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همکمرمار      با نهایت تاسف و تاثر، خبر جانسوز درگذشت       
“ اصل    مهندس غالمحسین زاهدی  ” عزیزمان شادروان   

و   نمهمهمدار      رئیس تدارکات شرکت فن اندیش در پمروه        
را   کمرونما    تعکیرات پتروشیکی راز ، بعلت ابتال به ویمرو      

عمر     تسملمیمت     خدمت شکا و خانواد  داغدار آن مرحمو        
و   صمبمر    بمازممانمدگمان      نکود  و از پیشها  ایزد منان بمرا        

 شریبایی را مسئلت داریم.

 تبریکات
انجملن    در  بدینوسیله، اخذ مجدد گواهینامه ها  عضویمت   

کلارت    و  تعمیرات، اتاق بازرگانی ایران عملان       و  نگهداری
تبریک عر     را خدمت هکراران محتر      پیمانکاری شهرداری 

 می نکاییم.
هکچنین در این خصوص از جناب آقا  مهند  عملمیمرضما            

جهت هکرار     و ارتباطات   بازار  توسعه  مجداالشرافی مدیر واحد  
 صکیکانه تقدیر و تشرر می گردد.

 ارزیابی ها:

و   اجرا  عکلیات نمهمهمدار        مدیریت  -

 تمجمهمیمزات      و  هما   کلیه دستهما     تعکیر

 دو ممجمتمکم        و  یک  واحدها  فرآورش 

 پتروشیکی بندر اما 

 مناقصات:
تمعمکمیمرات       و  راهبمر ، نمهمهمدار         -

 تمجمهمیمزات      و  و تأسیسات   ها ساختکان

و   میرداماد، مجکوعه ضرابخمانمه      مجتک 

 فردوسی بانک مرکز  ج.ا.ا مجکوعه

 اجرایی احداث و عکلیات طراحی انجا   -

 شرکت پار  خودرو PMRساختکان 

طمبمقماتمی       احداث پارکینم     عکلیات  -

شمهمردار      61  بعثت واق  در منمقمقمه      

 و نقل و ترافیک حکل سازمان –تهران 

شمهمر     فموالد   احداث پکپ خانه پساب     -

 آهن اصفهان ذوب شرکت
 کارشناس مناقصات-هادی مجداالشرافی 

 ادامه مقلب بیکه نامه کرونا ...
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49شماره    1400مهر ماه سال  

و   تبدیل ضایعات پالستیک    •  

 به سوخت الستی 
روش پیرولیمز   چست؟    ترنولوه  پیرولیز 

فرسود ، ترنیرمی     الستیک  برا  بازیافت 
شد    خرد  یا  ها  کامل   است که الستیک  
 دارا   و  اکسیژن  از  عار   در یک رآکتور  

رآکمتمور     در  گمردد.    گمر    منب  حرارتی، 
از   پمس   و پالستیک نر  شد  و       الستیک

صورت ممداو      به  آن پلیکرها  الستیری  
 شونمد.  می  ها  کوچرتر تقسیم    به ملرول 

ها  کوچرتر سرانجا  بمخمار         این ملرول 
شممونممد.  مممی  خممارج  رآکممتممور  از  و  شممد 

بمقمور     تموانمنمد    شد  می   بخارها  تولید 
 تمولمیمد     مستقیم سوزاند  شوند تا نمیمرو      

نمفمتمی      ممایم     نموع   یمک   بمه   یا  و  گردد
که معکوالً بعنموان      کاندنسی )مای ( شد     

 گمیمرد،   ممی   قمرار   استفماد    سوخت مورد 

 کمه   هایی از ملرول  بعضی  شود.  تبدیل می 

کوچک هستند بمه       خیلی  چهالش  برا 
بمعمنموان      و  ممانمنمد      باقی می   گاز  عنوان

ممواد    توانند سوزاند  شمونمد.       سوخت می 
 تایمر   وزن  از  درصد  04که تقریباً     معدنی

 جمدا   دهند، بصورت جاممد     تشریل می   را

 بمه   که فرایند پیمرولمیمز       و هنهامی   شد 

 گمونمه    همیم     خوبی انجا  شود، تقریمبماً     

 و ضایعاتی ندارد. آلودگی
از   با اسمتمفماد     کارخانه ناپیوسته پیرولیز:     

 این نوع دستها  کارگران باید مواد اولیمه       

فمرسمود ،     السمتمیمک     را که شامل مثمالً    
ا     باشد را بقور دسته       پالستیک و ... می      
از   را انجا  دهند. بمعمد        پر کرد  و فرایند   

کمردن    خمارج   و  خنک کردن تجهمیمزات    
 دوبمار    کربن و سیم فلز ، روند بمعمد        

افتد. کارخانه پیرولیز ناپیوستمه        اتفاق می 
ممنماسمب      با ظرفیت کمم     برا  مشتریان 

و نیم زممان       ساعت  باشد. بکدت یک     می
تما    هشت  تغذیه و بارگیر  نیاز دارد و به      

نه ساعت زمان برا  پردازش. بنمابمرایمن          
ایمن    بمرا    افرادیره بودجه زیماد      برا 

ارزان   کافی  انداز   به  اند  پروه  تهیه نررد   
السمتمیمک      پمیمرولمیمز      باشد کارخانه   می

 حل  برا   فرسود  شرکتی با فناور  سبز    

هما     سایر آلودگی   و  فرسود   تایر  معضل
ایمن    کمه   آنمجمایمی     از  اسمت.    محیمقمی  

جد  زمین    مشرالت  از  مشرالت امروز  

 و  دار   هستند، این صنعت بسیار ممعمنمی       
 باشد. زیست محیقی می

 مزایا  استفاد  از خط تولید پیرولیز:
 گذار  کم اما سود باال. سرمایه -
 شماممل    کیفیت خوب محصوالت نهایمی      -

 و سوخت نفتی. کربن بلک
  سمتمیمک     انواع مختلفی از مواد مثل پمال    -

تموانمد    ممی   و الستیک ضایعاتمی     فرسود 
 پیرولیز گردد.

ها  پیشمرفمتمه،       ها و سیستم    با دستها    -
مما    ها  فرایند ناپیوسته پیرولیمز      کارخانه

شمکما     تولید خوبی را بمه      میتوانند فرایند 
 نوید دهند.

 محصوالت نهایی با کیفیت )سیم فلز ،        -

مزایا  بسیار    کربن بلک و سوخت نفتی(     
و   کمنمد   ممی   برا  شکا ایمجماد       را  خوبی
سرمایه شکا را     کوتاهی  مدت  در  تواند  می

 برگرداند
بازیافت و استفاد  کاربرد  از ضایعاتمی         -

 که کارایی ندارند.
 مواد اولیه اصلی

 فرسود  شامل تایرها  مخمتملمف        تایر    

 مرانیری، پالستیک، ضایعات الستیری 
 تجهیزات اصلی

بند  شمد    رآکتور پیرولیز، سیستم آب     
)سیلین (، سیستم قدرت، جدا کنمنمد ،     

مخازن سوخت، سمیمسمتمم         کندانسورها،
بمازیمابمی      سیسمتمم    آب،    خنک کنند  

 اگزوز، سیستم گرد و غبارگیر  و ...
الستیک   محصوالت نهایی کارخانه پیرولیز   

 فرسود 
 سوخت تایر %04 
 استفاد  بعنوان سوخت -
 فروش در بازار -
 پاالیش بیشتر و تبدیل به دیزل، بنزین  -
 کربن بلک %61 
 فروش در بازار -
دسمتمهما       ساخت کربن ریز به وسمیلمه        -

 پاالیش کربن بلک
کربن )برا  سوخمت(       ها   ساخت گلوله   -

 به وسیله دستها  ساخت پلت
 فوالد %64 
 فروش در بازار بقور مستقیم -
 گاز  %1 
تواند برا  گر  کردن رآکتور بازیابی        می  -

 شود

 کارشنا  فنی و مهندسی -علی اسکاعیلی مقد 

  

دیموارهما      کمنما     اجمرا    اتمکما     -
و   غمربمی    ضملم     تجمار    واحدها 
 شرقی

کممف   سممرامممیممک  اجممرا   اتممکمما    -
و   غمربمی    ضملم     واحدها  تجمار   

 شرقی
 C  بملمو     رواق  کار  ایزوگما     عایق  -

 ساختکان تاالر شهر
داخملمی     دیموارهما     چمیمنمی     بلو   -

 تاالر شهر ساختکان  Bبلو 
 و  پلمه   )ازار (    اجرا  سن  قمرنمیمز       -

 میدان دسترسی به را  شیب
خا  محوطه    بردار  و تخلیه    خا   -

 شکالی
پمنما       جمان   و  آویمزهما    جوشرمار    -

 ساختکان تاالر شهر
 هما   لمه   لمو   ممونمتماه     اتکا  نصمب و      -

تجار  ضملم        واحدها   نشانی  آتش
 غربی و شرقی

باران ساختکان   آب  کشی لوله  اجرا   -
 تاالر شهر

 SIP10  اجرا  غال  تمابملموهما         -
 عرصه میدان غربی ضل  جنوب

رواق   گمم    آهن  اجرا   بند  و   قالب  -
و   غمربمی    واحدها  تجار  ضملم      

 شرقی
ها   و ستون  رواق  نکا   آجر  اجرا   -

و   غمربمی    ضملم     واحدها  تجمار   
 شرقی

 عرصه میدان ریز  ضل  جنوبی بتن -
خما     تخلیمه   بردار  و   شروع خا    -

 باغ را  غربی و شرقی

  

البمی    کشمی   انجا  عکلیات کمابمل       -
و جروز   سونا و سرپوشید  استخر

 )بازساز  کامل سیستم     بقور کامل 

 و برق رسانی( روشنایی
انمداز     را   و  یمابمی    بررسی، عیمب    -

جذبی موتورخانمه     چیلرها   موقت
 ساختکان جدید پارکین  طبقاتی

آبممهممر    همما   دیمم   انممداز   را    -
یمابمی     عمیمب    و  پارکین  طبقاتمی  

 2به دی  شکار   مشعل مربوط
 بممرودت  سممیممسممتممم   انممداز   را    -

همما(   کمموئممل  فممن  و  )هممواسممازهمما 
 طبقاتی  پارکین   جدید  ساختکان

مموقمت     عمیمب    رف   و  یابی  و عیب 
 سیستم 

کملمیمه      انمداز    را   و  عیب یمابمی      -
تاسیساتی ساختکمان     ها   سیستم

پارکین  طبقاتی جهت بمرگمزار       
 بانک مرکز  ارشد مدیران جلسه

و را  انداز      فلوترها  شستشو،تنظیم  -
خنک کنند  ساختمکمان       برج ها  

 مرحله 2 در پارکین  طبقاتی
انمداز     را   و  نصمب   و  عیب یمابمی      -

سیستم اعمال      الرترونیری  بردها 
 شبره مربوطه حرق و رف  فالتها 

انمداز     را   و  عیب یابی و تعمکمیمر        -
 چمنمد    سمالمن    سیستم ها  صوتی  

 سماز    آمماد    راستا   )در   منظور 

اول   محل واکسیناسیون( و طبقمات    
 و دو  رستوران

رفم     و  کمار    کمنمد     عیب یمابمی،     -
در سه  آب شهر ترکیدگی لوله ها 

 طبقاتی  قسکت از محوطه پارکین  

 از کنتور آب شهر بعد و زورخانه و
 بردن  بررسی و را  انداز  و زیر بار        - 

هنراتور پارکین  طمبمقماتمی         دیزل
 برا  اولین بار پس از نصب

   

  

آمیز  دیوارها  شرکت پار       رن   -
 خودرو

کمردن       مموممیمایمی      و  زدایمی   زنم    -
سالمن    واتر  هات  قسکت  ها   ساز 
 رن 

قسمکمت     اتماق   کمف   کار   سرامیک  -
cnc 

 ۵1  کفساز  و تسقیح کف سمالمن        -
 بتن مسلح و دستها  با قلو  بتن

 های جاری در شهریور ماه ... اخبار پروژه
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جدول حق بیمه ساالنه بر اساس سن و محیط شغلی بیمه شده با 
 احتساب مالیات و عوارض

 بیماری های زمینه ای

% اضافه  05چنانچه بیمه شده دارای هرکدام از بیماری های زمینه ای زیر باشد معادل 

 نرخ پزشکی در بیمه نامه اعمال می گردد 

ممزممن     هما    بمیمکمار      آسم، بیکار  ها  مزمن کلیو ، بیکار  مزمن خونمی،        ،  دیابت

 نمقمایم      عصمبمی،    کبد ، ایدز، بیکار  ها  قلبی و عروقی، سرطان، اختالالت مزممن          

 دستها  ایکنی، بیکار  ها  مادرزاد  و سایر بیکار  ها  مزمن

 

 ...“ادامه مطلب نشریه قبلی ”

کارشناس بیمه -علیرضا اوانی  

 طرح سوم   بیمه نامه ی کرونا       
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 طبقه اول

کارمندان ادار  که با مرد  به طور مستقیم در ارتباط نیستند. 

 مانند کارمندان ستاد  و شاغل در بخش ها  مدیریتی

 زنان خانه دار

 افراد بدون شغل

 سال(0کودکان )زیر

 بازنشسته ها  کشور  و لشرر 

 کشاورزان و دامپروران و کندو داران

مشاغلی که فعالیت آنها به صورت مجا  از طریق اینترنت و یا 

 به صورت تلفنی و از را  دور صورت میهیرد

نفر  64شاغالن در کارگا  ها  بسیار کوچک با تعداد افراد زیر 

مانند اکثر کارگا  ها  تولید شیرینی، تولید کنندگان ابزارها  

 چوبی )نجار (

 طبقه دوم

 رانندگان وسایل حکل و نقل عکومی )مترو، تاکسی، اتوبو (

 افراد شاغل در مراکز ورزشی مانند استخر، بدنساز ، کشتی و ...

 افراد نظامی و سربازها

 کارمندان ادار  که با مرد  به طور مستقیم در ارتباط هستند

فروشندگان کاال و مواد غذایی و افراد شاغل در نانوایی، رستوران، قهو  خانه،    

 اغذیه فروشی

 کارگران شاغل در کارخانه ها و مراکز تولید 

نیروها  خدماتی و افراد شاغل در هتل ها و مجکوعه ها  گردشهر  مانند        

 باغ وحش و موز 

دانش آموزان، دانشجویان، معلکان، اساتید دانشها  و بقور کلی مشاغلی که با 

 آموزش افراد در رابقه هستند

 نیروها  خدماتی و افراد شاغل در کتابخانه ها  عکومی

افراد ارائه دهند  خدمات عکومی و اجتکاعی مانند آرایشها  ها، عراسی ها،   

 خیاطی ها و متصد  پکپ بنزین

 ، اسناد رسکی64کارمندان دفاتر خدماتی مانند پست بانک، پلیس+

 کلیه بنها  ها  معامالتی اتومبیل و امال 

 افراد شاغل در ادوگا ، دادسرا و مراکز حل اختال 

 نیروها  خدماتی شهردار 

 طبقه سوم

پزشران، پرستاران، دندانپزشران شاغل در کلیه بیکارستان ها، 

 درمانها  ها و مراکز درمانی

 نیروها  خدماتی بیکارستان ها، درمانها  ها و کلیه مراکز درمانی

 نیروها  حراست بیکارستان ها، درمانها  هاو کلیه مراکز خدماتی

 رانندگان امبوالنس ها

 پرسنل داروخانه ها

نیروها  شاغل در آزمایشها  ها و مراکز عرس بردار ، پزشری و 

 مراکز بهداشت

 کلیه فعالیت ها  مرتبط با امور کفن و دفن

 جدول محیط شغلی بیمه شدگان

بیمه نامه کرونا       
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 سکانه سادات موسو .سردبیر و صفحه آرا: 
    مموسمو ،    سمادات   ممریمم    اعضاء تحریلریله:    

                اوانمممی،  عممملمممیمممرضممما   اسمممد ،  ممممهمممدیمممه

 ممجمداالشمرافمی،      علیمرضما    محکد ،  آقا  حسین

 محکود نجفی.
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هلای    لطفًا 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 

تمقماطم       از  بمعمد     -خیابان مقهر    -تهرانآدرس:   
  0سهرورد  کوچه حاتکی پال  

 611107۵616کدپستی: 

درج   به  بدینوسیله از کلیه همکارانی که تمای      
جهت بلهلبلود       مطالب خود و یا ارائه پیشنهاد     

دارنلد    را  نلامله    پلیلام    ملحلتلوای     کیفیلت 
 آپ  واتلل   شللمللاره  بلله  خللواهشللمللنللدیللم

خبلرنلامله    به آدرس ایمی    یا  و  52100110311
از   پل    ملوارد   و  ارسال نمایند0 کلیه مطلاللب      

در   ملنلاسلب     زمان  در  بررسی اعضاء تحریریه،  
 خبرنامه به نام خودشان نیز منتشر خواهد شد0

2 4 9 8 3 1 6 5 7 

3 5 1 4 6 7 2 8 9 

8 7 6 5 9 2 4 1 3 

7 9 2 6 8 5 3 4 1 

1 8 4 7 2 3 5 9 6 

6 3 5 1 4 9 8 7 2 

9 1 8 3 5 6 7 2 4 

4 2 3 9 7 8 1 6 5 

5 6 7 2 1 4 9 3 8 

با عنایت به استعال  ها  دریافت شد  از شرکت ها  بیکه مختلف و رعایت صرفه و                   به اطالع میرساند    

قرارداد بیکه ترکیلی با شرکت بیکه د  منعقد           46/40/6044صالح شرکت و بیکه گذاران محتر  از تاریخ           

 خواهد شد، لقفاً جهت عضویت، تکدید و یا انصرا  نسبت به ترکیل اطالعات زیر اقدا  فرمایید.

ریال ماهیانه برا  بیکه      704/444% مبلغ     ۵4با فرانشیز   6044-6046مدت عضویت یرساله و حق بیکه سال        

شد  اصلی و افراد تحت ترفل و هکچنین هزینه حق بیکه افراد غیر تحت ترفل )پدر و مادر( دو برابر اعال                         

شد  است که عینًا بعهد  متقاضی می باشد و در صورت تسویه حساب نیز از تاریخ قق  هکرار  تا پایان                         

 ( کل حق بیکه متعلقه از هکرار کسر خواهد شد.6046/41/۵6قرارداد بیکه )

جکعاً   ریال  144/444/444  با سرمایه بیکه هر کدا  به مبلغ        پرسنل  گروهی  حادثه  و  عکر  بیکه  پوشش  ضکناً

ریال نیز برا  بیکه شد  اصلی در نظر گرفته شد  است که حق بیکه ساالنه آن معادل                         6/444/444/444

 کسر خواهد شد. 6044ریال می باشد که عیناً از حقوق مهرما  6/71۵/010
الزم به ذکر است صرفاً نیروهای قراردادی مشمول این طرح می باشند و پرسنلی که قبالً عضو بوده اند 

مشمول دوره انتظار نمی باشند و حذف دوره انتظار برای متقاضیان جدید صرفاً منوط به رسیدن تعداد بیمه 

 نفر می باشد0 1555شدگان به 

 در صورت موافقت کادر زیر را تکمیل نمایید:
شرایط به اینجانب ................. به شکار  پرسنلی................. شاغل در................. به شکار  موبایل................. با توجه 

 فوق الذکر نسبت به بیکه نکودن خود و افراد تحت و یا غیر تحت ترفل خود موافقم     موافق نکی باشم 

 شکار  حساب بیکه شد  اصلی................. شکار  شبا................. نا  بانک.................نوع حساب.................    

 

 نوع تعهدات تعهد ب

دیسمک    جبران هزینه ها  بستر  و جراحی در بیکارستان و مراکز جراحی محدود و آنژیوگمرافمی،                005/555/555

ستون فقرات، گامانایف، جبران هزینه ها  شیکی درمانی به شرط بستر ، رادیوتراپی و انواع سنم        

 شرن برا  هر نفر

نمخماع     حداکثر سقف تعهدات سالیانه برا  اعکال جراحی مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکز  و               055/555/555

و   )به استثناء دیسک ستون فقرات( گامانایف، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخموان   

 تا مبلغ 6در سال با احتساب بند قلب برا  هر نفر

 حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه زایکان اعم از طبیعی و سزارین تا مبلغ 05/555/555

  
  
  

05/555/555 

انمواع    حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه ها  پاراکلینیهی نوع اول شامل: سونوگرافی، ماموگرافی،            

دانسمیمتمو      و  اکمو   اسرن، انواع سی تی اسرن، انواع آندوسروپی، ا  آر آ ، اکوکاردیوگرافی، استمر         

 متر  برا  هر نفر

حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه ها  پاراکلینیهی نوع دو  شامل: تست ورزش، تسمت آلمره ،               

سمنمجمی،      بمیمنمایمی      سمنمجمی،     تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنموایمی   

 هولترمانیتورین  قلب و آنژیوگرافی چشم برا  هر نفر تا مبلغ

گمیمر ،     گم    هما،   حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه ها  جراحی مجاز سرپایی مانند شرستهمی          

 لیپو ، تخلیه کیست و لیزر درمانی و بیوپسی برا  هر نفر   -بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون ختنه،

 دیوپتر یا بیشتر با تایید پزشک بیکه گر برا  دو چشم  ۵رف  عیوب انرسار  چشم به میزان  25/555/555

 جبران هزینه ها  آمبوالنس در داخل شهر 3/055/555

 جبران هزینه ها  آمبوالنس بین شهر  5/000/000

آسمیمب     یما   پماتمولموه      حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه ها  آزمایش ها  تشخی  پزشمرمی            60/000/000

و   قملمب    نموار   اول،  گمر   شناسی و هنتیک پزشری، انواع رادیوگرافی به شرط استفاد  از سهم بمیمکمه          

 فیزیوتراپی برا  هر نفر تا مبلغ

 مشخصات بیمه شده اصلی و افراد تحت پوشش

 نام نام خانوادگی ش.شناسنامه روز، ماه، سال تولد محل صدور کد ملی نام پدر نسبت

                

        

        

کارشنا  بیکه -علیرضا اوانی  امضاء همکار 00000000000000000 


