه یک بیمه حادثوه       جبران نمی 

ارزیوابوی     در  کیفیت سیستم تعمیر و نوگوتوداری       
 کوه   ای باشد. تمام موضوعات بیمه      می    ریسک مؤثر 

توانند تحت پوشش بیمه تمام       می    زمان احداث   در
  بورداری   بوتوره    زموان   در  خطر نص  قرار گیرنود     

 آالت  توانند تحت پوشش بیمه شکست ماشی        می

 .قرار گیرند

خطرات تحت پوشش بیمه شوکوسوت             
 : (MB)آالت ماشین

       هووای  خسووارت  بوورای  ای گسووتوورده  پوووشووش     

بورداری    بینی ناپذیر ناگتانی در زمان بوتوره      پیش
ها و تجتیزات مکوانویوکوی           که برای انواع دستگاه   

ادوات و ماشی  آالت مولد نیروی برق )بویولورهوا           
      هوای  شوبوکوه     ها و ژنراتورها(  تأسویوسوات       توربی 

فشار   رسانی )ترانسفورماتور ها  تجتیزات برق       برق
و ضعی ( ماشی  آالت تولیدی و تجتویوزات            قوی
های بافنودگوی       های ابزار و ماشی      )ماشی    کمکی

ها  کموپورسوورهوا         ماشی  آالت کاغذسازی  پمپ   
 .باشد می  دهد  می  ( رخ…ها و ها  تیوب مخازن  لوله

گواار    بیموه   اموال    به  وارد      های  خسارت     
توهوهود         در  ناشی از دالیل زیر باشود        که
 : گر است  بیمه

هوا      نوقوشوه     اشتباه در طراحی )موحواسوبوات            -
 ترسیمات  مشخصات فنی(

نصو         یوا   سواخوت    هونوگوام     در  کوه   خطاهایوی   -
 پذیرد می  ماشی  آالت صورت

 معای  موجود در ریخته گری و مواد اولیه -
عودم    هوا     اشتباه در نحوه کارکردن با دستوگواه         -

  بودون    اعوموا         تجربه  متارت  ستل انگاری  عدم 
انوگواری      سوتول    گذار و همچنیو        بیمه    سوء نیت 
 کارکنان

مورکوز      از  از هم گسیختگی در اثر نیروی گریوز         -
 اتصا  کوتاه و سایر علل الکتریکی

 کمبود آب در بویلرها  انفجار فیزیکی -
 طوفان و یخبندان  یخ شناور -

 آالت: مدت بیمه شکست ماشین
بوه    بونوا    اموا   نامه یکسا  است     بیمه  مدت ای         

 .گذار امکان تمدید آن وجود دارد بیمه درخواست 



 سادات موسوی. سمانهسردبیر و صفحه آرا: 
    مووسووی     سوادات   موریوم    اعضاء تحریوریوه:    

                اوانوی    عولویورضوا      اسدی  بتاره قاسوموی       متدیه

 موجوداالشورافوی       علویورضوا     محمدی   آقا  حسی 

 محمود نجفی.
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هوای    لطفا  انتقادات و پیشنهادات خود را از راه       
 زیر با دبیر خبرنامه درمیان بگاارید:

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

توقواطوع      از  بوعود    -خیابان مطتری     -تترانآدرس:   
  0ستروردی کوچه حاتمی پالک 

 0566073050کدپستی: 

درج   بوه   توموایول     کوه   بدینوسیله از کلیه همکارانوی    
 کیفویوت    جتت بتبود   مطال  خود و یا ارائه پیشنتاد     

 شومواره    بوه   خواهشمندیم  دارند را نامه پیام  محتوای

ایمیل   آدرس  به  یا  و  11004006300 آپ  واتس
از   پوس   مووارد   و  ارسا  نمایند. کلیه مطال     خبرنامه  

در خبرناموه     مناس   زمان  در  بررسی اعضاء تحریریه   
 به نام خودشان نیز منتشر خواهد شد.

4صفحه    

 پیام فن اندیش
53شماره    1400اسفند ماه سال  

 
 

 عنوان پروژه:
های پشتیبانی)چوهوار       احداث ساختمان      

 پتروشیمی کوروش دستگاه سوله(
 

 مهندس ناصر تقدمی            مدیر پروژه: 
    

 شرح پروژه:
ویژه اقتصوادی     ای  پروژه در سایت دو منطقه     
گوردیوده     واقوع   پتروشیمی در بندرامام خمینوی    

 است.
کوه    کوروش  صنایع پتروشیمی   شرکت توسعه      

ایو     در  دارد  قصود   کارفرمای پروژه نیز می باشد    

پولونوت      اسوت   منطقه که وسعت آن ده هکوتوار       
 051  کوروش با محصو  تولید ساالنه   پتروشیمی

را   دسوتوی    پوایویو      هزار ت  پروپیل  و مشتقات    
 احداث نماید.  

زمی  پروژه  0411001005تاریخ    در  شرکت     
بوه    نسوبوت    و  را تحویل گرفته به مدت یکوسوا        

 مشوغوو     حواضور    تجتیز کارگاه اقدام و در حا      

 جتوت   به  پروژه  زمی   بررسی نقشه ها می باشد.     

و   مستحکم  بایست  می  زیرزمینی  های  وجود آب 
ابتودای    در  کوبی  شده لذا عملیات شمع     بتسازی

 کار صورت خواهد گرفت و پس از آن عمولویوات          

 گردد.   آغاز می احداث سوله ها اجرائی
هور    ابوعواد    و  تعداد سوله ها چتار دستگواه   

موتور     451حودود   سوولوه  
ایو     کوه   مربع می باشود   

اسوتوقورار      ها جتت   سوله
 نفرات فنی و پشتیوبوانوی      

 احوداث   بورای   کارفرموای 

 بوکوار    پلنت پتروشیوموی   

 گرفته خواهند شد.
 علیرضا مجداالشرافی
 مدیر واحد های مناقصات و

 توسهه بازار و ارتباطات 
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 روش های کنترل دیابت:  
 بدنتان را چک کنید  Dسطح ویتامین  -
از   % 01توا    0  کاهووشمراقب وزنتان باشید،      -

 کند. وزن هم به بتبود دیابت کمک می
بواشویود،          داشوتوه    خواب مناسبی برنامه  -

افزایوش    به  ساعت خواب شبانه منجر 5از    کمتر
 شود. احتما  دیابت می

از   روش طبخ غاایتان اهمیت بدهویود،        به  -
اسوتوفواده      پز  بخارپز و خورشوتوی       غذاهای آب 

 کنید.
و غذاهوای     سبزیجات  ازغاای سالم بخورید،      -

 نشاسته ای و پروتئی  کم چرب استفاده کنید.
زیورا    کونویود     اگر سیگار می کشید تور        -

 31  احتما  ابتالی افراد سیگاری به دیوابوت     
 % بیشتر از دیگران است.41تا 

سطوح پایی    حواستان به تیروئیدتان باشد،     -
هموراه    هورمون تیروئید با پیشرفت پیش دیابت     

 است.
چربی های کنید،   دقت  ها  در مصرف چربی   -

 کاهش می دهند. را غیر اشباع سرعت بیماری
شنتاد محقووقووان   فهال باشید،     -   051  به پی

بوتوبوود           بوه   هوفوتوه     در  مونوظوم     ورزش  دقیقه
 تان کمک خواهد کرد. شرایط

 کارشناس توسهه بازار و ارتباطات و سردبیر  -سمانه موسوی

را در ساایا    سالگی شرکت فن اندیش  82، 5011اسفند سال  51همراهان گرامی،   

مدیریت مجموع  و پرسنا     خصوصاً   وجود کلی  ذینفعان خدا قوت و تبریک عرض نموده،    

تاجاراایاات              خاارارات    در  توانساتایا      پروژه ها، ک  در نهایت      توانمندمان در ستاد و کلی     

 ارائ  دهی . فن اندیش خدماتی شایست  ا  کارفرمایان گرانقدرمان تاکنون

 پتروشیمی کوروشمعرفی پروژه اجرائی     

 پیام سردایر:


