
99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
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1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نديچرب و بيرخت تايلمع ـ1 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  ياهنيمز رد طوبرم ياههشير و هتوب ندرك جراخ و ندنك
.اهنآ زا هديشوپ

010101445/00191‘350 430/0

هلصا  عونره ندرك نك هشير موزل تروص رد و نديرب اي و ندنك
 رتميتناس15 زا رتمك نآ نب طيحم هك يتروص رد ،لاهن
5 رسك( نب طيحم رتميتناس5 ره يازا هب ،دشاب
 جراخ هب نآ لمح و)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميتناس
.هاگراك

01010216‘000/0

هلصا 40 ات نآ نب طيحم هك يتروص رد لاهن اي تخرد يياجباج
.دشاب رتميتناس

0101213‘750‘000/0

هلصا  هب هك رتميتناس ره يازا هب ،010121 فيدر هب اهبهفاضا
 ات رتميتناس40 رب دازام ،دوش هفاضا تخرد نب طيحم

.رتميتناس100

010122200‘000/0

هلصا 100 نآ نب طيحم هك يتروص رد تخرد يياجباج
.دشاب رتميتناس

01012315‘600‘000/0

هلصا  هب هك رتميتناس ره يازا هب ،010123 فيدر هب اهبهفاضا
 ات رتميتناس100 رب دازام دوش هفاضا تخرد نب طيحم

.رتميتناس120

010124345‘000/0

هلصا 120 نآ نب طيحم هك يتروص رد تخرد يياجباج
.دشاب رتميتناس

01012522‘500‘000/0

هلصا  هب هك رتميتناس ره يازا هب ،010125 فيدر هب اهبهفاضا
 ات رتميتناس120 رب  دازام دوش هفاضا تخرد نب طيحم

.رتميتناس150

010126470‘500/0

هلصا 150 نآ نب طيحم هك يتروص رد تخرد يياجباج
.دشاب رتشيب و رتميتناس

01012736‘700‘000/0

لوطرتم 0.005 ات عطقم حطس هب ،ييانب حوطس ندركخاروس
.موزل تروص رد اهدرگليم نديرب مامضنا هب عبرمرتم

010201324‘500/0

لوطرتم زا شيب عطقم حطس هب ،ييانب حوطس ندرك خاروس
 رد اهدرگليم نديرب مامضنا هب عبرمرتم0.1 ات0.005

.موزل تروص

010202649‘000/0

لوطرتم   ات0.1 زا شيب عطقم حطس هب ،ييانب حوطس ندرك خاروس
.موزل تروص رد اهدرگليم نديرب مامضنا هب عبرمرتم0.3

0102031‘297‘000/0

لوطرتم  ات  عطقم حطس هب ،حلسم نتب و ينتب حوطس ندرك خاروس
 تروص رد اهدرگليم نديرب مامضنا هب عبرمرتم0.005

.موزل

010204763‘500/0

لوطرتم  عطقم حطس هب ،حلسم نتب و ينتب حوطس ندرك خاروس
 نديرب مامضنا هب عبرمرتم0.05 ات0.005 زا شيب
.موزل تروص رد اهدرگليم

0102051‘854‘000/0

هحفص : 1
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: كردم دك
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم  عطقم حطس  هب ،حلسم نتب و ينتب حوطس ندرك خاروس

 نديرب مامضنا هبعبرمرتم0.15 ات0.05 زا شيب
.موزل تروص رد اهدرگليم

0102062‘595‘000/0

لوطرتم  حوطس رد ،عبرمرتميتناس20 ات عطقم حطس اب رايش داجيا
.ييانب

01020765‘600/0

لوطرتم 40 ات20 زا شيب عطقم حطس اب رايش داجيا
.ييانب حوطس رد ،عبرمرتميتناس

010208131‘000/0

لوطرتم  كي ره يازا هب ،010208 فيدرهب اهبهفاضا
 حطس ات دوش هفاضا عطقم حطس هب هك عبرمرتميتناس
.عبرمرتميتناس100 رثكادح عطقم

0102093‘940/0

لوطرتم  حوطس رد ،عبرمرتميتناس20 ات عطقم حطس اب رايش داجيا
.ينتب

010210328‘000/0

لوطرتم 40 ات20 زا شيب عطقم حطس اب رايش داجيا
.ينتب حوطس رد ،عبرمرتميتناس

010211437‘500/0

لوطرتم  رتميتناس كي ره يازا هب ،010211 فيدر هب اهبهفاضا
 رثكادح عطقم حطس ات دوش هفاضا عطقم حطس هب هك عبرم

.عبرم رتميتناس100

01021217‘500/0

لوطرتم 4 ات رطق هب ،حلسم نتب و ينتب حوطس ندرك خاروس
.يشكچينارود رازبا زا هدافتسا اب رتميتناس

010220927‘000/0

لوطرتم 15 ات رطق هب ،حلسم نتب و ينتب حوطس ندرك خاروس
.يريگ هزغم شور هب رتميتناس

0102302‘442‘000/0

عبرمرتم .ياهنيچ و يتشخ حلاصم اب ياهنامتخاس يلك بيرخت 010301473‘500/0

عبرمرتم  و يتشخ زا ريغ ييانب حلاصم اب ياهنامتخاس يلك بيرخت
.ياهنيچ

010302560‘000/0

بعكمرتم .ياهنيچ و يتشخ حلاصم اب ياهييانب بيرخت 010401170‘000/0

بعكمرتم  اب هك ياهنيچ و يتشخ زا ريغ حلاصم اب ياهييانب بيرخت
.دشاب هدش هديچ دراتاب اي ،ناميس هسام تالم

010402267‘500/0

بعكمرتم  اب هك ياهنيچ و يتشخ زا ريغ حلاصم اب ياهييانب بيرخت
 هدش هديچ كاخ و چگ اي ،كهآ هسام ،كهآ لگ تالم
.دشاب

010403224‘000/0

بعكمرتم  ،نهآريت نودب اي نهآريت اب يرجآ فقس بيرخت
.طوبرم ياهنهآريت نتشادرب اب ،تماخضرههب

010404220‘000/0

بعكمرتم .حلسمريغ نتب بيرخت 0104052‘534‘000/0

بعكمرتم .اهدرگليم نديرب مامضنا هب ،حلسم نتب بيرخت 0104063‘741‘000/0

بعكمرتم .رايعره اب هتفش بيرخت 010407527‘000/0
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: كردم دك
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
بعكمرتم  و اهگنس ،اهكولب ،اهرجآ نديچ اي و يدنب هتسد ،كيكفت

.نديچرب اي بيرخت زا لصاح هباشم حلاصم
010408324‘500/0

بعكمرتم  ره هب و حلاصم عون ره اب كولب و هچريت فقس بيرخت
.اهدرگليم و هچريت نديرب مامضنا هب تماخض

0104091‘867‘000/0

بعكمرتم  ارجا ينيچهكشخ تروص هب هك هولق اي هشال گنس نديچرب
.دشاب هدش

010410223‘000/0

بعكمرتم  يلناپ راويد و رادقياع كبشم يلناپ راويد عاونا بيرخت
.راگدنام

010412285‘500/0

لوطرتم  و ضرع ره هب ،رادهشير يگنس اي يكييازوم هلپ نديچرب
.عافترا

010501162‘000/0

عبرمرتم  ينتب ياهشوپفك اي يكييازوم ،يرجآ فك شرف نديچرب
.طوبرم تالم اب هارمه

01050253‘300/0

عبرمرتم  و هدش ارجا حوطس هيلك زا كالپ گنس عون ره نديچرب
.موزل تروص رد طوبرم تالم نديشارت

01050394‘100/0

عبرمرتم  ،هولق اي رادهشير هشال ياهگنس زا فك شرف نديچرب
.طوبرم تالم اب هارمه

01050482‘500/0

عبرمرتم  رد طوبرم هدننابسچ نديشارت و يكيمارس يشاك نديچرب
.موزل تروص

01050587‘900/0

عبرمرتم .تماخض رههب ماب تشپ لگهاك نديشارت 01050630‘200/0

عبرمرتم  دودنا اب هارمه حوطس هيلك يور زا لگهاك دودنا نديشارت
.دوجو تروص رد نآ يور چگ

01050732‘400/0

عبرمرتم  اب هارمه حوطس هيلك يور زا كاخ و چگ دودنا نديشارت
.دوجو تروص رد نآ يور چگ دودنا

01050864‘900/0

عبرمرتم  زا كهآ هسام اي ،دراتاب ،ناميس هسام ياهدودنا نديشارت
.دوجو تروص رد نآ هيور دودنا هارمه هب ،حوطس هيلك يور

010509185‘500/0

لوطرتم  ندرك كاپ و حلاصم عون ره اب دوجوم ياهدنب ندرك جراخ
.اهزرد

0105102‘060/0

عبرمرتم  و لافوت ،ريصح ،يبوچ ريت زا لكشتم ياهفقس نديچرب
.لماك روطب نآ يور دودنا

010512460‘500/0

عبرمرتم .ماب لافس عون ره نديچرب 01051331‘200/0

عبرمرتم  قياع ،ينوگ و ريق زا معا ،يتبوطر قياع نديچرب
.نآ دننام و هتخاسشيپ

01051427‘800/0

لوطرتم .داعبا ره اب يگنس و هتخاسشيپ ينتب ياهلودج نديچرب 01051593‘600/0

عبرمرتم  نزو و تماخض ره اب يترارح قياع عون ره نديچرب
.صوصخم

01051613‘000/0

هحفص : 3
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: كردم دك
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  ،010505 و010503  ،010502 ياهفيدر هب اهبرسك

 هب و تالم زا هدافتسا نودب طوبرم حلاصم هك يتروص رد
.دنشاب هدش بصن كشخ قيرط

01051716‘200/0

ددع  هب شتآ ربارب رد مواقم يششاپ دودنا عون ره نديشارت
.عبرمرتم0.05 ات حطس

01051828‘300/0

عبرمرتم .فقس لافوت اي يناوريش ريز هتخت نديچرب 01060149‘500/0

عبرمرتم .لماك روط هب يبوچ هپال نديچرب 010602247‘500/0

عبرمرتم  ياهيزيرريت و تالاصتا مامضنا هب ،يبوچ ياپرخ نديچرب
.اهاپرخ نيب يبوچ

010603247‘500/0

ددع .طوبرم بوچ راهچ اب هارمه ،يبوچ هرجنپ و رد نديچرب 010604162‘000/0

عبرمرتم  دننام و ياهشيش ،يبوچ ،يدالوف هدننكادج راويد نديچرب
.اهنآ زا يبيكرت اي نآ

010605130‘000/0

هگنل  هريگتسد ،تفچ ،الول ،هرجنپ و رد تالآقاري و لفق ندركزاب
.نآ دننام و

01060664‘900/0

عبرمرتم .يبوچ حلاصم اب بذاك حوطس يزاسريز نديچرب 01060766‘600/0

عبرمرتم  هب يفقس و يراويد يناميس اي يچگ تاحفص عاونا نديچرب
.طوبرم يزاسريز هارمه

01060896‘500/0

عبرمرتم .يفقس و يراويد يزلف يچيودناس ياهلناپ نديچرب 01060950‘100/0

عبرمرتم  ،يرميلپ شوپراويد اي شوپفك ،بذاك فقس عاونا نديچرب
 تروص رد طوبرم يزاسريز هارمه هب ،يموينيمولآ ،يبوچ
.موزل

010610116‘000/0

عبرمرتم  هب و كبشم تروص هب عون ره زا يفقس ياهليات نديچرب
 يزاسريز هارمه هب دوش ظفح ملاس اهليات هك ياهنوگ
.طوبرم

01061172‘400/0

عبرمرتم  هك ياهنوگ هب وشزاب اي تباث زا معا نكشن هشيش نديچرب
.دوش ظفح ملاس اههشيش

01061293‘000/0

ددع ره اي  طوبرم باق اب هارمه ،يزلف ياهرد اي هرجنپ نديچرب
.رگيد يزلف بوچراهچ عون

010701216‘500/0

عبرمرتم  ندرك نيچرود و ،)ناكما دح رد( ندرك فاص و نديچرب
 ،اهفقس ،يناوريش يور زا ياهركرك اي فاص قرو نهآ

 حطس بسحرب ،نآ دننام و هرجنپفك ، هانپناج ،نابهياس
.هدش هديچرب

01070267‘900/0

عبرمرتم  ،ناميس تسبزآ رادجوم اي فاص ياهقرو نديچرب
.هدش هديچرب حطس بسحرب

01070467‘900/0

هحفص : 4
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
مرگوليك يدالوف بآ جرب ،نامتخاس يدالوف تلكسا عون ره نديچرب

 قرو و هلول ،يشبن ،ينادوان ،نهآريت عون ره اب ،نآ دننامو
.لاصتا هنوگره اب ،يدالوف ياه ليفورپ رياسو

0107055‘000/0

عبرمرتم  هكبش اي رادراخ ميس ،يميس يروت زا سنف نديچرب
.طوبرم ياههياپ اب هدش شوجشيپ

01070681‘100/0

عبرمرتم يور دودنا هارمه بذاك حوطس زا ستيبار تاحفص نديچرب
.دوجو تروص رد نآ

01070743‘300/0

مرگوليك  نامتخاس يامن و بذاك حوطس يدالوف يزاسريز نديچرب
.نآ دننام و يلاخوت ياهليفورپ ،درگليم ،يرپس ،يشبن زا

01070811‘900/0

عبرمرتم .يبوچ و يزلف هدرن عون ره نديچرب 01070943‘300/0

مرگوليك  زا يتاعطق  هك يتروص رد010705 فيدر هب اهبهفاضا
 ريت دننام هدنكارپ و ازجم تروص هب يدالوف تلكسا ياضعا
.دنوش هديچرب نوتس و

0107109‘580/0

عبرمرتم  قرو عون ره زا امن و اهراويد ،اهنوتس يور شكور نديچرب
.يزلف

01071197‘800/0

مرگوليك .لاصتا هنوگره اب راكاضف هزاس عون ره نديچرب 01071223‘200/0

ددع .C.V.P.U اي يموينيمولآ هرجنپ و رد نديچرب 010713167‘000/0

عبرمرتم  تروص رد نآ قياع اب هارمه اوه لاناك عون ره نديچرب
.لاناك عبرمرتم بسح رب دوجو

01071425‘600/0

بعكمرتم  و)نويباگ( گنس روت اب هدشهتخاس هزاس عون ره نديچرب
.طوبرم ياهگنس و حلاصم ندرك يدنبهتسد

010715259‘500/0

عبرمرتم  ،فقس ،يناوريش يور زا يرميلپ ياهلناپ اي قرو نديچرب
 هديچرب حطس بسحرب تماخض ره هب نآ دننام و نابهياس
.هدش

01071651‘600/0

هاگتسد  ،هديب ،ييوشتسد ،ييوشفرظ كنيس عون ره نديچرب
.كناتشالف ،يبرغ تلاوت

010801143‘000/0

هاگتسد .مامح ناو و يشود ريز ،يقرش تلاوت نديچرب 010802137‘500/0

لوطرتم  اب ،نوفدم ريغ يرميلپ هلول عون ره و يزلف هلول نديچرب
.طوبرم تالاصتا هارمه هب  چنيا2 ات رطق

01080331‘600/0

لوطرتم  رد نوفدم يرميلپ هلول عون ره و يزلف هلول نديچرب
.طوبرم تالاصتا هارمه هب  چنيا2 ات رطق اب  ،ييانب  حلاصم

01080439‘000/0

لوطرتم  اب ،نوفدم ريغ يرميلپ هلول عون ره و  يزلف هلول نديچ رب
.طوبرم تالاصتا هارمه هب  چنيا2 زا شيب رطق

01080553‘700/0

لوطرتم  رد نوفدم يرميلپ هلول عون ره و يزلف هلول نديچرب
 تالاصتا هارمه هب چنيا2 زا شيب رطق اب ،ييانب حلاصم
.طوبرم

01080663‘100/0

هحفص : 5



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نديچرب و بيرخت تايلمع ـ1 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

لوطرتم ( ،نآ دننام و رابخا گنز ،نفلت ،قرب ياه ميس نديچرب
 بوسحم هتشر كي ،دنشاب هلول كي لخاد هك يياهميس
.)دنوشيم

0108082‘950/0

ددع .نآ هباشم دراوم اي ،يفقس هكنپ و يفقس غارچ نديچرب 01080988‘600/0

ددع .هباشم دراوم و زيرپ ،ديلك نديچرب 01081025‘900/0

لوطرتم .حوطس هيلك زا لباك عون ره نديچرب 0108119‘200/0

لوطرتم  و تالاصتا ،تسب هارمه هب لباك نابدرن و ينيس نديچرب
.طوبرم  هاگ هيكت

01081251‘800/0

ددع .نآ دننام و رپمد ،اوه هچيرد نديچرب 01081351‘800/0

هاگتسد  و طولخم ريش ،شود لماش يتشادهب تالآريش نديچرب
.نآ دننام

01081485‘900/0

لوط رتم  هتخاسشيپ ياههلول ،ناميس تسبزآ ياههلول نديچرب
.نوفدمريغ يندچ اي يناميس

01081551‘600/0

لوط رتم  هتخاسشيپ ياههلول ،ناميس تسبزآ ياههلول نديچرب
.ييانب حلاصم رد نوفدم يندچ اي يناميس

01081659‘000/0

عبرمرتم .رتم يتناس2 ات تماخض هب ماب تلافسآ ندنك 01090178‘400/0

عبرمرتم  هفاضا رتميتناس ره يازا هب ،010901 فيدر هب اهبهفاضا
 هب رتميتناس رسك( رتميتناس2 دازام هب تبسن تماخض
.)دوشيم هبساحم بسانت

01090226‘100/0

عبرمرتم  رتميتناس5 ات تماخض هب يريگهكل يارب تلافسآ ندنك
.هدش هدنك حطس بسح رب

010903125‘500/0

عبرمرتم  هفاضا رتميتناس ره يازا هب ،010903 فيدر هب اهبهفاضا
 بسانت هب رتميتناس رسك( رتميتناس5 رب دازام تماخض
.)دوشيم هبساحم

01090423‘100/0

لوطرتم  و رتميتناس8 ات ضرع هب تلافسآ ندنك و نتخادنا رايش
.نزرايش نيشام اب رتميتناس10 ات قمع

01090564‘300/0

لوطرتم  هفاضا رتميتناس ره يازا هب ،010905 فيدر هب اهبهفاضا
 بسانت هب رتميتناس رسك( رتميتناس10 رب دازام قمع
.)دوشيم هبساحم

0109066‘430/0

لوطرتم  يريگ هزادنا( رتميتناس7 ات قمع هب رتاك اب تلافسآ شرب
.)شرب طخ ره لوط بسحرب

01090723‘100/0

لوطرتم  هفاضا رتميتناس ره يازا هب ،010907 فيدر هب اهبهفاضا
 ره لوط بسحرب يريگهزادنا ،رتميتناس7 رب دازام قمع
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميتناس رسك(شرب طخ

0109082‘560/0

عبرمرتم .رتميتناس5 ات تماخض هب تلافسآ يلك بيرخت 01090946‘100/0

هحفص : 6



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نديچرب و بيرخت تايلمع ـ1 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  هفاضا رتميتناس ره يازا هب ، 010909 فيدر هب اهبهفاضا
 بسانت هب رتميتناس رسك( رتميتناس5 رب دازام تماخض
.)دوشيم هبساحم

0109106‘920/0

عبرمرتم  صوصخم نيشام اب هتسويپ تروص هب تلافسآ نديشارت
.رتميتناس5 ات تماخض هب ،شارت تلافسآ

01091163‘400/0

عبرمرتم  هفاضا رتميتناس ره يازا هب010911 فيدر هب اهب هفاضا
 بسانت هب رتميتناس رسك( رتميتناس5 رب دازام تماخض
.)دوشيم هبساحم

01091210‘500/0

عبرمرتم 1.5 رثكادح هلصاف اب( شرب طخ ود نيب تلافسآ بيرخت
 ،يكيلورديه ليب اي روسرپمك دننام يكيناكم لياسو اب)رتم
.نآ نتشادرب و رتميتناس7 ات تماخض هب

0109139‘500/0

عبرمرتم  هفاضا رتميتناس ره يازا هب010913 فيدر هب اهب هفاضا
 بسانت هب رتميتناس رسك( رتميتناس7 رب دازام تماخض
.)دوشيم هبساحم

0109143‘360/0

عبرمرتم  و هتسويپريغ تروص هب يريگهكل يارب تلافسآ نديشارت
 ات تماخض هب ،شارت تلافسآ صوصخم نيشام اب هدنكارپ
.رتميتناس5

01091581‘900/0

عبرمرتم  هفاضا رتميتناس ره يازا هب501091 فيدر هب اهبهفاضا
 بسانت هب رتميتناس رسك( رتميتناس5 رب دازام تماخض
.)دوشيم هبساحم

01091610‘900/0

لوط رتم  ات تماخض هب رتاك اب ،اهدرگليم نديرب مامضنا هب نتب شرب
.)شرب طخ ره بسحرب يريگ هزادنا( رتميتناس15

010920270‘500/0

لوط رتم  رتميتناس ره يازا هب ،010920 فيدر هب تبسن اهبهفاضا
( رتميتناس25 ات رتميتناس15 رب دازام تماخض هفاضا
).دوشيم هبساحم بسانت هب رتميتناس رسك

01092121‘700/0

191‘350

هحفص : 7



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

تسد اب يكاخ تايلمع ـ2 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم 50 هلصاف ات ،يتسد هليسو عون ره اب لمح ،يرادربنجل
.اهنآ هيلخت و يرتم

020101269‘000/0

بعكمرتم  هدنك ياهكاخ نتخير و يكاخ ياهنيمز رد نيمز ندنك
.طوبرم ياهلحم رانك هب هدش

020102224‘000/0

بعكمرتم  هدش هدنك داوم نتخير و يگنس ياهنيمز رد نيمز ندنك
.طوبرم ياهلحم رانك هب

0201042‘637‘000/0

بعكمرتم  و ازوس داوم زا هدافتسا اب يگنس ياهنيمز رد نيمز ندنك
 ياهلحم رانك هب هدش هدنك ياهگنس نتخير و رگراك
.طوبرم

020105

بعكمرتم  طسبنم داوم زا هدافتسا اب يگنس ياهنيمز رد نيمز ندنك
 رانك هب هدش هدنك ياهگنس نتخير و رگراك و هدنوش
.طوبرم ياهلحم

020106

بعكمرتم  قمع هاگره ،020104 و020102 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 ات2 نيب عقاو مجح يارب ،دشاب رتم2 زا شيب نيمز ندنك
 و راب ود ،رتم6 ات4 نيب عقاو مجح يارب و راب كي ،رتم4
.رتم10 ات رتشيب ياهقمع يارب بيترت نيمه هب

02020187‘300/0

بعكمرتم  يتروص رد ،020104 و020102 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 و دريگ تروص ينيمزريز بآ حطس زارت نيياپ تايلمع هك
 يروتوم هبملت ندرب راك هب ،راك ماجنا نيح يشكبآ يارب

.دشاب يرورض

020202251‘500/0

بعكمرتم  رد زاين دروم عطاقم اب رتم1.2 اترطق هب هاچ هليمرفح
10 هلصاف ات هلصاح ياهكاخ لمح و يكاخ ياهنيمز
.هاچ هناهد زا يرتم

02030110/0015‘440‘000 1‘544‘000/0

بعكمرتم  دروم داعبا اب لكش يطورخم تروص هب ،)رابنا( هروك رفح
 ات هلصاح ياهكاخ لمح و يكاخ ياه نيمز رد زاين
.هاچ هناهد زا يرتم10 هلصاف

02030310/0010‘030‘000 1‘003‘000/0

بعكمرتم  هاگره ،020303 و020301 فيدر هب تبسن اهبهفاضا
 رتم5 رد عقاو مجح يارب ،دشاب رتم20زا شيب هاچ قمع
 رتم5 رد عقاو مجح يارب و ،راب كي ،رتم20رب دازام لوا
 هب و راب هس ،موس رتم5 رد عقاو مجح يارب و ،راب ود ،مود
.رتشيب ياهقمع يارب بيترت نيمه

020304165‘500/0

بعكمرتم  ينجل ريغ ،يكاخ تايلمع  عون ره زا لصاح داوم يريگراب
  رد نآ هيلخت و رتم20 ات يتسد هليسو عون ره اب لمح و
.دشابن نكمم لمح يارب نيشام زا هدافتسا هك يدراوم

020401148‘500/0

بعكمرتم  ره يازا هب ،020401 و020101 ياهفيدر هب اهبهفاضا
100 ات رثكادح و  يتسد لياسو اب يفاضا لمح رتم20
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتم20رسك( رتم

02040268‘400/0

عبرمرتم  اب هك ،هدش هدنك رتسب اي اهزيركاخ رتسب ژالگر و حيطست
.دشاب هدش ماجنا نيشام

0205018‘840/0

هحفص : 8



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

تسد اب يكاخ تايلمع ـ2 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم  دنرس داوم مجح بسحرب ،هسام اي نش ،كاخ ندرك دنرس
.لحم رد هدش فرصم و

020502132‘000/0

بعكمرتم .يتعارز كاخ عون ره حيطست و شخپ ،نتخير ،لمح ،هيهت 020503589‘000/0

بعكمرتم  ،اهيپ رانك رد دوجوم يگنس حلاصم اي اهكاخ نتخير
 هيال تروص هب اهنآ نورد هب ،اهلاناك و اههشنارت ،اهدوگ
.مزال حيطست و شخپ و قمع ره رد و هيال

020504240/0017‘448‘000 72‘700/0

بعكمرتم  هب اهزيركاخ رد هدش هتخير ياهكاخ حيطست و شخپ
 ،اهيپ زا ريغ هب عافترا و قمع ره رد ،هيال هيال تروص
.اهلاناك و اههشنارت ،اهدوگ

02050567‘500/0

بعكمرتم .تسد اب حلاصم عاونا طالتخا 020506188‘000/0

عبرمرتم  ياههراويد اي اهيناوريش حوطس ندركهليفورپ و ژالگر
.يكاخ

02050734‘100/0

عبرمرتم  اي و اهزيركاخ يناوريش يور)تكناب( هلپ ثادحا
 حطس ره اب يكاخ ياهنيمز رد زيركاخ رتسب ياهبيشارس
.)مزال تايلمع هيلك ماجنا اب( هلپ حطس ژارتم تباب عطقم

02050852‘100/0

عبرمرتم  نيمز حطس اي هدش هدنك حوطس نديبوك و يشاپبآ
 شور هب دصرد95 مكارت اب رتميتناس15 قمع ات ،يعيبط
.درادناتسا روتكورپ

02060114‘200/0

بعكمرتم  دصرد95 مكارت اب ،يزيركاخ ياهرشق نديبوك و يشاپبآ
 زا كيره تماخض هك يتقو ،درادناتسا روتكورپ شور هب
15 رثكادح ندش هديبوك زا سپ يزيركاخ ياهرشق
.دشاب رتميتناس

020602136‘500/0

42‘918‘000

هحفص : 9



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نيشام اب يكاخ تايلمع ـ3 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  هب يكيناكم هليسو اب يگنسريغ نيمز عون ره ندزمخش
.رتميتناس35 ات قمع

0301011‘120/0

بعكمرتم  ،هباشم هليسو اي ردول اب ينجل ياهنيمز رد يرادربنجل
 هيلخت و تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف ات داوم لمح
.نآ

03010287‘000/0

بعكمرتم  هباشم هليسو اي رزودلوب اب يكاخ ياهنيمز رد نيمز ندنك
 تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف ات لصاح داوم لمحو
.نآ ندرك هدوت و

03010322‘000/0

بعكمرتم  هباشم هليسو اي رزودلوب اب يگنس ياهنيمز رد نيمز ندنك
 تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف اتلصاح داوم لمحو
.نآ ندرك هدوت و

030105139‘000/0

بعكمرتم  هباشم هليسو اي رزودلوب اب يگنس ياهنيمز رد نيمز ندنك
20 هلصاف ات لصاح داوم لمح ،ازوس داوم زا هدافتسا اب و
.نآ ندرك هدوت و تشادرب لقث زكرم زا رتم

030201148‘000/0

بعكمرتم  نيح رد هك يتروص رد ،030105 فيدر هباهبهفاضا
 زا ًاموزل رزودلوب اب يگنس نيمز رد نيمز ندنك تايلمع
4-2 دنب هب هجوت اب ددرگ هدافتسا يكيلورديه شكچ
.لصف همدقم

030202106‘500/0

بعكمرتم  هليسو اي رزودلوب  اب يگنس ياهنيمز رد نيمز ندنك
 داوم لمح ،هدنوش طسبنم داوم زا هدافتسا اب و هباشم
 هدوت و تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف  ات لصاح
.نآ ندرك

030203

بعكمرتم  هناماس زا راجفنا رد هچنانچ030201 فيدر هب اهبهفاضا
.دوش هدافتسا يكيرتكلا ينشاچ ياج هب لنان

0302045‘970/0

عبرمرتم  يناوريش و اههشنارت يناوريش حطس ندرك هليفورپ و ژالگر
.اهزيركاخ

0303016‘520/0

بعكمرتم  رد030201 و030105 ،030103 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش ماجنا دوگ رد نيمز ندنك هك يتروص

0304015‘070/0

بعكمرتم  شيب لمح هلصاف هاگره ،030102 فيدرهب اهب هفاضا
.دشاب رتم50 رثكادح و رتم20زا

03040326‘400/0

بعكمرتم  هدوت ياهكاخ اي نيمز ندنك زا لصاح ياهكاخ يياجباج
 اي رزودلوب اب رتم50 ات رثكادح ،)ينجل نيمز زج هب( هدش
 اي وپد لحم هب نيمز ندنك لحم رانك زا هباشم هليسو
 بسانت هب رتم20 رسك( .رتم20 ره يازا هب سكعرب
).دوشيم هبساحم

0304049‘710/0

بعكمرتم   اي يكيلورديه ليب زا هدافتسا موزل تروص رد نيمز ندنك
 هدنك كاخ نتخير و يكاخ ياهنيمز رد هباشم هليسو
.طوبرم ياهلحمرانك رد هدش

030501340/0015‘878‘000 46‘700/0

هحفص : 10



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نيشام اب يكاخ تايلمع ـ3 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
بعكمرتم   اي يكيلورديه ليب زا هدافتسا موزل تروص رد يرادربنجل

 داوم هيلخت و لمح و ينجل ياهنيمز رد هباشم هليسو
.تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف ات هدش هدنك

030503111‘000/0

بعكمرتم  يكيلورديه شكچ زا هدافتسا موزل تروص رد نيمز ندنك
 ات هدش هدنك داوم هيلخت و لمح و يگنس  ياهنيمز رد
.تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف

030504451‘500/0

بعكمرتم  قمع هاگره ،030504 ات030501 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب رتم2 ات نيمز  ندنك

0306017‘600/0

بعكمرتم  ،)ينجل نيمز زج هب(نيمز ندنك ياهفيدر هب اهبهفاضا
 ماجنا ينيمزريز بآ زارت ريز نيمز ندنك تايلمع  هاگره
.دشاب  يمازلا يروتوم هبملت اب يشكبآ و دوش

03060268‘600/0

بعكمرتم   قمع هاگره ،030504 ات030501 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 عقاو كاخ مجح يارب ،دشاب رتم3 زا شيب نيمز ندنك
6 ات5 ،رابود رتم5 ات4 ،راب كي رتم4 ات3 قمع رد هدش
.رتشيب ياه قمع يارب بيترت نيمه هب و راب3 رتم

0306035‘780/0

بعكمرتم  هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم يريگراب
 رگيد يكيناكم هليسو عونره اي نويماك اب نآ لمح و هدش
.نآ هيلخت و تشادرب لقث زكرم يرتم100 هلصاف ات

030701360/0011‘232‘000 31‘200/0

بعكمرتم  ،هدش هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح
 ،دشاب رتم500 ات رتم100 زا شيب لمح هلصاف هك يتقو
 رتم100 رسك( لوا رتم100رب دازام رتم100 ره يازا هب
.)دوشيم هبساحم بسانت هب

0307021‘440/001‘728‘000 1‘200/0

 بعكمرتم  -
رتموليك

 ،هدش هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح
 ،دشاب رتموليك10ات رتم500زا شيب لمح هلصاف هك يتقو
 ياه هار يارب ،لوا رتم500رب دازام رتموليك ره يارب
 رتموليك كي تميق تبسن هب رتموليك رسك( يتلافسآ
.)دوشيم هبساحم

0307031‘980/0012‘177‘000 6‘150/0

 بعكمرتم  -
رتموليك

 ،هدش هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح
 رتموليك30 ات رتموليك10 زا شيب لمح هلصاف هك يتقو
 ياههار يارب ،رتموليك10 رب دازام رتموليك ره يارب ،دشاب
 رتموليك كي ياهب تبسن هب ،رتموليك رسك( يتلافسآ
.)دوشيم هبساحم

0307045‘010/0

 بعكمرتم  -
رتموليك

 ،هدش هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح
 ره يارب ،دشاب رتموليك30 زا شيب لمح هلصاف هك يتقو
 رسك( يتلافسآ ياههار يارب ،رتموليك30 رب دازام رتموليك
.)دوشيم هبساحم رتموليك كي ياهب تبسن هب ،رتموليك

0307054‘560/0

بعكمرتم  اي تكاب و ليقثرج زا هدافتسا هاگره يزادناراب و يريگراب
.دشاب يمازلا يريگراب يارب نآ هباشم هليسو

030706

عبرمرتم  زج هب( هدش هدنك حوطس اي اهزيركاخ رتسب حيطست
.يكيناكم لياسو رياس اي رديرگ اب)اهيناوريش

030801840/0

هحفص : 11
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نيشام اب يكاخ تايلمع ـ3 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  اي اهزيركاخ رتسب اي يعيبط نيمز نديبوك و يشاپبآ
 اب رتميتناس15 قمع ات ،اهنآ دننام و هدش هدنك حوطس
.يحالصا روتكورپ شور هب دصرد85 مكارت

0308022‘540/0

عبرمرتم  اي اهزيركاخ رتسب اي يعيبط نيمز نديبوك و يشاپبآ
 اب رتميتناس15 قمع ات ، اهنآ دننام و هدش هدنك حوطس
.يحالصا روتكورپ شور هب دصرد90 مكارت

0308033‘280/0

عبرمرتم  اي اهزيركاخ رتسب اي يعيبط نيمز نديبوك و يشاپبآ
 اب رتميتناس15 قمع ات ،اهنآ دننام و هدش هدنك حوطس
.يحالصا روتكورپ شور هب دصرد95 مكارت

0308043‘970/0

عبرمرتم  اي اهزيركاخ رتسب اي يعيبط نيمز نديبوك و يشاپبآ
 اب رتميتناس15 قمع ات ،اهنآ دننام و هدش هدنك حوطس
.يحالصا روتكورپ شور هب دصرد100 مكارت

0308055‘780/0

بعكمرتم  نديبوك و ژالگر ،ندرك هليفورپ ،حيطست ،يشاپبآ ،شخپ
 دصرد85 اب ،هدش هتخير نانووت اي كاخ ياهرشق
 تماخض هك يتقو ،يحالصا روتكورپ شور هب يگديبوك
 ندش هديبوك زا سپ هدش هتخير نانووت اي كاخ ياهرشق
.دشاب رتميتناس15 رثكادح

03090133‘800/0

بعكمرتم  نديبوك و ژالگر ،ندرك هليفورپ ،حيطست ،يشاپبآ ،شخپ
 دصرد90 اب ،هدش هتخير نانووت اي كاخ ياهرشق
 تماخض هك يتقو ،يحالصا روتكورپ شور هب يگديبوك
 ندش هديبوك زا سپ هدش هتخير نانووت اي كاخ ياهرشق
.دشاب رتميتناس15 رثكادح

03090239‘400/0

بعكمرتم  نديبوك و ژالگر ،ندرك هليفورپ ،حيطست ،يشاپبآ ،شخپ
 دصرد95 اب ،هدش هتخير نانووت اي كاخ ياهرشق
 تماخض هك يتقو ،يحالصا روتكورپ شور هب يگديبوك
 ندش هديبوك زا سپ هدش هتخير نانووت ايكاخ ياهرشق
.دشاب رتميتناس15 رثكادح

03090345‘000/0

بعكمرتم  نديبوك و ژالگر ،ندرك هليفورپ ،حيطست ،يشاپبآ ،شخپ
 دصرد100 اب ،هدش هتخير نانووت اي كاخ ياهرشق
 تماخض هك يتقو ،يحالصا روتكورپ شور هب يگديبوك
 رثكادح ندش هديبوك زا سپ هدش هتخير نانووت اي كاخ

.دشاب رتميتناس15

03090459‘400/0

 يكيمانيد مكارت شور هب ياهسام ياهنيمز ميكحت
)DynamicCompaction(، كاخ ندوزفا اب هارمه 
.بسانم

030905

بعكمرتم  ،اهدوگ ،اهيپ رانك دوجوم يگنس حلاصم اي اهكاخ نتخير
 اب اهنآ نورد هب هيال هيال تروص هب ،اههشنارت و اه لاناك
.يكيناكم هليسو ره

0310018‘080/0

بعكمرتم  نتخاس روظنم  هب ،حلاصم عون  دنچ اي ود طالتخا
.هباشم ياهراك  رياس و رتسب تيوقت ،هار يزاسريز

03100311‘400/0

هحفص : 12
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم  ژالگر و ميظنت ،هدش هدوت اي هسير يتابن ياهكاخ شخپ
.رظن دروم ياهلحم رد نآ

0310046‘990/0

بعكمرتم  رد نيمز ندنك زا لصاح حلاصم نتشابنا و شخپ
.)ندرك وپد( تماخض ره اب دودحم و صخشم ياهلحم

0310054‘780/0

بعكمرتم  يارب يداب هسام نديبوك و ندرك باقرغ ،حيطست ،شخپ
.هطوحم اي هار هندب  نامتخاس

03110269‘300/0

بعكمرتم  هار رتسب ميكحت يارب يداب هسام نديبوك و حيطست ،شخپ
.هطوحم اي

03110352‘200/0

لوط رتم  ات هيواز و كاخ عون ره رد رتميليم100 رطق ات ينزلاچ
.قفا حطس هب تبسن هجرد20

031201683‘000/0

لوط رتم  كاخ عون ره رد رتميليم100 زا شيب رطق هب ينزلاچ
.قفا حطس هب تبسن هجرد20 ات هيواز و

031202806‘500/0

دصرد  ينزلاچ يارب031202 و031201 ياهفيدر هب اهبرسك
 هجرد60 ات قفا حطس هب تبسن هجرد20 زا شيب هيواز اب
.هجرد ره يازا هب

0312031/0

لوط رتم  لوط هاگ ره ،031202 و031201 ياهفيدر هب اهبهفاضا
18 ات15 نيب لوط يارب ،دشاب رتم15 زا شيب ينزلاچ
 هب و راب3 رتم24 ات21 ،رابود رتم21 ات18 ،راب كي رتم
.رتم30 ات رتشيب ياهلوط يارب بيترت نيمه

031204165‘000/0

لوط رتم .ينزلاچ اب نامز مه يدالوف هلول اب يراذگفالغ 031205420‘000/0

41‘015‘000

هحفص : 13
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گنس اب ييانب تايلمع ـ4 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم .هولق گنس اب فك رد ينيچگنس 040101726‘000/0

بعكمرتم .هشال گنس اب فك رد ينيچگنس 040102946‘800/0

بعكمرتم .هولق گنس اب يپ و راويد تشپ يزيرگنس 040103658‘500/0

بعكمرتم 7( هزيناولاگ يميس يروت اب گنسروت بصن و تخاس ،هيهت
.هولق گنس و)گنسروت بعكمرتم رب مرگوليك

0401051‘683‘000/0

بعكمرتم 7( هزيناولاگ يميس يروت اب گنسروت بصن و تخاس ،هيهت
.هشالگنس و)گنسروت بعكمرتم رب مرگوليك

0401061‘954‘000/0

مرگوليك  ره يازا هب ،040106 و040105 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 كي رد يفرصم هزيناولاگ يميس يروت نزو هفاضا مرگوليك
.مرگوليك16 ات گنسروت بعكمرتم

040107106‘000/0

بعكمرتم .يپ رد1:3 كهآ هسام تالم و هشال گنس اب ييانب 0402012‘001‘000/0

بعكمرتم .يپ رد1:2:9 دراتاب تالم و هشال گنس اب ييانب 0402022‘072‘000/0

بعكمرتم .يپ رد1:5 ناميس هسام تالم و هشال گنس اب ييانب 0402032‘050‘000/0

بعكمرتم  و اهراويد رد1:3 كهآ هسام تالم و هراوق گنس اب ييانب
.دنراد رارق يپ زا رتالاب هك يياهلحم رياس

0402042‘286‘000/0

بعكمرتم  رياس و اهراويد رد1:2:9 دراتاب تالم و هراوق گنس اب ييانب
.دنراد رارق يپ زا رتالاب هك يياهلحم

0402052‘357‘000/0

بعكمرتم  و اهراويد رد1:5 ناميس هسام تالم و هراوق گنس اب ييانب
.دنراد رارق يپ زا رتالاب هك يياهلحم رياس

0402062‘334‘000/0

بعكمرتم .1:5 ناميس هسام تالم رد باقرغ هولق گنس 0402071‘229‘000/0

بعكمرتم .1:5 ناميس هسام تالم رد باقرغ هشالگنس 0402081‘556‘000/0

عبرمرتم  ناميس هسام تالم اب ،ياهناخدور هولق گنس اب يزاسامن
1:5.

040301661‘500/0

عبرمرتم  ،هراوق گنس اب ييانب ياهفيدر هب يزاسامن ياهبهفاضا
 لكش هب و امن تروص هب هراوق گنس هك يتروصرد
.دوش ارجا يكييازوم

040302226‘000/0

عبرمرتم  رد ،هراوق گنس اب ييانب ياهفيدر هب يزاسامن ياهبهفاضا
 يكييازوم لكش هب و امن تروص هب هراوق گنس هك يتروص
.دوش ارجا هدش زرد

040303306‘500/0

عبرمرتم  يزاسامن يارب ،هراوق گنس اب ييانب ياهفيدر هب اهبهفاضا
.ربداب هراوق گنس اب

040304241‘500/0

عبرمرتم  يزاسامن يارب ،هراوق گنس اب ييانب ياهفيدر هب اهبهفاضا
.جر ره رد يواسم عافترا اب ،ربداب هراوق گنس اب

040305369‘000/0

عبرمرتم  يزاسامن يارب ،هراوق گنس اب ييانب ياهفيدر هب اهبهفاضا
.اهجر مامت رد يواسم عافترا اب ،ربداب هراوق گنس اب

040306430‘500/0

هحفص : 14



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان
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گنس اب ييانب تايلمع ـ4 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم  نيياپ ييانب تايلمع هاگره ،يگنس ياهييانب هب اهب هفاضا
 هبملت اب بآ هيلخت و دوش ماجنا ينيمزريز بآ زارت زا رت
.دشاب يمازلا تايلمع يارجا نيح رد يروتوم

040307195‘500/0

بعكمرتم  ،يپ زا جراخ يگنس ييانب تايلمع عون ره هب اهب هفاضا
.دوش ماجنا ،انحنا رد هك يتروصرد

040308285‘500/0

عبرمرتم  مزال تايلمع مامت اب يگنس ياهييانب رد عاطقنا زرد هيبعت
.لكش رههب و

040309265‘000/0

عبرمرتم 4 لقادح تماخض هب)ياهتخت( هيالهيال گنس اب يزاسامن
.1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس

040313727‘500/0

عبرمرتم  لك رد اهدنب هكيتروص رد ،040313 فيدر هب اهبهفاضا
.دنشاب ناسكي تماخض ياراد راك حطس

040314365‘500/0

عبرمرتم  هب اهگنس هكيتروص رد ،040313 فيدر هب اهبهفاضا
 لك رد اهدنب و داعبا ره هب مئاق هيواز اب يعلضراهچ لكش
.دنشاب ناسكي تماخض ياراد راك حطس

040315

عبرمرتم  تماخض هب ،)ياهتخت( هيالهيال گنس اب فك شرف ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم اب رتميتناس10 طسوتم

040402702‘500/0

عبرمرتم  لك رد اهدنب هكيتروص رد ،040402 فيدر هب اهبهفاضا
.دنشاب ناسكي تماخض ياراد راك حطس

040403266‘500/0

عبرمرتم  هب اهگنس هكيتروص رد ،040402 فيدر هب اهبهفاضا
 لك رد اهدنب و داعبا ره هب مئاق هيواز اب يعلضراهچ لكش
.دنشاب ناسكي تماخض ياراد راك حطس

040404

عبرمرتم .1:5 ناميس هسام تالم اب هولق گنس اب فك شرف ييانب 040405532‘000/0

بعكمرتم  قبط شكهز ياهناد حلاصم نتخير و لمح ،هيهت
.اهنآ حيطست و شخپ مامضنا هب تاصخشم

040501568‘000/0

بعكمرتم  لخاد رد ياهناخدور هتسش هسام نتخير و لمح ،هيهت
 ،رباعم ،اهنامتخاس فك ،اههلول و اهيپ فارطا ،اهلاناك
 مامضنا هب ،دشاب مزال هك يرگيد لحم ره اي و اههطوحم
.مزال ياهتماخض رد اهنآ حيطست و شخپ

040502778‘500/0

بعكمرتم  لخاد رد)رادكاخ( يفك هسام نتخير و لمح ،هيهت
 ،رباعم ،اهنامتخاس فك ،اههلول و اهيپ فارطا ،اهلاناك
 مامضناهب ،دشاب مزال هك يرگيد لحم ره اي و اههطوحم
.مزال ياهتماخض رد اهنآ حيطست و شخپ

040503603‘200/0

بعكمرتم  ،اه لاناك لخاد رد يعيبط نش نتخير و لمح ،هيهت
 اي اههطوحم ،رباعم ،اهنامتخاس فك ،اههلول و اه يپ فارطا
 حيطست و شخپ مامضناهب ،دشاب مزال هك يرگيد لحم ره
.مزال ياهتماخض رد اهنآ

040504648‘000/0

هحفص : 15



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

گنس اب ييانب تايلمع ـ4 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
بعكمرتم  اي و اههطوحم ،رباعم رد يلقن نش نتخير و لمح ،هيهت

 حيطست و شخپ مامضناهب ،دشاب مزال هك يرگيد لحم ره
.مزال ياهتماخض رد اهنآ

040505612‘400/0

بعكمرتم  فارطا ،اهلاناك لخاد رد ،يداب هسام نتخير و لمح ،هيهت
 ره اي و اههطوحم ،رباعم ،اهنامتخاس فك ،اههلول و اهيپ
 حيطست و شخپ مامضنا هب ،دشاب مزال هك يرگيد لحم
.مزال ياهتماخض رد اهنآ

040506542‘400/0

بعكمرتم  هب ،تاصخشم قبط رتليف حلاصم نتخير و لمح ،هيهت
.اهنآ حيطست و شخپ مامضنا

040507602‘000/0

بعكمرتم  تروص رد ،040507 ات040501 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.مزال ياهتماخض رد هدش هتخير حلاصم نديبوك

040508183‘000/0

بعكمرتم  ،هشنارت رد تاصخشم قبط سر كاخ نتخير و لمح ،هيهت
 رد اهنآ نديبوك و حيطست ،شخپ مامضنا هب ،فك و لاناك
 هديبوك زا سپ يزيركاخ ياهرشق تماخض هكيتروص
.دشاب رتميتناس15 رثكادح ندش

040509664‘650/0

هحفص : 16



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يدالوف ريغ يدنب بلاق ـ5 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.نآ هب طوبرم ياهژانش و اهيپرد

050101569‘500/0

عبرمرتم  ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت
 ره هب رگم نتب و يزاس فك ،لودج تشپ يزير نتب يارب
.عافترا

050102340‘000/0

عبرمرتم  رد ،يجراخ دارن هتخت هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.عافترا ره هب ينتب ياهراويد

050201874‘000/0

عبرمرتم  ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 ره هب يعلض راهچ عطقم اب مئاق ياهژانش و اهنوتس رد
.عافترا

050301894‘500/0

عبرمرتم  ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.عافترا ره هب)اههوات( اهلاد رد

050401840‘000/0

عبرمرتم  يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.عافترا ره هب بكرم ياهلاد يارب

050406712‘500/0

عبرمرتم  ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.عافترا ره هب ينتب ياهريت رد

0505011‘103‘000/0

عبرمرتم  ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 ،ريت ريظن ءازجا زا يخرب اي مامت لماش ينتب ياههلپ رد
 ره رد لماك روط هب نآ دننام و هلپفك ،زادناتسد ،لاد
.لكش ره هب و عافترا

0507011‘121‘000/0

عبرمرتم  ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت
.راد بيش ينتب ريت و لاد يناقوف حطس يور

0507021‘011‘000/0

عبرمرتم  دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق ياهفيدر هب اهبهفاضا
 ياراد مئاق روحم هب تبسن هك ينحنم حوطس يارب يجراخ
.اهنوتس يانثتسا هب ،دنشاب ءانحنا

050803281‘500/0

عبرمرتم  ريغ و ينحنم عطقم اب يلو ،050301 فيدر هب اهبهفاضا
.يعلض راهچ

050804663‘500/0

عبرمرتم  ينتب ياضعا يارب يدنببلاق ياهفيدر هب اهبهفاضا
 اب هك يتروص رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب رادبيش
.دنشاب هتشاد هجرد5 زا شيب هيواز ،يقفا اي مئاق حطس

05080561‘000/0

عبرمرتم  دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق ياهفيدر هب اهب هفاضا
 ياهبآ زارت ريز يدنببلاق تايلمع هك يتروص رد ،يجراخ
 نيح رد يروتوم هبملت اب يشكبآ و دوش ماجنا ينيمزريز
.دشاب يرورض ،راك يارجا

050807167‘500/0

عبرمرتم  ياه هزاس يلخاد ياهراويد يدنب بلاق تباب اهب هفاضا
 اي انحنا ياراد هك ،بالضاف و بآ ياه هناخ هيفصت يدنيارف
 ره يدنب بلاق حوطس عومجم و هدوب عافترا رد تسكش
دشاب عبرمرتم25 ات اهنآ زا كي

050810357‘500/0

هحفص : 17



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يدالوف ريغ يدنب بلاق ـ5 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  و وشزاب هيبعت و يبوچ بلاق تخاس ،لياسو هيهت
 .نآ ندرك جراخ و يزيرنتب يارب نآ يراذگياج
.وش زاب لحم نتب يبناج حطس بسح رب يريگهزادنا

050903947‘500/0

عبرمرتم   يتروص رد يبوچ يدنب  بلاق ياه  فيدر هب اهب  هفاضا
.دوش هداد روبع بلاق لخاد زا لواد اي روتامرآ هك

050905218‘500/0

عبرمرتم  زا يريگولج يارب يبوكهتخت و تسببوچ ،لياسو هيهت
.قمع ره رد اه لاناك و اهدوگ ،اه يپ رد كاخ شزير

051001542‘000/0

عبرمرتم  هب)لفاو( يا هملباق ياه بلاق يراذگاج و لياسو هيهت
 زا سپ اه نآ تشادرب و رتم  يتناس30 ات فقس تماخض
.ينتب ياه فقس رد يزير  نتب

051101399‘000/0

عبرمرتم  هب)لفاو( يا هملباق ياه بلاق يراذگاج و لياسو هيهت
 و رتم  يتناس45 ات رتم  يتناس30 زا شيب فقس تماخض
.ينتب ياه فقس رد يزير  نتب زا سپ اه نآ تشادرب

051102406‘000/0

عبرمرتم  هب)لفاو( يا هملباق ياه بلاق يراذگاج و لياسو هيهت
 و رتم  يتناس60 ات رتم  يتناس45 زا شيب فقس تماخض
.ينتب ياه فقس رد يزير  نتب زا سپ اه نآ تشادرب

051103438‘000/0

عبرمرتم  هب راگدنام لكش يبعكم ياه بلاق يراذگاج و لياسو هيهت
 سنج زا ينتب فوجم ياه  فقس رد فقس تماخض ره
.رميلپ

051201580‘000/0

عبرمرتم  لكش يوضيب اي يورك ياه بلاق يراذگاج و لياسو هيهت
 ينتب فوجم ياه  فقس رد فقس تماخض ره هب راگدنام
.رميلپ سنج زا

051202492‘500/0

هحفص : 18



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يدالوف يدنب بلاق ـ6 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.يپ ياهژانش و اهيپرد

060101115/0049‘622‘500 431‘500/0

عبرمرتم  يارب ،يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.عافترا ره هب رگم نتب و يزاسفك ،لودج تشپ يزيرنتب

060102268‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.دشاب رتم3.5 رثكادح راويد عافترا هك ينتب ياهراويد

060201616‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 رثكادح و رتم3.5 زا شيب راويد عافترا هك ينتب ياهراويد

.دشاب رتم5.5

060202671‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 رثكادح و رتم5.5 زا شيب راويد عافترا هك ينتب ياهراويد

.دشاب رتم7.5

060203699‘000/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 رثكادح و رتم7.5 زا شيب راويد عافترا هك ينتب ياهراويد

.دشاب رتم10

060204750‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 عافترا ات يعلض راهچ عطقم اب مئاق ياهژانش و اهنوتس
.رتم3.5 رثكادح

06030156/0031‘752‘000 567‘000/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 عافترا هك يعلض راهچ عطقم اب مئاق ياهژانش و اهنوتس
.دشاب رتم5.5 رثكادح و رتم3.5 زا شيب

060302600‘000/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 عافترا هك يعلض راهچ عطقم اب مئاق ياهژانش و اهنوتس
.دشاب رتم7.5 رثكادح و رتم5.5 زا شيب

060303628‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 عافترا هك يعلض راهچ عطقم اب مئاق ياهژانش و اهنوتس
.دشاب رتم10 رثكادح و رتم7.5 زا شيب

060304666‘000/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.رتم3.5 رثكادح عافترا ات)اهلاد( اههوات

060401685‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
5.5 رثكادح و رتم3.5 زا شيب عافترا هك)اهلاد( اههوات
.دشاب رتم

060402759‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
7.5 رثكادح و رتم5.5 زا شيب عافترا هك)اهلاد( اههوات
.دشاب رتم

060403860‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
10رثكادح و رتم7.5 زا شيب عافترا هك)اهلاد( اههوات
.دشاب رتم

060404982‘000/0

هحفص : 19



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يدالوف يدنب بلاق ـ6 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  يارب يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.بكرم ياهفقس

060405369‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.رتم3.5 رثكادح عافترا ات ينتب ياهريت

060501709‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
5.5 رثكادح و رتم3.5 زا شيب عافترا هك ينتب ياهريت
.دشاب رتم

060502781‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
7.5 رثكادح و رتم5.5 زا شيب عافترا هك ينتب ياهريت
.دشاب رتم

060503904‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 رتم10 رثكادح و رتم7.5 زا شيب عافترا هك ينتب ياهريت
.دشاب

0605041‘040‘000/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 رد ،عمش زا هدافتسا هب زاين نودب راويد يور يقفا ياهژانش
.عافترا ره

060601718‘500/0

عبرمرتم  رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 ،ريت ريظن نآ يازجا زا يخرب اي مامتلماش ينتب ياههلپ
 ره رد لماك روط هب نآ دننام و هلپفك ،زادناتسد ،هوات
.لكش ره هب و عافترا

060701696‘500/0

عبرمرتم  يور يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت
.راد بيش ينتب ريت اي لاد يناقوف حطس

060702656‘000/0

عبرمرتم  اي اهريت ،اهراويد يجراخ رادج يدنببلاق يارب اهبهفاضا
.يدالوف بلاق زا هدافتسا اب ،اهنوتس

060801138‘500/0

عبرمرتم  بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق ياهفيدر هب اهبهفاضا
.اهنوتس يانثتسا هب ينحنم حوطس يارب ،يدالوف

060803281‘500/0

عبرمرتم  اب يلو ،060304 ات060301 ياه فيدر هب اهب هفاضا
.يعلض راهچ ريغ و ينحنم عطاقم

060804231‘000/0

عبرمرتم  ينتب تاعطق يارب يدنببلاق ياهفيدر هب اهبهفاضا
 حطس اب هك يتروص رد يدالوف بلاق زا هدافتسا اب رادبيش
.دنشاب هتشاد هجرد5 زا شيب هيواز ،يقفا اي مئاق

06080561‘800/0

عبرمرتم  يدالوف بلاقزا هدافتسا اب يدنببلاق ياهفيدر هب اهبهفاضا
 ياهبآ زارت ريز يدنببلاق تايلمع هك يتروص رد
 نيح رد يروتوم هبملت اب يشكبآ و دوش ماجنا ينيمزريز
.دشاب يرورض راك يارجا

060806160‘500/0

عبرمرتم   اهنوتس ،اهريت ،اهراويد يدنببلاق ياهفيدر هب اهبهفاضا
 نتب يارب يدنببلاق هك يدراوم يارب ،)اههوات( اهلاد اي
.دوريم راك هب نايامن

060807116‘500/0

هحفص : 20



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يدالوف يدنب بلاق ـ6 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  ياه هزاس يلخاد ياهراويد يدنب بلاق تباب اهب هفاضا
 اي انحنا ياراد هك ،بالضاف و بآ ياه هناخ هيفصت يدنيارف
 ره يدنب بلاق حوطس عومجم و هدوب عافترا رد تسكش
دشاب عبرمرتم25 ات اهنآ زا كي

060808224‘000/0

عبرمرتم  هك يتروص رد060204 ات060201 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 يدالوف دنببآ صوصخم ياهرادهگنهلصاف زا فالغ ياج هب
.دوش هدافتسا

06080997‘900/0

عبرمرتم  هك يتروص رد060204 ات060201 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 دنببآ صوصخم ياهرادهگنهلصاف زا فالغ ياج هب
.دوش هدافتسا يكيتسالپ

06081017‘500/0

عبرمرتم  يتروص رد060204 ات060201 ياه فيدر هب اهب هفاضا
.دوش هدافتسا راگدنام يدالوف همست زا تلوب ياج هب هك

06081149‘500/0

عبرمرتم  تباب راويد اي نوتس يدنب  بلاق ياه  فيدر هب اهب  هفاضا
 ياراد يدالوف ياه  بلاق اب هدش فالك بلاق لماك ژاتنومد
.)رالودم( نيعم داعبا

060812128‘000/0

لوطرتم  ندرك رپ نودب مزال لياسو مامت اب يحطس زرد عاونا هيبعت
.نآ

06091132‘600/0

بعكم رتميسد  رپ نودب ينتب تاعطق يضرع عطقم رد زرد عاونا هيبعت
.زرد مجح بسح رب نآ ندرك

0609124‘160/0

عبرمرتم  و وشزاب هيبعت روظنم هب بلاق تخاس ،لياسو هيهت
 هزادنا( .نآ ندرك جراخ و يزير نتب يارب نآ يراذگياج
.)وشزاب لحم نتب يبناج حطس بسح رب يريگ

060913772‘000/0

ددع  ياهراك يارب هتخاس شيپ ينتب تاعطق رد لزان بصن
.بآ هيفصت

06091416‘400/0

عبرمرتم   يتروص رد يدالوف يدنب  بلاق ياه  فيدر هب اهب  هفاضا
.دوش هداد روبع بلاق لخاد زا لواد اي روتامرآ هك

060915171‘500/0

بعكم رتميسد  ،نويسادنوف رد يشربديلك هظفحم اي سكابركنا هيبعت
.ينتب رگيد ياضعا اي و اه لاتسدپ

06091616‘200/0

عبرمرتم  بوچ ،دنب تشپ ،يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق
 يارب مزال تازيهجت مامت و اهوكس ،تسبراد ،تسب
.تباث عطقم حطس اب ،مئاق هدنزغل ياهبلاق

061001

عبرمرتم  بوچ ،دنب تشپ ،يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق
 بلاق يارب مزال تازيهجت مامت و اهوكس و تسبراد و تسب
.دشاب ريغتم هزاس عطقم حطس هك يتروص رد مئاق هدنزغل

061002

عبرمرتم  هكيتروص رد اهراويد يدنببلاق ياهفيدر هب اهبهفاضا
 اههناخهيفصت ،اهوليس رد يطورخم اي يمره لكش هب بلاق
.دوش ارجا اهنآ دننام و

061003252‘500/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يدالوف يدنب بلاق ـ6 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  بوچ ،دنب تشپ ،يدالوف بلاق زا هدافتسا اب يدنب بلاق

 بلاق يارب مزال تازيهجت مامت و اهوكس و تسبراد و تسب
.يششكدوخ هدنورالاب

061004

عبرمرتم  اب)اه هوات( اه لاد رد يزيم بلاق زا هدافتسا اب يدنب بلاق
.تاقحلم و لياسو مامت

061005

عبرمرتم  اب فقس و راويد نامز مه يزير نتب تهج يدنب بلاق
.تاقحلم و لياسو مامت اب يلنوت بلاق زا هدافتسا

061006

81‘374‘500

هحفص : 22
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

درگليم اب يدالوف ياهراك ـ7 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك  هب هداس درگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
.مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتميليم10 ات رطق

07010182‘400/0

مرگوليك  هب هداس درگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
.مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب رتميليم18 ات12 رطق

07010279‘300/0

مرگوليك  هب هداس درگليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
 يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب رتميليم40 ات20 رطق
.مزال

07010379‘600/0

مرگوليك  هب رادجآ درگليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
.مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتميليم10 ات رطق

07020175‘700/0

مرگوليك  هب رادجآ درگليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
 يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتميليم18 ات12 رطق
.مزال

0702021‘790/00122‘794‘000 68‘600/0

مرگوليك  هب رادجآ درگليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
 يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتميليم40 ات20 رطق
.مزال

0702037‘160/00472‘560‘000 66‘000/0

مرگوليك هچريت رد اپرخ تروص هب يتقو ،درگليم فرصم ياهبهفاضا
.دوش فرصم هتخاسشيپ ياه

0703011‘240/0

مرگوليك  راويد راهم يارب ييانب ياهراويد رد درگليم يارجا و هيهت
.ياهزاس يازجا هب

07030277‘900/0

مرگوليك  ييانب ياهراويد رد هزيناولاگ رتسب درگليم يارجا و هيهت
.ياهزاس يازجا هب راويد راهم يارب

070303206‘500/0

مرگوليك  اب درگليم زا هتخاسشيپ يدالوف سفق تخاس و هيهت
 و يورك ياهبلاق هدنرادهگن ناونع هب مزال يراكشوج
.ينتب فوجم ياهفقس رد راگدنام لكش يوضيب

070304135‘000/0

مرگوليك  زارت نيياپ تايلمع هچنانچ ،درگليم ياهفيدر هب اهب هفاضا
 رد يروتوم هبملت اب يشكبآ و دوش ماجنا ينيمزريز ياهبآ
.دشاب يرورض راك يارجا نيح

0705014‘160/0

مرگوليك 40 رطق ات هداس درگليم زا يشوج راهمليم بصن و هيهت
 روط هب مزال يراكشوج و راهمرس تاقلعتم اب ،رتميليم
.لماك

070610104‘500/0

مرگوليك  رطق ات هداس درگليم زا هوزر رس ود راهمليم بصن و هيهت
.لماك روط هب راهمرس تاقلعتم اب ،رتميليم40

070611260/0030‘940‘000 119‘000/0

مرگوليك 40 رطق ات هداس درگليم زا تلوب بصن و تخاس ،هيهت
.يزير نتب زا لبق مزال تاقلعتم اب ،رتميليم

070612136‘000/0

مرگوليك  تروص رد ،070612 ات070610 ياهفيدر هب اهبرسك
.رادجآ درگليم زا هدافتسا

07061511‘000/0

مرگوليك  تروص رد ،070612 و070611 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.45Ck ينبرك دالوف زا هدافتسا

07061624‘800/0

هحفص : 23
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

درگليم اب يدالوف ياهراك ـ7 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك  اب رادجآ درگليم زا راهمليم يراذگاج و ژاتنوم ،هيهت
40 رطق ات هدينتان راهم يارجا تهج راهمرس تاقلعتم
.رتميليم

07062078‘700/0

ددع  حوطس يور)هچناپت( يگنشف شكچ هليسو هب يبوكخيم
 ات20 لوط هب يدالوف صوصخم خيم اب يدالوف اي ينتب

.رتميليم35

07062514‘500/0

مرگوليك  يارجا يارب شكور نودب لباك يراذگاج و ژاتنوم ،هيهت
.هدينت راهم

070701172‘500/0

مرگوليك  راهم يارجا يارب رادشكور لباك يراذگاج و ژاتنوم ،هيهت
.هدينت

070702181‘500/0

ددع  ره يازا هب)راهم ليم( هدينتان راهم ششك تايلمع يارجا
.راهم

0707032‘000‘000/0

ددع  ره يازا هب يا هتشر ود هدينت راهم ششك تايلمع يارجا
.راهم

0707041‘000‘000/0

هتشر  دازام لباك هتشر ره يازا هب070704 فيدر هب اهب هفاضا
.هتشر5 ات دوش يم هدوزفا هدينت راهم رد هك هتشر ود رب

070705200‘000/0

مرگوليك  ياهفقس رد شكور نودب لباك يراذگاج و ژاتنوم ،هيهت
 هب ،ددرگيم ارجا روصحم شور هب هك ينتب هدينتشيپ
.طوبرم تاقلعتم هيلك و ششك تايلمع هارمه

070710190‘500/0

مرگوليك شيپ ياهفقس رد رادشكور لباك يراذگاج و ژاتنوم ،هيهت
 هارمه هب ،ددرگيم ارجا روصحمريغ شور هب هك ينتب هدينت
.طوبرم تاقلعتم هيلك و ششك تايلمع

070711190‘000/0

ددع .يراكخاروس هارمه هب يكيناكم تلوب تشاك و هيهت 070801

ددع  هارمه هب صوصخم بسچ اب درگليم اي تلوب تشاك و هيهت
.يراكخاروس

070802

ددع  هب رگيدكي هب اهدرگليم يكيناكم لاصتا يارجا و هيهت
.اهدرگليم ندرك هوزر هارمه

070901

ددع  يبوذ يراكشوج شور هب رگيدكي هب اهدرگليم لاصتا
.لاصتا لحم يزاسهدامآ هارمه هب يزاگ يراشف

070902

626‘294‘000

هحفص : 24
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

اجرد نتب ـ8 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم  اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت
.نتب بعكم رتم رد ناميس مرگ وليك100 اب ،هتسكش

0801011‘651‘500/0

بعكمرتم  اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت
.نتب بعكم رتم رد ناميس مرگ وليك150 اب ،هتسكش

08010216/0028‘454‘400 1‘778‘400/0

بعكمرتم  ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت
.لاكساپاگم12 هصخشم يراشف تمواقم اب

0801031‘901‘700/0

بعكمرتم  اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت
.لاكساپاگم16 هصخشم يراشف تمواقم اب ،هتسكش

0801042‘015‘100/0

بعكمرتم  ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت
.لاكساپاگم20 هصخشم يراشف تمواقماب

0801052‘186‘100/0

بعكمرتم  اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت
.لاكساپاگم25 هصخشم يراشف تمواقم اب ،هتسكش

080106179/00405‘488‘700 2‘265‘300/0

بعكمرتم  اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت
لاكساپاگم30 هصخشم يراشف تمواقم اب ،هتسكش

0801072‘356‘200/0

بعكمرتم  هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت
.لاكساپاگم35 هصخشم يراشف تمواقم اب

0801082‘425‘500/0

بعكمرتم  هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت
.لاكساپاگم40 هصخشم يراشف تمواقم اب

0801092‘509‘200/0

بعكمرتم  يتروص رد ،080109 ات080101 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب هدش هدافتسا يهوك هتسكش گنس زا هك

08011122‘400/0

بعكمرتم  مرگوليك150 و يندعم هكوپ اب كبس نتب يارجا و هيهت
.نتب بعكم رتم رد ناميس

0802011‘869‘000/0

بعكمرتم  مرگوليك150 و يتعنص هكوپ اب كبس نتب يارجا و هيهت
.نتب بعكم رتم رد ناميس

0802023‘194‘000/0

بعكمرتم  اي ازفك ييايميش داوم اب ،يلولس كبس نتب يارجا و هيهت
.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك250 اب ،نآ هباشم

0802041‘825‘000/0

بعكمرتم  و اهريت ،اهژانش ،اهراويد ،اهنوتس يزيرنتب يارب اهبهفاضا
 زا ريغ(ييانب ياهدحاو ينتب ياهفالك نينچمه
.دنوش يزيرنتب فقس زا ادج هك ،)نويسادنوف

080301402‘000/0

بعكمرتم  اهژانش ،اهراويد ،اهنوتس ،اهفقس يزيرنتب يارب اهبهفاضا
.دنوش يزيرنتب فقس هارمه هك يياهريت و

080302284‘000/0

بعكمرتم  ربارب نتب ،تماخض هاگره ،يزيرنتب ياهفيدر هباهب هفاضا
.دشاب رتمك اي رتميتناس15

08030449‘900/0

بعكمرتم  لك مجح( بآ تياده روظنم هب يدنبمرك يارب اهب هفاضا
 هبساحم كالم هدش ماجنا يدنبمرك نآ يارب هك نتب
.)تسا

08030546‘600/0

هحفص : 25
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

اجرد نتب ـ8 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
بعكمرتم  ماجنا بآ زارت نيياپ هك يزيرنتب عون ره يارب اهب هفاضا

 يمازلا يروتوم هبملت اب راك ماجنا نيح يشكبآ و دوش
.دشاب

080307188‘500/0

عبرمرتم .شور ره هب هدش هتخير هزات نتب حطس ندرك ياهسيل 080308493/0038‘552‘600 78‘200/0

عبرمرتم  هزات نتب حطس ندرك هارهار اي ندرك رادجآ ،ندرك سرضم
.هباشم دراوم و اهپمار رد هدش هتخير

08030952‘200/0

بعكمرتم  نتب فرصم تروص رد ،يزيرنتب ياهفيدر هب اهب هفاضا
.حلسم نتب رد

080310179/004‘009‘600 22‘400/0

بعكمرتم  ،نتب شاعترا يتخس يارب يزيرنتب ياهفيدر هب اهب هفاضا
 مرگ وليك180 زا شيب هتفر راك هب درگليم هك يتروص رد
.دشاب نتب بعكم رتم رد

08031155‘900/0

عبرمرتم  هب و يرتسكاخ گنر هب تالم يارجا و حلاصم هيهت
 يارب نتب يزاستخس روظنم هب ،رتميتناس كي تماخض
.فك نتب يور ،شياس لباقم رد تمواقم شيازفا

080312426‘000/0

عبرمرتم  هب و يرتسكاخ گنر هب تالم يارجا و حلاصم هيهت
 يارب نتب يزاستخس روظنم هب ،رتميتناس ود تماخض
.فك نتب يور ،شياس لباقم رد تمواقم شيازفا

080313762‘000/0

عبرمرتم  يليم كي تخادرپ تقد اب اه يپ يزيرنتب يارب اهب هفاضا
.رتشيب تقد اي و)m/mm1( رتم رب رتم

08031444‘400/0

عبرمرتم  يتروص رد ،080313 و080312 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 ره يازا هب ،دشاب يرتسكاخ گنر زج هب ،تالم گنر هك
.تالم تماخض رتميتناس كي

080315115‘000/0

لوطرتم  ياهفيدر عوضوم تالم رد ،داعبا ره هب رايش داجيا
.رتاك هليسو هب ،080313 و080312

08031637‘600/0

مرگوليك  جرد رايع هب تبسن ،يفاضا ناميس فرصم يارب اهب هفاضا
.طوبرم ياه فيدر رد هدش

0804012‘980/0

بعكم رتميسد  و تيلپسيب ريز يارب يناميس تورگ يارجا و هيهت
.مزال ياهلحم

08050163‘300/0

بعكم رتميسد  و تيلپ سيب ريز يارب يسكوپا تورگ يارجا و هيهت
.مزال ياهلحم

080502685‘500/0

لوطرتم  رد باغود رتيل30 ات قيرزت تايلمع يارجا و حلاصم هيهت
.راهم لوط رتم

080601436‘000/0

لوطرتم  رتيل30 زا شيب قيرزت تباب080601 فيدر هب اهب هفاضا
.باغود رتيل ره يازا هب راهم لوط رتم رد باغود

08060213‘200/0

عبرمرتم 400 رايع اب كشخ شور هب يششاپ نتب يارجا و هيهت
 هب ،يكاخ ياههراويد يور بعكمرتم رد ناميس مرگوليك
.تماخض رتميتناس ره يازا

08070166‘400/0

هحفص : 26
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: كردم دك
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اجرد نتب ـ8 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم 400 رايع اب رت شور هب يششاپ نتب يارجا و هيهت

 هب ،يكاخ ياههراويد يور بعكمرتم رد ناميس مرگوليك
.تماخض رتميتناس ره يازا

08070267‘600/0

مرگوليك  ياقترا و يدنببآ يارب سيليسوركيم لژ فرصم و هيهت
.نتب يياياپ تاصخشم

08080162‘000/0

476‘505‘300

هحفص : 27



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نيگنس يدالوف ياهراك ـ9 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك .نهآريت كي زا نوتس بصن و تخاس ،هيهت 09010191‘300/0

مرگوليك قرو  هارمه هب نهآريت كي زا نوتس بصن و تخاس ،هيهت
.يتيوقت ياه

09010294‘500/0

مرگوليك  ينادوان ،نهآريت دنچ اي ود زا نوتس بصن و تخاس ،هيهت
 هب اميقتسم شوج هليسو هب هك يتروص رد ،يشبن اي
.دنوش لصتم رگيدكي

09010389‘900/0

مرگوليك  ينادوان ،نهآريت دنچ اي ود زا نوتس بصن و تخاس ،هيهت
 اي يقفا ياهتسب و يتيوقت ياهقرو هارمه هب يشبن اي
.ليام

090104103‘500/0

مرگوليك H ،شوگراهچ عطقم اب قرو زا نوتس بصن و تخاس ،هيهت
.رگيد ياهلكش و

090106119‘500/0

مرگوليك  كي زا)هداس يزيرريت( هداس ريت نتشاذگ راك و هيهت
.ينادوان اي نهآريت

09022073‘000/0

مرگوليك  كي زا)هداس يزيرريت( هداس ريت نتشاذگ راك و هيهت
.يتيوقت ياهقرو هارمه هب ،ينادوان اي نهآريت

09022187‘500/0

مرگوليك  زا)هداس يزيرريت( هداس ريت نتشاذگ راك و تخاس ،هيهت
 هليسو هب هك يتروص رد ،ينادوان اي نهآريت دنچ اي ود
.دنوش لصتم رگيدكي هب اميقتسم شوج

09022275‘600/0

مرگوليك  زا)هداس يزيرريت( هداس ريت نتشاذگ راك و تخاس ،هيهت
 ياهقرو هارمه هب ،يشبن اي ينادوان ،نهآريت دنچ اي ود
.ليام اي يقفا ياهتسب و يتيوقت

09022385‘300/0

مرگوليك  هارمه هب ،ينادوان اي نهآريت زا هلپ ريت بصن و تخاس ،هيهت
.طوبرم تالاصتا

09022495‘500/0

مرگوليك  نهآريت كي زا ،يلدوت تروص هب ريت بصن و تخاس ،هيهت
.طوبرم تالاصتا هارمه هب ،ينادوان اي

09022582‘400/0

مرگوليك  نهآريت كي زا ،يلدوت تروص هب ريت بصن و تخاس ،هيهت
.طوبرم تالاصتا و يتيوقت ياهقرو هارمه هب ،ينادوان اي

09022660‘600/0

مرگوليك  دنچ اي ود زا يلدوت تروص هب ريت بصن و تخاس ،هيهت
 اميقتسم شوج هليسو هب هك يتروص رد ،ينادوان اي نهآريت
.طوبرم تالاصتا هارمه هب ،دنوش لصتم رگيدكي هب

09022785‘900/0

مرگوليك  دنچ اي ود زا يلدوت تروص هب ريت بصن و تخاس ،هيهت
 ياهتسب و يتيوقت ياهقرو هارمه هب ينادوان اي نهآريت
.طوبرم تالاصتا و ليام اي يقفا

09022897‘700/0

مرگوليك  هتخاس ريت اب يلدوت تروص هب ريت بصن و تخاس ،هيهت
 هارمه هب رگيد لاكشا اي نهآريت لكش هب قرو زا هدش
.طوبرم تالاصتا

090229118‘500/0

مرگوليك .ينادوان اي نهآريت كي زا يلصا ريت بصن و تخاس ،هيهت 09023081‘300/0

هحفص : 28
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نيگنس يدالوف ياهراك ـ9 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك  اب ينادوان اي نهآريت كي زا يلصا ريت بصن و تخاس ،هيهت
.يتيوقت ياهقرو

09023196‘700/0

مرگوليك  اي نهآريت دنچ اي ود زا ،يلصا ريت بصن و تخاس ،هيهت
 رگيدكي هب اميقتسم شوج هليسو هب هك يتروص رد ،ينادوان
.دنوش لصتم

09023284‘300/0

مرگوليك  اي نهآريت دنچ اي ود زا ،يلصا ريت بصن و تخاس ،هيهت
 اي يقفا ياهتسب و يتيوقت ياهقرو هارمه هب ينادوان
.ليام

09023394‘500/0

مرگوليك  اي نهآريت لكش هب قرو زا يلصا ريت بصن و تخاس ،هيهت
تخس ياهقرو و يتيوقت ياهقرو هارمه هب رگيد لاكشا
.هدننك

090234116‘500/0

مرگوليك  تلكسا رادبيش حوطس يور قرو زا نيلرپ بصن و هيهت
.طوبرم تالاصتا هارمه هب اپرخ اي يدالوف

0902354‘500/00425‘250‘000 94‘500/0

مرگوليك بيش حوطس يور ينادوان اي نهآريت زا نيلرپ بصن و هيهت
.طوبرم تالاصتا هارمه هب اپرخ اي يدالوف تلكسا راد

09023682‘400/0

مرگوليك  ناج اب يدالوف هچريت( يياپرخ هچريت بصن و تخاس ،هيهت
 تالاصتا هارمه هب درگليم و قرو ،يرپس ،يشبن زا)زاب
.طوبرم

09023792‘100/0

مرگوليك  و اهوربآ يور يدالوف ياهلپ عاونا بصن و تخاس ،هيهت
 هب نآ دننام و درگليم ،قرو ،نهآريت ،ينادوان زا اهلاناك
.طوبرم تالاصتا هارمه

09023880‘500/0

مرگوليك  فلتخم لاكشا هب يياپرخ ياهنوتس بصن و تخاس ،هيهت
 ياضعا لاصتا اب ،نآ دننام و يشبن ،ينادوان ،نهآريت زا
.قرو زا هدافتسا نودب اپرخ

09030593‘100/0

مرگوليك  فلتخم لاكشا هب يياپرخ ياهنوتس بصن و تخاس ،هيهت
 ياضعا لاصتا اب ،نآ دننام و يشبن ،ينادوان ،نهآريت زا
.قرو زا هدافتسا اب اپرخ

090306103‘500/0

مرگوليك  فلتخم لاكشا هب يياپرخ ياهنوتس بصن و تخاس ،هيهت
.قرو زا

090307116‘500/0

مرگوليك  زا فلتخم لاكشا هب يياپرخ ياهريت بصن و تخاس ،هيهت
 ياضعا لاصتا اب نآ دننام و يرپس ،يشبن ،ينادوان ،نهآريت
20 ات هناهد يارب ،قرو زا هدافتسا نودب رگيدكي هب اپرخ
.عافترا ره رد رتم

09030893‘200/0

مرگوليك  زا فلتخم لاكشا هب يياپرخ ياهريت بصن و تخاس ،هيهت
 ياضعا لاصتا اب نآ دننام و يرپس ،يشبن ،ينادوان ،نهآريت
 رتم20 ات هناهد يارب ،قرو زا هدافتسا اب رگيدكي هب اپرخ
.عافترا ره رد

090309103‘000/0

مرگوليك  زا فلتخم لاكشا هب يياپرخ ياهريت بصن و تخاس ،هيهت
.عافترا ره رد رتم20 ات هناهد يارب ،قرو

090310115‘000/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نيگنس يدالوف ياهراك ـ9 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك  ،نهآريت زا يدالوف نابهگن هزاس يارجا و تخاس ،هيهت
 زا تمسق نآ يارب ،نآ دننام و قرو ،يرپس ،يشبن ،ينادوان
.دنامب يقاب راك رد ًامازلا هك نابهگن هزاس

090320

مرگوليك  ،نهآريت زا يدالوف نابهگن هزاس يارجا و تخاس ،هيهت
 زا تمسق نآ يارب ،نآ دننام و قرو ،يرپس ،يشبن ،ينادوان
.دناميمن يقاب راك رد هك نابهگن هزاس

090321

مرگوليك  اهنآ لاب و ناج هك يدالوف ياهباق بصن و تخاس ،هيهت
 هارمه هب ،)ريغتم ناج اب( دناهدش هتخاس و هديرب قرو زا
 يارب طوبرم تالاصتا و يتيوقت ياهقرو عاونا ،اهنوتسفك
.رتم30 ات هناهد

09040120‘625/002‘557‘500‘000 124‘000/0

مرگوليك  ليفورپ دنچ اي كي زا لكشتم دنبداب بصن و تخاس ،هيهت
 مامت اب نآ دننام و يرپس ،ينادوان ،نهآريت ،يشبن زا
.رگيدكي هب دنبداب ياضعا اي ريت ،نوتس هب لاصتا تاعطق

0904023‘750/00354‘375‘000 94‘500/0

مرگوليك  لاصتا تاعطق مامت اب قرو زا دنبداب بصن و تخاس ،هيهت
.رگيدكي هب دنبداب ياضعا اي ريت ،نوتس هب

090404117‘500/0

مرگوليك .بآ عفترم يدالوف ياهجرب بصن و تخاس ،هيهت 090501133‘500/0

مرگوليك  ناج عافترا رييغت تروص رد ريت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 يارب قرو زا هدافتسا نودب يروبنز هنال شور هب نهآريت
.مزال يتيوقت ياهقرو اب ،ناج عافترا شيازفا

09060114‘100/0

مرگوليك  ناج عافترا رييغت تروص رد ريت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 يارب قرو زا هدافتسا اب يروبنز هنال شور هب نهآريت
.مزال يتيوقت ياهقرو اب ،ناج عافترا شيازفا

09060218‘900/0

مرگوليك  ناج عافترا رييغت تروص رد ريت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 نودب ،نهآريت ناج رد ميقتسم طخ هب شرب اب نهآريت
.نهآريت ناج عافترا رييغت يارب قرو زا هدافتسا

09060312‘200/0

مرگوليك  ناج عافترا رييغت تروص رد ريت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 قرو زا هدافتسا اب ،نهآريت ناج رد ميقتسم شرب اب نهآريت
.نهآريت ناج عافترا شيازفا يارب

09060418‘300/0

مرگوليك  ياج هب ،نهپ لاب نهآريت فرصم تروص رد اهب هفاضا
.يلومعم نهآريت

09060548‘800/0

مرگوليك  رياس و ينادوان ،نهآريت ندرك مخ تروص رد اهبهفاضا
 ياههلپ ،لكش يسوق ياهريت يارب يدالوف ياهليفورپ
.)لكش يسوق تمسق يارب طقف( نآ دننام و رودم

09060662‘400/0

مرگوليك  ياهريت يارب090234 و090229 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 طقف( ريت ناج اي لاب رد ينحنم طخ شرب اب لكش يسوق
.)لكش يسوق تمسق يارب

090607

مرگوليك   و اپرخ ،ريت ،نوتس بصن و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
زرد هلول اي يطوق زا ليفورپ ياج هب هكيتروص رد ،دنبداب
.دوش هدافتسا راد

09060813‘500/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نيگنس يدالوف ياهراك ـ9 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك   هك يتروص رد ،090236 و090235 فيدر هب اهبهفاضا
.دوش بصن)Girt( مئاق تروص هب نيلرپ

0906097‘720/0

مرگوليك  لخاد رد بصن و يلاصتا يدالوف تاعطق تخاس و هيهت
 زا ،هدش داي ياهراك يارجا زا لبق ،ييانب اي ينتب ياهراك
 اب ،نآ دننام و هلول ،درگليم ،همست ،قرو ،يرپس ،يشبن
.مزال ياهكخاش

090701127‘000/0

مرگوليك  ،درگليم ،يشبن ،ينادوان زا ريگشرب بصن و تخاس ،هيهت
.يدالوف تلكسا تاعطق يور نآ دننام و قرو

090702187‘000/0

مرگوليك Paddle( يدالوف طبار هلول بصن و تخاس ،هيهت pipe
 و بآ ياههناخهيفصت رد ينتب ياهراك لخاد رد بصن يارب
 زا لبق هدننك دنببآ همست هارمه هب ،يبآ هينبا اي بالضاف
.لماك روط هب ،يزيرنتب يارجا

090704121‘500/0

مرگوليك  گنز دالوف زا هك يتروص رد090704 فيدر هب اهب هفاضا
.دوش هدافتسا نزن

090705322‘500/0

مرگوليك  ياههناخهيفصت رد اههلول هدنرادهگن بصن و تخاس ،هيهت
 ،ينادوان ،نهآريت زا نآ دننام و يبآ هينبا اي بالضاف و بآ
.رتم4 ات عافترا هب نآ دننام و قرو ،يشبن

09070696‘700/0

لوطرتم .نديياس هارمه ،رتميليم5 ات رثوم دعب اب يراكشوج 090801268‘000/0

لوطرتم 7 ات رتميليم5 زا شيب رثوم دعب يارب يراكشوج
.نديياس هارمه ،رتميليم

090802339‘000/0

لوطرتم 10 ات رتميليم7 زا شيب رثوم دعب يارب يراكشوج
.نديياس هارمه ،رتميليم

090803506‘000/0

لوطرتم 15 ات رتميليم10 زا شيب رثوم دعب يارب يراكشوج
.نديياس هارمه ،رتميليم

090804803‘000/0

دصرد  تروص رد ،090804 ات090801 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.ظفاحم زاگ اب يراكشوج شور زا هدافتسا

09080510/0

مرگوليك .يلومعم هرهم و چيپ بصن و هيهت 091001178‘000/0

مرگوليك .تمواقمرپ هرهم و چيپ بصن و هيهت 091002361‘500/0

مرگوليك  رتم كرت هب زاين هك تمواقمرپ هرهم و چيپ بصن و هيهت
TC( درادن Bolt(.

091003555‘000/0

مرگوليك  زا هدافتسا يارب091002فيدر هب تبسن اهبهفاضا
خاروس چيپ دننام( درادناتسا ريغ صاخ لكش هب  ياهچيپ
.)راد

091004122‘500/0

مرگوليك  يارب091003 ات091001 ياه فيدر هب اهبهفاضا
.مرگ هزيناولاگ ششوپ اب هرهم و چيپ زا هدافتسا

09101045‘900/0

مرگوليك  يارب091003 ات091001 ياه فيدر هب اهبهفاضا
.درس هزيناولاگ ششوپ اب هرهم و چيپ زا هدافتسا

09101130‘600/0

هحفص : 31
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نيگنس يدالوف ياهراك ـ9 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك  هدافتسا يارب091003 ات091001 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.ياهقرو ششوپ اب هرهم و چيپ زا

09101261‘200/0

مرگوليك  شور هب ،اضعا رس ياهتنا تاعطق و اههدنويپ هيهت
250 ات تاعطق نزو اب يرگنهآ اي يراكنبوك ،يرادربهدارب
.راكاضف ياههزاس يارب مرگ

091101347‘000/0

مرگوليك  شور هب ،اضعا رس ياهتنا تاعطق و اههدنويپ هيهت
 زا شيب تاعطق نزو اب يرگنهآ اي يراكنبوك ،يرادربهدارب

. راكاضف ياههزاس يارب مرگوليك كي ات مرگ250

091104214‘000/0

مرگوليك  شور هب ،اضعا رس ياهتنا تاعطق و اههدنويپ هيهت
 زا شيب تاعطق نزو اب يرگنهآ اي يراكنبوك ،يرادربهدارب
. راكاضف ياههزاس يارب مرگوليك كي

091105187‘000/0

مرگوليك 091105 و091104 ،091101 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.اههدنويپ يراكنيشام يارب

091110114‘500/0

مرگوليك 091105 و091104 ،091101 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.اههدنويپ صاخ يراكنيشام يارب

091111228‘500/0

مرگوليك 091105 و091104 ،091101 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.اضعا رس ياهتنا تاعطق يور يراكنيشام يارب

09111245‘700/0

مرگوليك 091105 و091104 ،091101 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.45Ck ينبرك دالوف اي52St دالوف زا هدافتسا يارب

09111319‘900/0

مرگوليك 091105 و091104 ،091101 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دنوش هزيناولاگ ،مرگ شور هب هك يتاعطق يارب

09111446‘700/0

مرگوليك 091105 و091104 ،091101 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دنوش هزيناولاگ ،درس شور هب هك يتاعطق يارب

09111531‘100/0

مرگوليك  زا رادزرد هلول زا راكاضف هزاس ياهدحاو يزاسهدامآ و هيهت
 ،نيعم ياههزادنا هب نديرب لماش37St دالوف
 رد يقاحلا تاعطق اب اهنآ ژاتنوم و ندزگنس ،يريگهسيلپ
.يراكشوج يارب ندركهدامآ و گيج لخاد

091601111‘500/0

مرگوليك  نزو هك يتروص رد ،091601فيدر هب تبسن اهبهفاضا
.دشاب مرگوليك ود زا رتمك وضع هلول اي ليفورپ

0916058‘400/0

مرگوليك  ياج هب هك يتروص رد ،091601فيدر هب تبسن اهبرسك
.دوش هدافتسا نآ دننام و يشبن زا ،رادزرد هلول

0916068‘610/0

مرگوليك  ياج هب هك يتروص رد ،091601فيدر هب تبسن اهبهفاضا
 هدافتسا درس درون و يراك سرپ زا لصاح عالضا زا ،هلول
.)يطوق دننام( دوش

091607

مرگوليك  دالوف زا هدافتسا يارب ،091601 فيدر هب تبسن اهبهفاضا
52St.

09160831‘800/0

مرگوليك  زا هدافتسا يارب ،091601 فيدر هب تبسن اهبهفاضا
.رتميليم7 زا شيب رادج تماخض اب ياههلول

09160944‘900/0

هحفص : 32
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نيگنس يدالوف ياهراك ـ9 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك  رس يزاسهدامآ يارب ،091601 فيدر هب تبسن اهبهفاضا
 يراكشرب اب رگيدكي هب ميقتسم يراكشوج يارب عالضا
.ندزگنس و وگلا قبط

0916107‘580/0

مرگوليك  رس ندرك نهپود تباب ،091601 فيدر هب تبسن اهبهفاضا
.مزال يراكخاروس و يدالوف هلول ليفورپ

091611

مرگوليك  هلول زا هدافتسا يارب ،091601 فيدر هب تبسن اهبهفاضا
.دشاب هدش هزيناولاگ ،مرگ شور هب هك

09161246‘700/0

مرگوليك   هك هلول زا هدافتسا يارب091601 فيدر هب تبسن اهبهفاضا
.دشاب هدش هزيناولاگ ،درس شور هب

09161331‘100/0

دصرد  هب تبسن تخت راكاضف هزاس ياههكبش بصن و تفاب هنيزه
.تاعطق يزاس هدامآ و هيهت هنيزه

09280115/0

دصرد  كي رد انحنا اب راكاضف هزاس ياههكبش بصن و تفاب هنيزه
 يزاس هدامآ و هيهت هنيزه هب تبسن)اهكيلچ( دادتما
.تاعطق

09280218/0

دصرد  ود رد انحنا اب راكاضف هزاس ياههكبش بصن و تفاب هنيزه
 يزاس هدامآ و هيهت هنيزه هب تبسن)اهدبنگ( دادتما
.تاعطق

09280325/0

دصرد  ياهمرف ياراد راكاضف هزاس ياههكبش بصن و تفاب هنيزه
.تاعطق يزاس هدامآ و هيهت هنيزه هب تبسن دازآ

09280430/0

3‘337‘125‘000

هحفص : 33
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كولب و هچريت فقس ـ10 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  اب رتميتناس20 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 مامت هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و ينتب هنشاپ هچريت
 روط هب مزال تازيهجت هيهت و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم
.لماك

100101955‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس25 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 مامت هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و ينتب هنشاپ هچريت
 روط هب مزال تازيهجت هيهت و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم
.لماك

100102994‘500/0

عبرمرتم  اب رتميتناس30 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 مامت هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و ينتب هنشاپ هچريت
 روط هب مزال تازيهجت هيهت و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم
.لماك

1001031‘030‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس35 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 مامت هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و ينتب هنشاپ هچريت
 روط هب مزال تازيهجت هيهت و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم
.لماك

1001041‘094‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس25 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 مامت هيهت لماش ،يلافس يلاخوت كولب و ينتب هنشاپ هچريت
 روط هب مزال تازيهجت هيهت و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم
.لماك

1002021‘072‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس30 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 مامت هيهت لماش ،يلافس يلاخوت كولب و ينتب هنشاپ هچريت
 روط هب مزال تازيهجت هيهت و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم
.لماك

1002031‘104‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس25 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 ،هدش طسبنم نرياتسايلپ كولب و ينتب هنشاپ هچريت
 هيهت و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت لماش
.لماك روط هب مزال تازيهجت

1003051‘234‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس30 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 ،هدش طسبنم نرياتسايلپ كولب و ينتب هنشاپ هچريت
 هيهت و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت لماش
.لماك روط هب مزال تازيهجت

1003061‘330‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس20 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 هيهت لماش ينتب يلاخوت كولب و زاب ناج اب يدالوف هچريت
 هيهت و درگليم و يدالوف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت
.لماك روط هب مزال تازيهجت

100401763‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس25 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 هيهت لماش ينتب يلاخوت كولب و زاب ناج اب يدالوف هچريت
 هيهت و درگليم و يدالوف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت
.لماك روط هب مزال تازيهجت

100402802‘500/0

هحفص : 34
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كولب و هچريت فقس ـ10 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  اب رتميتناس30 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 هيهت لماش ينتب يلاخوت كولب و زاب ناج اب يدالوف هچريت
 هيهت و درگليم و يدالوف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت
.لماك روط هب مزال تازيهجت

100403838‘500/0

عبرمرتم  اب رتميتناس35 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و زاب ناج اب يدالوف هچريت
 هيهت و ،درگليم و يدالوف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت
.لماك روط هب مزال تازيهجت

100405902‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس25 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 لماش ،يلافس يلاخوت كولب و زاب ناج اب يدالوف هچريت
 و ،درگليم و يدالوف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت
.لماك روط هب مزال تازيهجت هيهت

100501881‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس30 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
 لماش ،يلافس يلاخوت كولب و زاب ناج اب يدالوف هچريت
 و ،درگليم و يدالوف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت
.لماك روط هب مزال تازيهجت هيهت

100502913‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس25 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
طسبنم نرياتسايلپ كولب و زاب ناج اب يدالوف هچريت
 و يدالوف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت لماش ،هدش
.لماك روط هب مزال تازيهجت هيهت و درگليم

1006011‘042‘000/0

عبرمرتم  اب رتميتناس30 تماخض هب كولب و هچريت فقس يارجا
طسبنم نرياتسايلپ كولب و زاب ناج اب يدالوف هچريت
 و يدالوف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت لماش ،هدش
.لماك روط هب مزال تازيهجت هيهت و درگليم

1006021‘138‘000/0

عبرمرتم  هك يتروص رد ،كولب و هچريت فقس ياهفيدر هب اهبهفاضا
20 زا شيب ،فقس نتب هصخشم يراشف تمواقم
.دشاب لاكساپاگم25 رثكادح و لاكساپاگم

1007018‘330/0

عبرمرتم  هك يتروص رد ،كولب و هچريت فقس ياهفيدر هب اهبهفاضا
25 زا شيب ،فقس نتب هصخشم يراشف تمواقم
.دشاب لاكساپاگم30 رثكادح و لاكساپاگم

10070210‘000/0

عبرمرتم  ،ينتب كولب اب كولب و هچريت فقس ياهفيدر هب اهبهفاضا
 هدش هدافتسا يندعم هكوپ زا كولب هيهت رد هك يتروص رد
.دشاب

10070333‘800/0

هحفص : 35
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يزير هتفش و يراكرجآ ـ11 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم  هسام رجآ اب رتشيب و رجآ مين و كي تماخض هب يراكرجآ
.1:5 ناميس هسام تالم و يراشفرجآ داعبا هب  يكهآ

1101013‘344‘000/0

عبرمرتم   و يراشف رجآ داعبا هب يكهآ هسام رجآ اب هرجآ كي راويد
.1:5 ناميس هسام تالم

110104767‘000/0

عبرمرتم   و يراشف رجآ داعبا هب ،يكهآ هسام رجآ اب هرجآ مين راويد
.1:5 ناميس هسام تالم

110107430‘500/0

عبرمرتم  هسام رجآ اب رتميتناس6 ات5 تماخض هب يرجآ راويد
.كاخ و چگ تالم و يراشفرجآ داعبا هب يكهآ

110110291‘000/0

بعكمرتم يراشف رجآ اب رتشيب و رجآ مين و كي تماخض هب يراكرجآ
.1:5 ناميس هسام تالم و

1102013‘222‘000/0

عبرمرتم .1:5 ناميس هسام تالم و يراشف رجآ اب هرجآ كي راويد 110205740‘000/0

عبرمرتم .1:5 ناميس هسام تالم و يراشف رجآ اب هرجآ مين راويد 110208415‘500/0

عبرمرتم  و يراشف رجآ اب ،رتميتناس6 ات5 تماخض هب  يرجآ راويد
.كاخ و چگ تالم

110212282‘500/0

بعكمرتم  هسام تالم اب هلپ يزاسريز يارب يراشفرجآ اب يراكرجآ
.1:5 ناميس

1102133‘601‘000/0

بعكمرتم   تالم و لافس كولب اب رتميتناس11 ات7 تماخض هب راويد
.1:5 ناميس هسام

1104013‘124‘000/0

بعكمرتم  كولب اب رتميتناس22 ات11 زا شيب تماخض هب راويد
.1:5 ناميس هسام تالم و لافس

1104022‘897‘000/0

بعكمرتم  لافس كولب اب رتميتناس22 زا شيب تماخض هب يراكرجآ
.1:5 ناميس هسام تالم و

1104032‘840‘000/0

بعكمرتم  اب رتشيب و رجآ مين و كي تماخض هب يراكرجآ
 هسام تالم و يراشفرجآ داعبا هب رادخاروس  ينيشامرجآ
.1:5 ناميس

1105013‘539‘000/0

عبرمرتم  رجآ داعبا هب رادخاروس ينيشام رجآ اب هرجآ كي راويد
.1:5 ناميس هسام تالم اب ،يراشف

11050260/0049‘680‘000 828‘000/0

عبرمرتم  رجآ داعبا هب رادخاروس ينيشام رجآ اب هرجآ مين راويد
.1:5 ناميس هسام تالم اب ،يراشف

110503455‘500/0

عبرمرتم  ينيشام رجآ اب رتميتناس6 ات5 تماخض هب يرجآ راويد
.كاخ و چگ تالم اب ،يراشف رجآ داعبا هب رادخاروس

110504289‘500/0

عبرمرتم  امن صوصخم رادخاروس ينيشام رجآ اب هرجآ مين ينيچامن
.1:5 ناميس هسام تالم و يراشفرجآ داعبا هب

110601944‘000/0

عبرمرتم  امن صوصخم رادخاروس ينيشامرجآ اب هرجآ مين ينيچامن
1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس4 دودح تماخض هب

1106021‘022‘000/0

عبرمرتم  امن صوصخم رادخاروس ينيشام رجآ اب هرجآ مين ينيچامن
1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس3 دودح تماخض هب

1106031‘217‘000/0

هحفص : 36
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يزير هتفش و يراكرجآ ـ11 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  ينيشام رجآ اب هفرط كي يزاسامن و هرجآ كي راويد
 هسام تالم و يراشفرجآ داعبا هب امن صوصخم رادخاروس
.1:5 ناميس

1106101‘545‘000/0

عبرمرتم  ينيشامرجآ اب هفرط كي يزاسامن و هرجآ كي راويد
 و رتميتناس4 دودح تماخض هب امن صوصخم رادخاروس
1:5 ناميس هسام تالم

1106111‘917‘000/0

عبرمرتم  ينيشامرجآ اب هفرط كي يزاسامن و هرجآ كي راويد
 و رتميتناس3 دودح تماخض هب امن صوصخم رادخاروس
1:5 ناميس هسام تالم

1106122‘081‘000/0

عبرمرتم  ينيشام رجآ اب هفرط ود يزاسامن و هرجآ مين و كي راويد
 هسام تالم و يراشفرجآ داعبا هب امن صوصخم رادخاروس
.1:5 ناميس

11061590/00196‘830‘000 2‘187‘000/0

عبرمرتم  ينيشامرجآ اب هفرط ود يزاسامن و هرجآ مين و كي راويد
 و رتميتناس4 دودح تماخض هب امن صوصخم رادخاروس
1:5 ناميس هسام تالم

1106162‘311‘000/0

عبرمرتم  ينيشامرجآ اب هفرط ود يزاسامن و هرجآ مين و كي راويد
 و رتميتناس3 دودح تماخض هب امن صوصخم رادخاروس
1:5 ناميس هسام تالم

1106172‘613‘000/0

عبرمرتم  و يراشف رجآ داعبا هب يقازق رجآ اب هرجآ مين ينيچامن
.1:5 ناميس هسام تالم

1107011‘395‘000/0

عبرمرتم 4 دودح تماخض هب يقازق رجآ اب هرجآ مين ينيچامن
.1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس

1107021‘574‘000/0

عبرمرتم 3 دودح تماخض هب يقازق رجآ اب هرجآ مين ينيچامن
.1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس

1107031‘867‘000/0

عبرمرتم   اب ينيچراويد ياهفيدر هب تبسن يزاسامن ياهبهفاضا
.رادخاروس ينيشام رجآ و يكهآ هسام رجآ ،يراشف رجآ

110801197‘000/0

عبرمرتم  اب ينيچراويد ياهفيدر هب تبسن يزاسامن ياهبهفاضا
 رادخاروس ينيشام رجآ زا امن رد هك يتروصرد ،يراشفرجآ
.دوش هدافتسا يراشف رجآ داعبا هب

110802283‘500/0

عبرمرتم  رجآ اب ينيچراويد ياهفيدر هب تبسن يزاسامن ياهبهفاضا
 رادخاروس ينيشام رجآ زا امن رد هك يتروصرد ،يكهآ هسام
.دوش هدافتسا يراشف رجآ داعبا هب

110803267‘000/0

عبرمرتم   اب ينيچراويد ياهفيدر هب تبسن يزاسامن ياهبهفاضا
 داعبا هب ،يقازق رجآ زا امن رد هك يتروص رد ،يراشف رجآ
.دوش هدافتسا يراشف رجآ

110804831‘500/0

عبرمرتم  هسام رجآ اب ينيچراويد ياهفيدر هب يزاسامن ياهبهفاضا
 رجآ داعبا هب ،يقازق رجآ زا امن رد هك يتروص رد يكهآ
.دوش هدافتسا يراشف

110805817‘500/0

هحفص : 37
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: كردم دك
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يزير هتفش و يراكرجآ ـ11 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  رجآ اب ينيچراويد ياهفيدر هب تبسن يزاسامن ياهبهفاضا
 رادخاروس ينيشام رجآ زا امن رد هك يتروصرد يراشف
.دوش هدافتسا يراشف رجآ داعبا هب امن صوصخم

110815328‘000/0

عبرمرتم  رجآ اب ينيچراويد ياهفيدر هب تبسن يزاسامن ياهبهفاضا
 رادخاروس ينيشام رجآ زا امن رد هك يتروصرد يكهآ هسام
.دوش هدافتسا يراشف رجآ داعبا هب امن صوصخم

110816318‘000/0

عبرمرتم  رجآ اب ينيچراويد ياهفيدر هب تبسن يزاسامن ياهبهفاضا
 ينيشام رجآ زا امن رد هك يتروصرد ،رادخاروس ينيشام
.دوش هدافتسا يراشف رجآ داعبا هب امن صوصخم رادخاروس

110817291‘000/0

بعكمرتم 110815 و110617 ات110601 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 رادخاروس ينيشام رجآ زا هدافتسا تروصرد110817 ات
زمرق گنر هب امن صوصخم

110820308‘000/0

عبرمرتم .رجآ  ندومن باس بآ تباب يزاسامن ياهفيدر هب اهبهفاضا 110821281‘000/0

عبرمرتم   ييوشك و شارت تباب يزاسامن ياهفيدر هب اهبهفاضا
.رجآ ندومن

110822208‘500/0

عبرمرتم  هب اهرجآ هك يتروص رد ،ينيچامن ياهفيدر هب اهبهفاضا
 لباق حطس يور يريگهزادنا( دوش هديچ هره تروص
.)تيور

110823401‘000/0

عبرمرتم  يازا هب ،هرادج ود راويد تروص هب ينيچ راويد ياهبهفاضا
 كي( .دوش هديچ نامز مه هك هرادج ود راويد عبرمرتم ره
.)دوشيم يريگهزادنا فرط

11082437‘400/0

بعكمرتم   نيياپ رد هك يراكرجآ اي ينيچراويد عون ره يارب اهبهفاضا
 راك ماجنا نيح يشكبآ و دوش ماجنا ينيمزريز ياهبآ زارت
.دشاب يمازلا  يروتوم هبملت اب

110825367‘000/0

بعكمرتم  اي هاچ لخاد رد راك يارب ،يراكرجآ عون ره هب اهبهفاضا
.لوط ره هب و قمع ره رد ينيمزريز يراجم اي تانق

1108261‘807‘000/0

بعكمرتم   اب راويد هك يتروصرد ،ينيچراويد ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش راهم ياهزاس يازجا هب درگليم

11082771‘000/0

بعكمرتم  يراشفرجآ اب يراكرجآ اي ينيچراويد ياهفيدر هب اهبهفاضا
1:2:8 دراتاب تالم زا هك يتروصرد ، يكهآ هسام رجآ و
 ره يازا هب ،دوش هدافتسا1:5 ناميس هسام تالم ياجب
.ينيچرجآ بعكمرتم

11083022‘300/0

بعكمرتم  يراشفرجآ اب يراكرجآ اي ينيچراويد ياهفيدر هب اهبرسك
1:3 كهآ هسام تالم زا هك يتروصرد ،يكهآ هسام رجآ و
 ره يازا هب ،دوش هدافتسا1:5 ناميس هسام تالم ياجب
.ينيچرجآ بعكمرتم

11083148‘900/0

هحفص : 38
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
بعكمرتم  يراشفرجآ اب يراكرجآ اي ينيچراويد ياهفيدر هب اهبرسك

 ياجب كاخ و چگ تالم زا هك يتروصرد ،يكهآ هسام رجآ و
 ره يازا هب ،دوش هدافتسا1:5 ناميس هسام تالم
.ينيچرجآ بعكمرتم

11083224‘700/0

بعكمرتم  هتفكش كهآ مرگوليك150 و لحم كاخ اب يزير هتفش
.هتفش بعكمرتم رد

110901781‘500/0

بعكمرتم  جراخ زا رادنش بسانم هدش هيهت كاخ اب يزير هتفش
 رد هتفكش كهآ مرگوليك150 و ،رتم500 هلصاف ات لحم
.هتفش بعكمرتم

1109021‘138‘000/0

بعكمرتم  و نش ندرك هفاضا يارب ،110901 فيدر هب اهب هفاضا
 هفاضا لحم كاخ مجح هب هك دصرد هد ره هزادنا هب ،هسام
.دوش

11090376‘300/0

بعكمرتم  شيازفا يارب ،110902 و110901 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 رسك( .هتفش بعكمرتم رد هتفكش كهآ مرگوليك50 ره

.)دوشيم هبساحم بسانت هب مرگوليك50

110904119‘000/0

بعكمرتم  شهاك يارب ،110902 و110901 ياهفيدر هب اهبرسك
 رسك( .هتفش بعكمرتم رد هتفكش كهآ ،مرگوليك50 ره

.)دوشيم هبساحم بسانت هب مرگوليك50

110905119‘000/0

عبرمرتم  رتميتناس10 ات عطقم حطس اب كالپ رجآ اب ينيچامن
 يزيرباغود هارمه هب1:5 ناميس هسام تالم اب عبرم
.رجآ تشپ

1110011‘030‘000/0

عبرمرتم 10 زا شيب عطقم حطس اب كالپ رجآ اب ينيچامن
 هارمه هب1:5 ناميس هسام تالم اب عبرم رتميتناس
.رجآ تشپ يزيرباغود

1110021‘090‘000/0

عبرمرتم  تروص رد111002 و111001 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.زمرق گنر هب كالپ رجآ زا هدافتسا

11100542‘500/0

عبرمرتم 7 ات يامن حطس هب فك صوصخمرجآ اب فك شرف
 هسام تالم اب رتميليم30 دودح تماخض و عبرمرتميسد
.1:5 ناميس

1111011‘074‘000/0

عبرمرتم  رتميليم5 ره شيازفا يازا هب111101 فيدر هب اهبهفاضا
70 ات رتميليم30 رب دازام فك صوصخم رجآ تماخض
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميليم5 رسك( رتميليم

11110293‘500/0

عبرمرتم 30 ات20 تماخض اب  امن صوصخم زوسنرجآ اب ينيچامن
.1:5 ناميس هسام تالم و رتميليم

1112011‘425‘000/0

عبرمرتم 30 زا شيب تماخض اب  امن صوصخم زوسنرجآ اب ينيچامن
.1:5 ناميس هسام  تالم و رتميليم40 ات

1112021‘538‘000/0

عبرمرتم 40 زا شيب تماخض اب  امن صوصخم زوسنرجآ اب ينيچامن
.1:5 ناميس هسام  تالم و رتميليم50 ات

1112031‘680‘000/0

246‘510‘000

هحفص : 39
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم  عطقم حطس اب هتخاس شيپ ينتب ياهلودج بصن و هيهت
 رد ناميس مرگوليك250رايع هب نتب اب عبرمرتم0.05 ات
.1:5 ناميس هسام تالم و بعكمرتم

1201015‘901‘000/0

بعكمرتم  عطقم حطس اب هتخاسشيپ ينتبياهلودج بصن و هيهت
250 رايع هب نتب اب عبرمرتم0.10 ات0.05 زا شيب
.1:5 ناميس هسام تالم و بعكمرتم رد ناميس مرگوليك

1201025‘226‘000/0

بعكمرتم  عطقم حطس اب هتخاسشيپ ينتبياهلودج بصن و هيهت
 مرگوليك250 رايع هب نتب اب عبرمرتم0.10 زا شيب
.1:5 ناميس هسام تالم و بعكمرتم رد ناميس

1201034‘589‘000/0

بعكمرتم  حطس اب ،يسرپ هتخاسشيپ ينتب ياهلودج بصن و هيهت
.1:5 ناميس هسام تالم و عبرمرتم0.06 ات عطقم

1201046‘229‘000/0

بعكمرتم  حطس اب  ،يسرپ هتخاسشيپ ينتب ياهلودج بصن و هيهت
.1:5 ناميس هسام تالم و عبرمرتم0.06 زا شيب عطقم

1201055‘654‘000/0

بعكمرتم  اب يگنر يرميلپ هتخاسشيپ ينتب ياهلودج بصن و هيهت
1:5 ناميس  هسام تالم

120106

بعكمرتم 300رايع اب ،)حلسم( هتخاس شيپ ينتب لاد بصن و هيهت
 ،اهلاناك يور لاد يارب ،بعكم رتم رد ناميس مرگ وليك
.هباشم دراوم و اهيوج يور لپ ناونع هب اي و اهرهن

1202016‘456‘000/0

بعكمرتم  يارب هتخاسشيپ ينتب تاعطق بصن و تخاس ،هيهت
 مرگوليك300 رايع اب ،هباشم ياهراك و هلول هاگهيكت
.نتب بعكمرتم رد ناميس

1202026‘456‘000/0

بعكمرتم 350 رايع اب رالودم هتخاسشيپ ينتب تاعطق بصن و هيهت
 و حلسم ياهكاخ يارب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك
.حلسمريغ

12020322‘837‘000/0

بعكمرتم 350 رايع اب هتخاسشيپ ينتب ياهلناپ بـصن و هيهت
.كاخ ندرك حلسم يارب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك

12020414‘062‘000/0

بعكمرتم   تاعطق ندوب يگنر تروصرد120203فيدر هب اهبهفاضا
.ينتب هتخاسشيپ

1202052‘525‘000/0

بعكمرتم  هتخاسشيپ ينتب ياهراويد نويسادنوف بصن و هيهت
.بعكمرتم ره رد ناميس مرگوليك350 رايع اب هطوحم

120220

بعكمرتم  اب هطوحم هتخاسشيپ ينتب ياهراويد نوتس بصن و هيهت
.بعكمرتم ره رد ناميس مرگوليك350 رايع

120221

بعكمرتم 350 رايع اب هتخاسشيپ ينتب ياهراويد لناپ بصن و هيهت
.بعكمرتم ره رد ناميس مرگوليك

120222

لوطرتم 10 يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ ينتب هلول بصن و هيهت
300 رايع هب نتب اب ،رتميتناس5 ات تماخض و رتميتناس
.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك

120301257‘000/0

هحفص : 40
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم 15 يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ ينتب هلول بصن و هيهت

300 رايع هب نتب اب ،رتميتناس5 ات تماخض و رتميتناس
.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك

120302270‘500/0

لوطرتم 20 يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ ينتب هلول بصن و هيهت
300 رايع هب نتب اب ،رتميتناس5 ات تماخض و رتميتناس
.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك

120303340‘000/0

لوطرتم 25 يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ ينتب هلول بصن و هيهت
300 رايع هب نتب اب ،رتميتناس5 ات تماخض و رتميتناس
.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك

120304384‘500/0

لوطرتم 30 يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ ينتب هلول بصن و هيهت
300 رايع هب نتب اب ،رتميتناس7 ات5 تماخض و رتميتناس
.نتب بعكم رتم رد ناميس مرگوليك

120305615‘000/0

لوطرتم 40 يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ ينتب هلول بصن و هيهت
300 رايع هب نتب اب ،رتميتناس7 ات5 تماخض و رتميتناس
.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك

120306749‘000/0

لوطرتم 50 يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ ينتب هلول بصن و هيهت
300 رايع هب نتب اب ،رتميتناس7 ات5 تماخض و رتميتناس
.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك

120307992‘000/0

لوطرتم 60 يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ ينتب هلول بصن و هيهت
300 رايع هب نتب اب ،رتميتناس9 ات7 تماخض و رتميتناس
.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك

1203081‘216‘000/0

لوطرتم  يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ حلسم ينتب هلول بصن و هيهت
 رايع هب نتب اب ،رتميتناس9 ات7 تماخض و رتميتناس60

.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك300

1203091‘727‘000/0

لوطرتم  يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ حلسم ينتب هلول بصن و هيهت
 رايع هب نتب اب ،رتميتناس11 ات9 تماخض و رتميتناس80

.نتب بعكمرتم رد ناميس وليك300

1203102‘063‘000/0

لوطرتم  يلخاد رطق هب ،هتخاسشيپ حلسم ينتب هلول بصن و هيهت
هب نتب اب ،رتميتناس11 ات9 تماخض و رتميتناس100

.نتب بعكمرتم رد ناميس مرگوليك300 رايع

1203112‘283‘000/0

لوطرتم  روظنم هب هاچ هتخاسشيپ حلسم ينتب هقلح بصن و هيهت
 رد ناميس مرگوليك300 رايع هب نتب اب ،هاچ هرابنا ميكحت
120×80 دودح داعبا هب يغرم مخت عطقم اب بعكمرتم
.ينتب هقلح تشپ ندرك رپ مامضنا هب رتميتناس

1204011‘584‘000/0

لوطرتم  روظنم هب هاچ هتخاسشيپ حلسم ينتب هقلح بصن و هيهت
 رد ناميس مرگوليك300 رايع هب نتب اب هاچ هليم ميكحت
يتناس60 دودح يجراخ رطق و هرياد عطقم اب بعكمرتم
.ينتب هقلح تشپ ندركرپ اب رتم

1204022‘271‘000/0

هحفص : 41
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ
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1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

ينيچ كولب و هتخاس شيپ نتب ـ12 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم يتناس10 ره شيازفا يازا هب120402 فيدر هب اهبهفاضا

60 رب دازام هاچ هتخاسشيپ حلسم ينتب هقلح رطق رتم
 بسانت هب رتميتناس10 رسك( رتميتناس120 ات رتميتناس
.)دوشيم هبساحم

120403196‘500/0

بعكمرتم 20 زا شيب تماخض هب يلاخوت يناميس كولب اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس

1205012‘215‘000/0

بعكمرتم  زا شيب تماخض هب رپفك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس20

12050240/0093‘400‘000 2‘335‘000/0

عبرمرتم 20دودح تماخض هب يلاخ وت يناميس كولب اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس

120503444‘500/0

عبرمرتم  تماخض هب رپ فك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس20دودح

120504468‘500/0

عبرمرتم 10دودح تماخض هب يلاخ وت يناميس كولب اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس

120505295‘500/0

عبرمرتم  دودح تماخض هب رپ فك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس10

120506319‘500/0

عبرمرتم 15 دودح تماخض هب يلاخوت يناميس كولب اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم اب رتميتناس

120508384‘500/0

عبرمرتم 15 دودح تماخض هب رپفك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم اب رتميتناس

120509408‘500/0

عبرمرتم  زا لكشتم رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 ات تماخض هب يعيبط داوم يروآرف زا لصاح ياههنادكبس
.1:5 ناميس هسام تالم اب رتميتناس8

120520334‘000/0

عبرمرتم  زا لكشتم رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 تماخض هب يعيبط داوم يروآرف زا لصاح ياههنادكبس
.1:5 ناميس هسام تالم اب رتميتناس10 دودح

120521382‘000/0

عبرمرتم  زا لكشتم رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 تماخض هب يعيبط داوم يروآرف زا لصاح ياههنادكبس
.1:5 ناميس هسام تالم اب رتميتناس15 دودح

120522446‘500/0

عبرمرتم  زا لكشتم رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 تماخض هب يعيبط داوم يروآرف زا لصاح ياههنادكبس
.1:5 ناميس هسام تالم اب رتميتناس20 دودح

120523528‘000/0

عبرمرتم  تروص رد120523 ات120520 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.يفرصم ياهكولب ندوب هرادجهس

120524106‘500/0

عبرمرتم  زا هدش هيهت رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 داوم يروآرف زا لصاح ياههنادكبس و هدشطسبنم تيلرپ
 ناميس هسام تالم اب رتميتناس8 ات تماخض هب يعيبط

1:5.

120530429‘500/0

هحفص : 42
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: كردم دك
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1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

ينيچ كولب و هتخاس شيپ نتب ـ12 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم   زا هدش هيهت رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 داوم يروآرف زا لصاح ياههنادكبس و هدشطسبنم تيلرپ
 هسام تالم اب رتميتناس10 دودح تماخض هب يعيبط
.1:5 ناميس

120531471‘000/0

عبرمرتم  زا هدش هيهت رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 داوم يروآرف زا لصاح ياههنادكبس و هدشطسبنم تيلرپ
 هسام تالم اب رتميتناس15 دودح تماخض هب يعيبط
.1:5 ناميس

120532579‘500/0

عبرمرتم  زا هدش هيهت رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 داوم يروآرف زا لصاح ياههنادكبس و هدشطسبنم تيلرپ
 هسام تالم اب رتميتناس20 دودح تماخض هب يعيبط
.1:5 ناميس

120533739‘500/0

عبرمرتم  تروص رد120533 ات120530 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.يفرصم ياهكولب ندوب هرادجهس

120534168‘000/0

عبرمرتم  زا لكشتم رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 تالم اب رتميتناس10 ات تماخض هب هدشطسبنم تيلرپ
.1:5 ناميس هسام

120540453‘000/0

عبرمرتم  زا لكشتم رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 اب رتميتناس15 دودح تماخض هب هدشطسبنم تيلرپ
.1:5 ناميس هسام تالم

120541514‘000/0

عبرمرتم  زا لكشتم رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 اب رتميتناس20 دودح تماخض هب هدش طسبنم تيلرپ
.1:5 ناميس هسام تالم

120542577‘000/0

عبرمرتم  تروص رد120542 ات120540 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.يفرصم ياهكولب ندوب هرادجهس

12054350‘000/0

بعكمرتم و كي تماخض هب يراشف رجآ داعبا هب يناميس رجآ اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم اب رتشيب و رجآ مين

1206014‘945‘000/0

عبرمرتم  يزاسراويد يارب يراشف رجآ داعبا هب يناميس رجآ اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم اب هرجآ كي تماخض هب

1206021‘147‘000/0

عبرمرتم  راويد يارب ،يراشف رجآ داعبا هب يناميس رجآ اب ييانب
.1:5 ناميس هسام تالم اب رجآ مين تماخضهب يزاس

120603601‘500/0

بعكمرتم  تالم اب يلاخ وت يناميس ياهكولب ياه هرفح ندرك رپ
 كولب مجح بعكم رتم ره يازا هب1:5 ناميس هسام
.ينيچ

1207011‘319‘000/0

بعكمرتم  بآ زارت نيياپ رد هك ينيچكولب ياهفيدر هب اهبهفاضا
 نيح يروتوم هبملت زا هدافتسا و دوش ماجنا ينيمزريز
.دشاب يمازلا تايلمع يارجا

120702262‘000/0

عبرمرتم .يناميس كولب اب يزاسامن ياهبهفاضا 12070399‘400/0

هحفص : 43
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: كردم دك
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1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

ينيچ كولب و هتخاس شيپ نتب ـ12 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم .يراشف رجآ داعبا هب يناميس رجآ اب يزاسامن ياهبهفاضا 120704281‘500/0

عبرمرتم  والكوتا كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب ياهكولب اب ييانب
10 دودح تماخض هب صوصخم تالم اب)يزاگ نتب( هدش
.رتميتناس

120801489‘500/0

عبرمرتم  والكوتا كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب ياهكولب اب ييانب
15 دودح تماخض هب صوصخمتالم اب)يزاگ نتب( هدش
.رتميتناس

120802673‘500/0

عبرمرتم  والكوتا كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب ياهكولب اب ييانب
20 دودح تماخض هب صوصخمتالم اب)يزاگ نتب( هدش
.رتميتناس

120803870‘500/0

عبرمرتم  والكوتا كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب ياهكولب اب ييانب
25 دودح تماخض هب صوصخمتالم اب)يزاگ نتب( هدش
.رتميتناس

1208041‘074‘000/0

عبرمرتم  والكوتا كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب ياهكولب اب ييانب
30 دودح تماخض هب صوصخمتالم اب)يزاگ نتب( هدش
.رتميتناس

1208051‘253‘000/0

عبرمرتم  والكوتا كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب ياهكولب اب ييانب
8 ات تماخض هب صوصخم تالم اب)يزاگ نتب( هدش
.رتميتناس

120806431‘500/0

عبرمرتم  والكوتا كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب ياهكولب اب ييانب
12 دودح تماخض هب صوصخم تالم اب)يزاگ نتب( هدش
.رتميتناس

120807589‘000/0

عبرمرتم  هكيتروصرد120807 ات120801 ياهفيدر هب اهبرسك
 هدافتسا1:5 ناميس هسام تالم زا صوصخم تالم ياجب
.دوش

120808105‘500/0

عبرمرتم  ،كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب يراويد ياهلناپ اب ييانب
 تالم اب ،هدش طسبنم سر و نرياتسايلپ ياههناد
.رتميتناس6 دودح تماخض هب صوصخم

120820688‘500/0

عبرمرتم  ،كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب يراويد ياهلناپ اب ييانب
 تالم اب ،هدش طسبنم سر و نرياتسايلپ ياههناد
.رتميتناس8 دودح تماخض هب صوصخم

120821827‘500/0

عبرمرتم  ،كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب يراويد ياهلناپ اب ييانب
 تالم اب ،هدش طسبنم سر و نرياتسايلپ ياههناد
.رتميتناس10 دودح تماخض هب صوصخم

1208221‘011‘000/0

عبرمرتم  ،كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب يراويد ياهلناپ اب ييانب
 تالم اب ،هدش طسبنم سر و نرياتسايلپ ياههناد
.رتميتناس12 دودح تماخض هب صوصخم

1208231‘177‘000/0

هحفص : 44
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: كردم دك
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1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

ينيچ كولب و هتخاس شيپ نتب ـ12 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  ،كبس نتب زا هتخاسشيپ ينتب يراويد ياهلناپ اب ييانب

 تالم اب ،هدش طسبنم سر و نرياتسايلپ ياههناد
.رتميتناس15 دودح تماخض هب صوصخم

1208241‘387‘000/0

عبرمرتم  اب هدش هيهت رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 اب رتميتناس10 ات تماخض هب ،هدش طسبنم سر هناد
.1:5 ناميس و هسام تالم

121001488‘500/0

عبرمرتم  اب هدش هيهت رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 اب رتميتناس15 ات12 تماخض هب ،هدش طسبنم سر هناد
.1:5 ناميس و هسام تالم

121002534‘500/0

عبرمرتم  اب هدش هيهت رپفك يلاخوت كبس يناميس كولب اب ييانب
 اب رتميتناس20 ات17 تماخض هب ،هدش طسبنم سر هناد
.1:5 ناميس و هسام تالم

121003677‘500/0

عبرمرتم  تروص رد121003 ات121001 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.يفرصم ياهكولب ندوب هرادجهس

121004134‘500/0

بعكمرتم  تروص رد121003 ات121001 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 هنادزير هدش طسبنم سر يوتحم هدامآ تالم زا هدافتسا
.ينيچ كولب مجح بعكمرتم ره يازا هب كبس

121005368‘500/0

بعكمرتم  اب راويد هك يتروص رد ،كولب اب ييانب ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش راهم ياهزاس يازجا هب درگليم

12110171‘000/0

عبرمرتم  ندرك حلسم تهج هشيش فايلا هكبش يارجا و هيهت
.لناپ و كولب اب ييانب ياهراك

12110277‘100/0

عبرمرتم  تهج ايلق ربارب رد مواقم هشيش فايلا هكبش يارجا و هيهت
.لناپ و كولب اب ييانب ياهراك ندرك حلسم

121103197‘000/0

عبرمرتم  ندرك حلسم تهج نبرك فايلا هكبش يارجا و هيهت
.لناپ و كولب اب ييانب ياهراك

12110486‘500/0

ددع  اب رتميتناس65 ات63 رطق هب ينتب هچيرد بصن و هيهت
.يندچ اي ينتب فالك

1212013‘900‘000/0

93‘400‘000

هحفص : 45
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يتبوطر يراك قياع ـ13 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم .ريق دودنا رشق كي اب يتبوطر يراك قياع 13010192‘600/0

عبرمرتم .ينويسلوما ياهريق زا هدافتسا اب ،يتبوطر يراكقياع 13010293‘400/0

عبرمرتم .لولحم ياهريق زا هدافتسا اب، يتبوطر يراك قياع 13010871‘000/0

عبرمرتم  تروص رد130108 و130102 ياه فيدر هب اهب هفاضا
.يرميلپ داوم اب ريق حالصا

13010914‘100/0

عبرمرتم  ينوگ هيال كي و ريق دودنا رشق ود اب ،يتبوطر يراكقياع
.نآ دننام و اهيپ يور و اهتلاوت ،اهمامح حوطس يارب

130201272‘000/0

عبرمرتم  ينوگ هيال كي و ريق دودنا رشق ود اب ،يتبوطر يراك قياع
.حوطس رياس يارب

130202251‘000/0

عبرمرتم  ينوگ هيال ود و ريق دودنا رشق هس اب ،يتبوطر يراكقياع
.نآ دننام و اهيپ يور و اهتلاوت ،اهمامح حوطس يارب

130203452‘000/0

عبرمرتم  ينوگ هيال ود و ريق دودنا رشق هس اب ،يتبوطر يراك قياع
.حوطس رياس يارب

130204418‘000/0

عبرمرتم  ينوگ هيال هس و ريق دودنا رشق راهچ اب ،يتبوطر يراكقياع
.نآ دننام و اهيپ يور و اهتلاوت ،اهمامح حوطس يارب

130205636‘000/0

عبرمرتم  هيال هس و ريق دودنا رشق راهچ اب يتبوطر يراك قياع
.حوطس رياس يارب ينوگ

130206579‘000/0

عبرمرتم  لكشتم كي هجرد هتخاسشيپ قياع اب ،يتبوطر يراكقياع
 هب وشيت و هتفابن عون رتسايلپ فايلا ،يكيتسالپ ريق زا

 يارب رتسآ رشق مامضنا هب رتميليم4 ات3.5 تـماخض
.نآ دننام و اهيپ يور ،اهتـلاوت ،اهمامح حوطس

13030357/0015‘903‘000 279‘000/0

عبرمرتم  لكشتم كي هجرد هتخاسشيپ قياع اب ،يتبوطر يراكقياع
 هب وشيت و هتفابن عون رتسايلپ فايلا ،يكيتسالپ ريق زا

 يارب رتسآ رشق مامضنا هب رتميليم4 ات3.5 تـماخض
.حوطس رياس

130304261‘500/0

عبرمرتم  لكشتم كي هجرد هتخاسشيپ قياع اب ،يتبوطر يراكقياع
 تـماخض هب دنابومرت عون رتسايلپ فايلا ،يكيتسالپ ريق زا

 ،اهمامح حوطس يارب رتسآ رشق مامضنا هب رتميليم3
.نآ دننام و اهيپ يور ،اهتـلاوت

130305315‘500/0

عبرمرتم  كي هجرد هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياع
 هب دنابومرت عون رتسا يلپ فايلا ،يكيتسالپ ريق زا لكشتم
 رياس يارب رتسآرشق  مامضنا هب رتم يليم3 تماخض
.حوطس

130306298‘500/0

عبرمرتم  كي هجرد هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياع
 هب دنابومرت عون رتسا يلپ فايلا ،يكيتسالپ ريق زا لكشتم
 حوطس يارب رتسآ رشق مامضنا هب رتم يليم4تـماخض
.نآ دننام و اه يپ يور ،اه تـلاوت ،اه مامح

130307343‘500/0

هحفص : 46



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يتبوطر يراك قياع ـ13 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  كي هجرد هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياع
 هب دنابومرت عون رتسا يلپ فايلا ،يكيتسالپ ريق زا لكشتم
 رياس يارب رتسآرشق  مامضنا هب رتم يليم4 تماخض
.حوطس

130308326‘500/0

عبرمرتم  يتروص رد130308 ات130303 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش هدافتسا يكيتسالپ ريق ياج هب يكيتسالا ريق زا هك

130309269‘500/0

عبرمرتم  يتروص رد ،130308 ات130303 ياهفيدر هب اهبرسك
.دوش هدافتسا يكيتسالپ ريق ياج هب هديسكا ريق زا هك

13031020‘900/0

عبرمرتم  رد130308 و130306 ،130304 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 شكور اب هتخاسشيپ يتبوطر قياع زا هدافتسا تروص
.ينف تاصخشم قباطم يموينيمولآ

1303119‘720/0

عبرمرتم  يتروص رد130308 ات130305 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش هدافتسا دنابناپسا عون رتسايلپ فايلا زا هك

13031211‘200/0

عبرمرتم  يتروص رد130308 ات130303 ياه  فيدر هب اهبرسك
 ريق قتشم ياج هب نويسلوما ريق زا ،رتسآ رشق رد هك
.دوش  هدافتسا يتفن لالح رد لولحم

1303131‘320/0

عبرمرتم  يتروص رد130308 ات130303 ياه  فيدر هب اهبرسك
.ددرگن ارجا لصف همدقم3-3 دنب هب هجوت اب رتسآ رشق هك

13031412‘300/0

عبرمرتم  زا هدافتسا اب يتبوطر يراكقياع يارجا و حلاصم هيهت
.سالگربياف فايلا نودب يبآ هياپ يكيليركآ ياهششوپ

130403392‘500/0

عبرمرتم  داوم زا هدافتسا اب يتبوطر يراكقياع يارجا و حلاصم هيهت
 ياهنيزر و ناميس هياپ يئزجود يرميلپ هدننكدنببآ
.سالگربياف فايلا نودب يكيليركآ

130404252‘500/0

عبرمرتم  زا هدافتسا اب يتبوطر يراك  قياع يارجا و حلاصم هيهت
 حوطس رد ناميس هياپ زاسرولب رگذوفن هدننكدنب  بآ داوم
 اي و يفنم ياهراشف اب هلباقم تهج ،هدش تخس ينتب
.بآ تبثم

130405154‘000/0

عبرمرتم  و هيهت يازا  هب130404 و130403  فيدر هب اهب  هفاضا
.قياع ندومن حلسم تهج ،سالگربياف فايلا هيال ره يارجا

13040674‘000/0

عبرمرتم  يور يريق هياپ اب يموم ششوپ يارجا و حلاصم هيهت
.نوركيم300 تماخض هب ينتب اي يناميس حوطس

13050192‘800/0

15‘903‘000

هحفص : 47



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

شتآ ربارب رد مواقم ياه ششوپ و يترارح يراك قياع ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  هب ،شكور نودب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك  قياع
 رب مرگوليك10 صوصخم نزو هب و رتم يليم25 تماخض
.بعكمرتم

14011153‘500/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140111 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

14011296‘200/0

عبرمرتم  و لناپ تروص هب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع
 صوصخم نزو هب و رتم يليم25 تماخض هب شكور نودب

.بعكمرتم رب مرگوليك36

140113171‘500/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا هب ،140113 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

140114116‘000/0

عبرمرتم  فرط كي ييوتپ هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع
60 صوصخم نزو و رتم يليم50 تماخض هب راد يروت
.بعكمرتم رب مرگوليك

140115430‘500/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140115 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

140116108‘500/0

عبرمرتم   هب شكور نودب گنس مشپ قياع اب يترارح يراك قياع
 رب مرگوليك35 صوصخم نزو و رتم يليم30 تماخض
.بعكمرتم

140117133‘500/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140117 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

140118104‘500/0

عبرمرتم  و لناپ تروص  هب گنس مشپ قياع اب يترارح يراك قياع
 صوصخم نزو و رتم يليم30 تماخض هب ،شكور نودب

.بعكمرتم رب مرگوليك50

140119245‘000/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140119 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

140120123‘500/0

عبرمرتم  فرط كي ييوتپ گنس مشپ قياع اب يترارح يراك قياع
50 صوصخم نزو و رتم يليم30 تماخض هب ،راد يروت
.بعكمرتم رب مرگوليك

140121263‘000/0

هحفص : 48



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

شتآ ربارب رد مواقم ياه ششوپ و يترارح يراك قياع ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140121 فيدر هب اهب هفاضا

 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

140122118‘000/0

عبرمرتم   هب شكور نودب هرابرس مشپ قياع اب يترارح يراك قياع
 رب مرگوليك35 صوصخم نزو و رتم يليم30 تماخض
.بعكمرتم

140123105‘500/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140123 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

14012471‘000/0

عبرمرتم  و لناپ تروص  هب هرابرس مشپ قياع اب يترارح يراك قياع
 صوصخم نزو و رتم يليم30 تماخض هب شكور نودب

.بعكمرتم رب مرگوليك50

140125199‘500/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140125 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

14012693‘300/0

عبرمرتم  فرط كي ييوتپ هرابرس مشپ قياع اب يترارح يراك قياع
50 صوصخم نزو و رتم يليم30 تماخض هب ،راد يروت
.بعكمرتم رب مرگوليك

140127227‘000/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140127 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

14012894‘300/0

عبرمرتم 15 تماخض هب ناتروي يلپ قياع اب يترارح يراك قياع
.بعكمرتم رب مرگوليك30 صوصخم نزو و رتم يليم

140211263‘000/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140211 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

140212494‘500/0

عبرمرتم  هب هدش طسبنم نرياتسا يلپ قياع اب يترارح يراك قياع
 رب مرگوليك15 صوصخم نزو و رتم يليم15 تماخض
.بعكمرتم

14021390‘100/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140213 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

140214219‘500/0

هحفص : 49



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

شتآ ربارب رد مواقم ياه ششوپ و يترارح يراك قياع ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  هب هدشدورتسكا نرياتسا يلپ قياع اب يترارح يراك قياع

 رب مرگوليك25 صوصخم نزو و رتم يليم15 تماخض
.بعكمرتم

140215146‘500/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140215 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

140216283‘000/0

عبرمرتم  هب هدش يدنب هكبش نليتا يلپ قياع اب يترارح يراك قياع
 رب مرگوليك30 صوصخم نزو و رتم يليم15 تماخض
.بعكمرتم

140217224‘000/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140217 فيدر هب اهب هفاضا
 شيازفا زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم قياع رادقم
 بسانت هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض
.)دوش يم هبساحم

140218431‘500/0

عبرمرتم  رد ،يترارح يراك قياع ياه فيدر هب تبسن اهب هفاضا
.دنوش بصن مئاق حوطس رد يترارح ياه قياع هك يتروص

14031117‘200/0

عبرمرتم  ره يازا هب يترارح يراك قياع ياه فيدر هب اهب هفاضا
.دناشوپب ار قياع حطس هك ،تفارك ذغاك شكور عبرمرتم

1403123‘140/0

عبرمرتم  ره يازا هب يترارح يراك قياع ياه فيدر هب اهب هفاضا
هك ،تفارك ذغاك يرتسآ اب هداس موينيمولآ شكور عبرمرتم
.دناشوپب ار قياع حطس

14031329‘600/0

عبرمرتم  ره يازا هب يترارح يراك قياع ياه فيدر هب اهب هفاضا
 ،تفارك ذغاك يرتسآ اب حلسم موينيمولآ شكور عبرمرتم
.دناشوپب ار قياع حطس هك

14031438‘800/0

عبرمرتم  ره يازا هب يترارح يراك قياع ياه فيدر هب اهب هفاضا
 ذغاك يرتسآ هب زاين نودب هداس موينيمولآ شكور عبرمرتم
.دناشوپب ار قياع حطس هك تفارك

14031534‘700/0

عبرمرتم  ره يازا هب يترارح يراك قياع ياه فيدر هب اهب هفاضا
 يرتسآ هب زاين نودب حلسم موينيمولآ شكور عبرمرتم
.دناشوپب ار قياع حطس هك تفارك ذغاك

140316100‘000/0

مرگوليك  لحم رد نينچمه و ناتروي يلپ ياه لناپ نيب زرد ندركرپ
 ناتروي يلپ قيرزت قيرط  هب فلتخم حوطس اب قياع يقالت
.يفرصم نزو بسحرب

140411413‘000/0

مرگوليك  يلپ ياه موف اب ،فلتخم حوطس يور يترارح يراك قياع
.يفرصم نزو بسح رب ،اجرد هتفرگ لكش يششاپ ناتروي

140412366‘000/0

ددع  اب هارمه يكيتسالپ ياه خيم لگ يارجا و حلاصم هيهت
.يترارح ياه قياع بصن تهج ،بصن لياسو مامت

14051128‘700/0

هحفص : 50



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

شتآ ربارب رد مواقم ياه ششوپ و يترارح يراك قياع ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم 12 يلاگچ اب هدش طسبنم نرياتسا يلپ بصن و هيهت

 كي تماخض هب ناولا اي ديفس ،بعكمرتم رب مرگوليك
.يزاسريز نودب بصن لياسو مامت اب ،رتم يتناس

140611115‘000/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا  هب ،140611 فيدر هب اهب هفاضا
 زا يشان بعكمرتم ره رد يفرصم نرياتسا يلپ رادقم
 هب مرگوليك رسك( نآ صوصخم نزو اي تماخض شيازفا
.)دوش يم هبساحم بسانت

140612200‘000/0

عبرمرتم  رد مواقم يناميس هياپ يششاپ دودنا يارجا و حلاصم هيهت
 اب لكشH وI عطاقم يارب يدالوف حوطس يور ،شتآ ربارب

 هقيقد60 يارب ،عبرمرتم رب رتم90 ات عطقم بيرض
 يتناس هجرد550 ينارحب يامد و شتآ ربارب رد تمواقم
.دارگ

140711482‘000/0

عبرمرتم  رد مواقم يناميس هياپ يششاپ دودنا يارجا و حلاصم هيهت
 اب لكشH وI عطاقم يارب يدالوف حوطس يور ،شتآ ربارب

60 يارب ،عبرمرتم رب رتم200 ات90 زا شيب عطقم بيرض
 هجرد550 ينارحب يامد و شتآ ربارب رد تمواقم هقيقد
.دارگ يتناس

140712625‘000/0

عبرمرتم  رد مواقم يناميس هياپ يششاپ دودنا يارجا و حلاصم هيهت
 اب لكشH وI عطاقم يارب يدالوف حوطس يور ،شتآ ربارب

60 يارب ،عبرمرتم رب رتم200 زا شيب عطقم بيرض
 هجرد550 ينارحب يامد و شتآ ربارب رد تمواقم هقيقد
.دارگ يتناس

140713751‘000/0

عبرمرتم  رد مواقم يچگ هياپ يششاپ دودنا يارجا و حلاصم هيهت
 اب لكشH وI عطاقم يارب يدالوف حوطس يور ،شتآ ربارب

 هقيقد60 يارب ،عبرمرتم رب رتم90 ات عطقم بيرض
 يتناس هجرد550 ينارحب يامد و شتآ ربارب رد تمواقم
.دارگ

140714424‘500/0

عبرمرتم  رد مواقم يچگ هياپ يششاپ دودنا يارجا و حلاصم هيهت
 اب لكشH وI عطاقم يارب يدالوف حوطس يور ،شتآ ربارب

60 يارب ،عبرمرتم رب رتم200 ات90 زا شيب عطقم بيرض
 هجرد550 ينارحب يامد و شتآ ربارب رد تمواقم هقيقد
.دارگ يتناس

140715503‘500/0

عبرمرتم  رد مواقم يچگ هياپ يششاپ دودنا يارجا و حلاصم هيهت
 اب لكشH وI عطاقم يارب يدالوف حوطس يور ،شتآ ربارب

60 يارب ،عبرمرتم رب رتم200 زا شيب عطقم بيرض
 هجرد550 ينارحب يامد و شتآ ربارب رد تمواقم هقيقد
.دارگ يتناس

140716620‘500/0

دصرد  هك يتروص رد140714 و140711 ياه فيدر هب اهبرسك
.دشاب دارگ يتناس هجرد620 دالوف حطس ينارحب يامد

1407175/0

هحفص : 51



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

شتآ ربارب رد مواقم ياه ششوپ و يترارح يراك قياع ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
دصرد  و140715 ،140713 ،140712 ياه فيدر هب اهبرسك

620 دالوف حطس ينارحب يامد هك  يتروص رد140716
.دشاب دارگ يتناس هجرد

14071810/0

هحفص : 52



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كبس يدالوف ياهراك ـ16 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك  نودب اي اب( قرو زا يدالوف بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت
تيوقت و اهيزاساج و طوبرم يلاصتا ياهكخاش اب ،)هبيتك
.الول و لفق يارب مزال ياه

160101118‘000/0

مرگوليك  ،يرپس ،يشبن زا يدالوف هرجنپ و رد بصن و تخاس ،هيهت
 دزمتسد و يزاساج اب ،نآ دننام و قرو ،درگليم ،ينادوان
.مزال نديياس و يراكشوج اب هارمه تالآقاري بصن

160102108‘000/0

مرگوليك  يزاسباق و نابدرن و هدرن ،ظافح بصن و تخاس ،هيهت
 قرو ،درگليم و ينادوان ،يرپس ،يشبن زا اههلپ فك يدالوف
 اب هارمه تالآقاري بصن دزمتسد و يزاساج اب ،نآ دننام و
.مزال نديياس و يراكشوج

160103107‘500/0

مرگوليك  زا يدالوف هرجنپ و رد ،بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت
 تالآقاري بصن دزمتسد و يزاساج اب ،يلاخوت ياهليفورپ
.مزال نديياس و يراكشوج اب هارمه

16010437/004‘551‘000 123‘000/0

مرگوليك  يزاسباق و نابدرن و هدرن ،ظافح بصن و تخاس ،هيهت
 اب ،يلاخوت ياهليفورپ و هايس هلول زا اههلپ فك يدالوف
 و يراكشوج اب هارمه تالآقاري بصن دزمتسد و يزاساج
.مزال نديياس

160105107‘000/0

مرگوليك  و اهرد يارب يدالوف هرقرق و لير ليفورپ بصن و هيهت
.ييوشك ياههرجنپ

160106166‘500/0

مرگوليك  يارب هزيناولاگ يدالوف هرقرق و لير ليفورپ بصن و هيهت
.ييوشك ياههرجنپ و اهرد

160107273‘000/0

مرگوليك  باق هارمه هب اهشوپرد ،اههچيرد بصن و تخاس ،هيهت
 ،رادجآ اي هداس قرو اب يدالوف ياهيزاس فك و طوبرم
 اب مزال ياهليفورپ رياس و همست ،يشبن ،يرپس اب هارمه
.نديياس و يراكشوج

160201124‘500/0

مرگوليك  طوبرم ياهباق هارمه هب يندچ ياههچيرد بصن و هيهت
.نآ هباشم ياهراك اي ،اهلاناك اي اههچضوح

16020266‘500/0

مرگوليك  بصن و نديياس ،نداد مرف ،يراكشوج ،يراكشرب ،هيهت
 ،اهريت ،اهنوتس حوطس ششوپ روظنم هب يدالوف ياهقرو
.نآ دننام و اههرجنپ فك

160203136‘000/0

مرگوليك  اي يقفا زا معا بذاك حوطس يزاسريز يارجا و حلاصم هيهت
.نآ دننام و درگليم ،يرپس ،يشبن اب ،مئاق

16020497‘000/0

مرگوليك  اي يقفا زا معا بذاك حوطس يزاسريز يارجا و حلاصم هيهت
.يلاخوت ياهليفورپ اب ،مئاق

160205112‘000/0

مرگوليك  ،يشبن زا يدالوف كتسد اي هياپ يراذگراك و تخاس ،هيهت
 ميس بصن يارب ،نآ دننام و نهآريت ،ينادوان ،يرپس
.نآ هباشم ياهراك رياس و يميس روت اي رادراخ

16020698‘200/0

هحفص : 53
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كبس يدالوف ياهراك ـ16 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
مرگوليك  يطوق زا يدالوف كتسد اي هياپ يراذگراك و تخاس ،هيهت

 رياس و يميس روت اي رادراخ ميس بصن يارب ،هايس هلول اي
.نآ هباشم ياهراك

160207124‘000/0

مرگوليك  هلول زا يدالوف كتسد اي هياپ يراذگراك و تخاس ،هيهت
 رياس و يميس روت اي رادراخ ميس بصن يارب ،هزيناولاگ
.نآ هباشم ياهراك

160208175‘000/0

مرگوليك  فلتخم داعبا هب يدالوف رادجآ ياههمست بصن و هيهت
.مزال هرهم و چيپ اب كاخ ندرك حلسم يارب

160210154‘500/0

مرگوليك  تاعطق رد يدالوف ريگهمست ياههنابز يراذگاج و هيهت
.كاخ ندرك حلسم يارب هتخاس شيپ ينتب

160211108‘500/0

مرگوليك  فقس رد شكاوه ناونع هب هزيناولاگ هلول بصن و هيهت
.ينتب ياهنزخم

160213205‘500/0

مرگوليك  مامت اب)Grating( كبشم يدالوف تاحفص بصن و هيهت
.طوبرم تالاصتا و لياسو

160215139‘500/0

مرگوليك  يازجا هب ييانب ياهراويدهدنرادهگن يارجا و تخاس ،هيهت
 ،يشبن ،ينادوان ،يرپس زا ،مئاق اي يقفا تروص هب ياهزاس
.نآ هباشم دراوم اي قرو زا هدش هتخاس عطاقم ،درگليم

160221102‘000/0

مرگوليك  يازجا هب ييانب ياهراويد هدنرادهگن يارجا و تخاس ،هيهت
.يلاخوت ياهليفورپ زا ،مياق اي يقفا تروص هب ياهزاس

160222111‘500/0

مرگوليك  يامن يارب يدالوف يزاسريز بصن و تخاس ،هيهت
.نآ دننام و درگليم ،يرپس ،يشبن زا نامتخاس

160223102‘000/0

مرگوليك  يامن يارب يدالوف يزاسريز بصن و تخاس ،هيهت
.يلاخوت ياهليفورپ زا نامتخاس

160224114‘500/0

مرگوليك  يارب160205 و160204 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دنوش ارجا ويتاروكد تروص هب هك يياهتمسق

160225

مرگوليك .نوركيم60 ات تماخض هب يدالوف تاعطق ندرك هزيناولاگ 16023020‘400/0

مرگوليك  هب ندرك هزيناولاگ تباب160230 فيدر هب اهبهفاضا
( .نوركيم10 ره يازا هب نوركيم60 زا شيب تماخض
)دوشيم هبساحم بسانت هب نوركيم10 رسك

1602315‘400/0

مرگوليك  قرو اب ،اهگنيشالف و فقس ششوپ يارجا و حلاصم هيهت
.بصن مزاول و لياسو مامت اب ،فاص هزيناولاگ

160301145‘000/0

مرگوليك  هزيناولاگ قرو اب ،فقس ششوپ يارجا و حلاصم هيهت
.بصن مزاول و لياسو مامت اب ،ياهركرك

160302137‘000/0

مرگوليك  هزيناولاگ قرو اب فقس ششوپيارجا و حلاصم هيهت
.بصن مزاول و لياسو مامت اب ،ياهقنزوذ

1603034‘150/00568‘550‘000 137‘000/0

مرگوليك  كهالك ،نادوان هساك ،نادوان رس باوخ فك بصن و هيهت
 و چرپ ،يراكميحل ،هزيناولاگ قرو اب نآ دننام و شكدود
.نآ يور مزال ياهراك رياس

160305252‘500/0

هحفص : 54



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كبس يدالوف ياهراك ـ16 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك  و لياسو مامت اب ،هزيناولاگ قرو زا وربآ بصن و تخاس ،هيهت
.بصن مزاول

160306120/0021‘180‘000 176‘500/0

مرگ وليك  و رطق ره هب شكدود و نادوان هلول بصن و تخاس ،هيهت
 لياسو مامت و طوبرم تالاصتا اب ،هزيناولاگ قرو زا تماخض
.بصن مزاول و

160307183‘500/0

ددع .ديفس نهآ زا رطق ره هب يراخب هلول شوپرد بصن و هيهت 160309163‘000/0

مرگوليك تسد و اهراويد يور شوپرد و هرجنپفك تخاس و هيهت
.هزيناولاگ قرو زا نآ دننام و اهزادنا

160311176‘500/0

مرگوليك  هتخپ يگنر ور كي رد هزيناولاگ قرو هك يتروص رد اهبهفاضا
.دشاب هروك رد هدش

16031550‘000/0

مرگوليك  مزاول اب ،)سنف( يراصح هزيناولاگ يميسروت بصن و هيهت
.لاصتا

160401122‘500/0

عبرمرتم  يميس روت بصن و ريگ هشپ هزيناولاگ يميس روت هيهت
.طوبرم باق نورد

160402253‘500/0

عبرمرتم .دودنا ريز هزيناولاگ يميس روت بصن و هيهت 16040380‘000/0

مرگوليك  راصح و هدرن يارب هدش شوج شيپ هكبش بصن و هيهت
.هطوحم

160404112‘500/0

مرگوليك  و هدرن يارب هايس لوتفم اب يسرپ يروت بصن و هيهت
.هطوحم راصح

16040598‘400/0

مرگوليك .مرگ هزيناولاگ ستيبار تاحفص بصن و هيهت 160406160‘500/0

عبرمرتم  يارب فقس ريز هزيناولاگ يميس يروت بصن و هيهت
.يترارح قياع يرادهگن

16040880‘800/0

مرگوليك  زا)شم( هدش هتخاس شوج شيپ درگليم هكبش هيهت
 اب هارمه نآ نتشاذگ راك و نديرب مامضنا هب هداس درگليم
.مزال يچيپميس

160409100‘500/0

مرگوليك  زا)شم( هدش هتخاس شوج شيپ درگليم هكبش هيهت
 اب هارمه نآ نتشاذگ راك و نديرب مامضنا هب رادجآ درگليم
.مزال يچيپميس

16041083‘300/0

مرگوليك )سكيفور( راگدنام هدرتسگ كبشم تاحفص يارجا و هيهت
 و بذاك حوطس ششوپ اي بلاق ناونع هب دالوف سنج زا
.يزاسريز

160417183‘000/0

مرگوليك )سكيفور( راگدنام هدرتسگ كبشم تاحفص يارجا و هيهت
 حوطس ششوپ اي بلاق ناونع هب هزيناولاگ دالوف سنج زا
.يزاسريز و بذاك

160418220‘000/0

مرگوليك  هب يدالوف قرو زا هتخاسشيپ يششك قرو يارجا و هيهت
 و هدرن ،راصح تخاس تهج رتميليم6 ات0.6 تماخض
.نآ دننام

160419123‘000/0

هحفص : 55
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كبس يدالوف ياهراك ـ16 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك  دالوف سنج زا هديبات هتشر ود رادراخ ميس بصن و هيهت
.مزال تالاصتا اب يزلف ششوپ اب ينبرك

160420116‘500/0

مرگوليك  رطق هب يربت اي ينزوس يوقلح رادراخ ميس بصن و هيهت
.مزال تالاصتا اب هزيناولاگ دالوف زا رتميتناس60

160421160‘000/0

مرگوليك  رطق هب يربت اي ينزوس يوقلح رادراخ ميس بصن و هيهت
.مزال تالاصتا اب هزيناولاگ دالوف زا رتميتناس90

160422138‘500/0

مرگوليك   و هدش هداد مرف هزيناولاگ قرو زا هرجنپ و رد بصن و هيهت
.هروك رد هدش هتخپ گنر و چيپ

160501

عبرمرتم  هب رادقياع كبشم لناپ سنج زا يراويد لناپ بصن و هيهت
 وششوماخدوخ نرياتسايلپ هيال اب رتميتناس7 ات تماخض
 هب لوتفم زا اهريگشرب و اههكبش و رتميتناس4 تماخض هب
80×80 داعبا هب ياههمشچ اب رتميليم2.5 ات2 رطق
 كي زا رتمك تحاسم هب( اهوشزاب يارجا هارمه هب رتميليم
 فارطا رد و هشوگ رد لاصتا ياههكبش بصن و)عبرمرتم
.لماك روط هب ،اهوشزاب

160601451‘000/0

عبرمرتم  هب رادقياع كبشم لناپ سنج زا يراويد لناپ بصن و هيهت
شوماخدوخ نرياتسايلپ قياع اب رتميتناس15 ات تماخض
 زا اهريگشرب و اههكبش و رتميتناس6 تماخض هب وش
50×50 ياههمشچ اب رتميليم4 ات3.5 رطق هب لوتفم
 كي زا رتمك تحاسم هب( اهوشزاب يارجا هارمه هب رتميليم
 فارطا رد و هشوگ رد لاصتا ياههكبش بصن و)عبرمرتم
.لماك روط هب ،اهوشزاب

160602609‘500/0

عبرمرتم  كي ره يازا هب160602 و160601فيدر هب اهب هفاضا
.قياع هيال تماخض شيازفا رتميتناس

16060351‘000/0

عبرمرتم  زا هك يتروص رد160602 و160601فيدر هب اهب هفاضا
.دوش هدافتسا هزيناولاگ لوتفم

160604102‘000/0

عبرمرتم  هيبعت يارب160602 و160601ياهفيدر هب اهبهفاضا
 حطس بسح رب( عبرمرتم كي زا شيب تحاسم اب اهوشزاب
.)وشزاب

160605120‘000/0

عبرمرتم  يارب لناپ زا هك يتروص رد160602 فيدر هب اهبهفاضا
.دوش هدافتسا يلناپ فقس تخاس

16060613‘300/0

مرگوليك  هك يتروص رد160602 و160601 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 اي و لوتفم رطق شيازفا ليلد هب طوبرم ياههكبش نزو
 شيازفا نزو هب طقف( دباي شيازفا ،همشچ داعبا شهاك
.)دريگيم قلعت هتفاي

16060775‘400/0
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كبس يدالوف ياهراك ـ16 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  يارب ،يراويد راگدنام يلناپ بلاق يارجا و حلاصم هيهت

 راويد عافترا و رتميتناس20 ات راويد تماخض هب ينتب راويد
 هب( وششوماخدوخ نرياتسايلپ سنج زا ،رتم3.5 ات
تلوب و اهلوتفم ،اهدرگليم هيلك اب ،)رتميتناس5 تماخض
 مامت اب لماك روطهب بلاق رد هتفر راك هب ينايم ياه
.مزال لياسو و تازيهجت

1606081‘401‘000/0

عبرمرتم  سنج زا راگدنام يلناپ راويد يارجا و حلاصم هيهت
 ،رتميتناس6 راويد تماخض هب ،وششوماخدوخ نرياتسايلپ
 و ،رتميتناس6 ناج ضرع هب هزيناولاگ ينادوان عطاقم اب
 و تازيهجت مامت اب لماك روط هب ،رتم6 ات راويد عافترا
.مزال لياسو

160609881‘000/0

عبرمرتم  هب ،يفقس راگدنام يلناپ بلاق يارجا و حلاصم هيهت
 نرياتسايلپ سنج زا ،رتميتناس20 تماخض
 هزيناولاگ ينادوان عطاقم اب كولب تروص هب وششوماخدوخ
 مامت اب لماك روط هب ،رتميتناس12 ناج ضرع هب
.مزال لياسو و تازيهجت

1606101‘563‘000/0

عبرمرتم 20 زا شيب ياهتماخض يارب160608 فيدر هب اهبهفاضا
.رتميتناس45 ات رتميتناس5 ره يازا هب ،رتميتناس

16061115‘300/0

عبرمرتم  راويد عافترا هك يتروص رد160608 فيدر هب اهبهفاضا
.دشاب رتم5.5  ات رتم3.5 زا شيب

16061289‘500/0

عبرمرتم  رد اهراويد يارجا تروص رد160608فيدر هب اهبهفاضا
.نامتخاس يجراخ رادج

16061377‘700/0

عبرمرتم 20 زا شيب ياهتماخض يارب160610 فيدر هب اهبهفاضا
.رتميتناس32 ات رتميتناس ره يازا هب ،رتميتناس

16061466‘500/0

عبرمرتم  شيازفا رتميتناس ره يازا هب160609 فيدر هب اهبهفاضا
.نرياتسا يلپ تماخض

16061545‘100/0

عبرمرتم  رتميتناس ره شيازفا يازا هب160609 فيدر هب اهبهفاضا
.ينادوان ناج ضرع

16061610‘500/0

عبرمرتم  تحاسم اب اهوشزاب هيبعت يارب160608 فيدر هب اهبهفاضا
.)وشزاب حطس بسحرب( عبرمرتم كي زا شيب

160617264‘000/0

عبرمرتم  تحاسم اب اهوشزاب هيبعت يارب160609 فيدر هب اهبهفاضا
.)وشزاب حطس بسحرب( عبرمرتم كي زا شيب

160618108‘500/0

مرگوليك  هدش درون درس دالوف سنج زا يزاسريز يارجا و هيهت
 و رنار و داتسا ياضعا زا لكشتم ،مئاق حوطس رد ،هزيناولاگ
 هارمه هب)موزل تروص رد دنبداب و( هزينولاگ عطاقم رياس
.طوبرم ياهيتيوقت و تالاصتا ،هاگردلعن

160701242‘000/0
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: كردم دك
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كبس يدالوف ياهراك ـ16 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
مرگوليك  هدش درون درس دالوف سنج زا يزاسريز يارجا و هيهت

 و رنار ،داتسا ياضعا زا لكشتم ،يقفا حوطس رد ،هزيناولاگ
 ياهيتيوقت و تالاصتا هارمه هب هزيناولاگ عطاقم رياس
.طوبرم

160702237‘000/0

مرگوليك LSF( كبس يزلف باق هزاس زا يراويد لناپ يارجا و هيهت
 زا لكشتم كبس هزيناولاگ هدش درون درس دالوف سنج زا ،
 رد( دنبداب و)Track( كرِت ،)Stud( داتسا ياضعا

 ياهيتيوقت و تالاصتا ،هاگردلعن هارمه هب)موزل تروص
.طوبرم

160703180‘000/0

مرگوليك )LSF( كبس يزلف باق هزاس زا يفقس لناپ يارجا و هيهت
 زا لكشتم كبس هزيناولاگ هدش درون درس دالوف سنج زا
 تالاصتا هارمه هب)Track( كرِت ،)Stud( داتسا ياضعا
.طوبرم ياهيتيوقت و

160704170‘000/0

مرگوليك  يارجا يارب160702 و160701 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.هزيناولاگ هدش درون درس دالوف سنج زا ويتاروكد يزاسريز

160705

مرگوليك  هب ،فقس ششوپ يارب راگدنام يزلف هوات يارجا و هيهت
.ينف تاصخشم قباطم ،طوبرم تالاصتا و اهخيملگ هارمه

160706132‘500/0

مرگوليك  بذاك ياهفقس هندب و يزاسريز بصن و ارجا ،حلاصم هيهت
 هزيناولاگ هدش دروندرس يدالوف ياهليفورپ زا كبشم
 قباطم ،ييوشك لاصتا ياههنابز اب راكور رتسايلپ
.ييارجا تاييزج و اهزيوآ ،تالاصتا اب ينف تاصخشم

160707504‘500/0

عبرمرتم  هب يزاسريز هكبش لماش يدالوف بذاك فك يارجا و هيهت
 ،هياپ( زايندروم يزاسريز اب ،رتميتناس60×60 داعبا
 هزيناولاگ دالوف سنج زا ليفورپ و قرو زا) ...و شكرمك
 كيتاتساورتكلا يردوپ گنر اب يدالوف لناپ هارمه هب درس
 تالاصتا مامضنا هبلناپ ينايم هرادج هدننكرپ و ياهروك
.ينف تاصخشم قباطم زاين دروم

160801

مرگوليك  هدر زا گنز دض يدالوف هلول اب هدرن بصن و تخاس ،هيهت
201SS304 هدر زا مزال تالاصتا هيلك هارمه هبSS.

160901367‘500/0

مرگوليك  هدر زا گنز دض يدالوف هلول اب هدرن بصن و تخاس ،هيهت
304SS304 هدر زا مزال تالاصتا هيلك هارمه هبSS.

160902460‘000/0

مرگوليك  گنزدض يدالوف تاعطق ندرك راوس و بصن ،هيهت
)Stainless steel(3041 هدر زاSSتخاس يارب 
.لماك روط هب رالودم هتخاسشيپ يبعكم نزاخم

160905400‘000/0

594‘281‘000
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يموينيمولآ ياهراك ـ17 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك  ليفورپ زا يموينيمولآ هرجنپ و رد بصن و تخاس ،هيهت
 هب يگنرريغ زيادانآ ششوپ اب ،تنورك و يتسا يموينيمولآ
.نوركيم10 تماخض

170102358‘500/0

مرگوليك ليفورپ زا يموينيمولآ هرجنپ و رد بصن و تخاس ،هيهت
 ششوپ اب ،تنورك و يتسا زا ريغ هب يموينيمولآ ياه
.نوركيم10 تماخض هب يگنرريغ زيادانآ

170110431‘000/0

مرگوليك  ليفورپ زا يموينيمولآ هرجنپ و رد بصن و تخاس ،هيهت
 ششوپ اب ،يترارح تسكش تيصاخ ياراد يموينيمولآ
 داوم هارمه هب نوركيم10 تماخض هب يگنرريغ زيادانآ
.هدننك قياع

170111471‘000/0

مرگوليك  نآ دننام و يموينيمولآ هكبش و هدرن بصن و تخاس ،هيهت
 يگنرريغ زيادانآ ششوپ اب يموينيمولآ يطوق ياهليفورپ زا
.نوركيم10 تماخض هب

170113296‘500/0

مرگوليك  يامن قرو زا مئاق حوطس يور شكور بصن و هيهت
 تماخض هب يگنرريغ زيادانآ ششوپ اب ،)داساف( موينيمولآ

.نوركيم10

170115407‘000/0

مرگوليك  عاونا لاصتا تهج يموينيمولآ ياهليفورپ بـصن و هيهت
 هب يگنرريغ زيادانآ ششوپ اب ،يزاسريز هب اهششوپ
.نوركيم10 تماخض

170117339‘000/0

عبرمرتم 60×60 دودح داعبا هب يموينيمولآ ليات بصن و هيهت
 گنر ششوپ اب ،رتميليم0.5 تماخض هب و رتميتناس
.نوركيم80 ات60 تماخض هب كيتاتساورتكلا يردوپ

1702041‘050‘000/0

عبرمرتم  دودح داعبا هب رادخاروس يموينيمولآ ليات بصن و هيهت
 ششوپ اب ،رتميليم0.5 تماخض هب و رتميتناس60×60
.نوركيم80 ات60 تماخض هب كيتاتساورتكلا يردوپ گنر

1702051‘107‘000/0

عبرمرتم  دودح داعبا هب رادخاروس يموينيمولآ ليات بصن و هيهت
 ششوپ اب ،رتميليم0.6 تماخض هب و رتميتناس60×60
.نوركيم80 ات60 تماخض هب كيتاتساورتكلا يردوپ گنر

1702061‘201‘000/0

عبرمرتم  تروص رد170206 ات170204 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 رد رتميليم0.2 تماخض هب زوسدنك يدمن هيال زا هدافتسا
.يموينيمولآ ليات تشپ

170209200‘000/0

مرگوليك  كبشم لولس عون زا يموينيمولآ بذاك فقس بصن و هيهت
60 تماخض هب كيتاتساورتكلا يردوپ گنر ششوپ اب ،زاب
.نوركيم80 ات

170211582‘500/0

مرگوليك  فقس هناماس عون زا يموينيمولآ بذاك فقس بصن و هيهت
 هب كيتاتساورتكلا يردوپ گنر ششوپ اب ،يطخ بذاك
.نوركيم80 ات60 تماخض

170213611‘000/0

هحفص : 59
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يموينيمولآ ياهراك ـ17 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
مرگوليك  فقس هناماس عون زا يموينيمولآ بذاك فقس بصن و هيهت

 يردوپ گنر ششوپ اب ،رادخاروس يطخ بذاك
.نوركيم80 ات60 تماخض هب كيتاتساورتكلا

170214642‘000/0

مرگوليك  گنر ششوپ اب ،لفاب يموينيمولآ بذاك فقس بصن و هيهت
.نوركيم80 ات60 تماخض هب كيتاتساورتكلا يردوپ

170216543‘500/0

مرگوليك  ،هدشن گنر يموينيمولآ قرو اب فقس ششوپ و حلاصم هيهت
.جوم عون ره اب

170301359‘000/0

مرگوليك  ،هدشن گنر يموينيمولآ قرو اب راويد ششوپ و حلاصم هيهت
.جوم عون ره اب

170303369‘500/0

مرگوليك  گنر يموينيمولآ قرو اب گنيشالف يارجا و حلاصم هيهت
.هدشن

170305369‘000/0

مرگوليك  ياههبل يارب  ،هدشن گنر موينيمولآ زا يشبن بصن و هيهت
.نآ هباشم ياهراك و زيت

170401345‘500/0

مرگوليك  تاعطق اب ينامتخاس ياهزرد ششوپ و حلاصم هيهت
10 تماخض هب يگنرريغ زيادانآ ششوپ اب يموينيمولآ
.نوركيم

170402420‘500/0

مرگوليك  قرو زا ،يبوچ ياهرد يور نآ دننام و روخاپ بصن و هيهت
.هدشن  گنر موينيمولآ

170403466‘000/0

مرگوليك  ريگ هشپ يروت هدشن گنر يموينيمولآ لير بصن و هيهت
.يموينيمولآ

170404351‘000/0

عبرمرتم  باق اب ،يموينيمولآ ريگ هشپ يروت بصن و هيهت
.تباث يموينيمولآ

170501563‘000/0

عبرمرتم  باق اب ، كرحتم يموينيمولآ ريگ هشپ يروت بصن و هيهت
.ييوشك لير نودب يموينيمولآ

1705021‘323‘000/0

عبرمرتم  باق اب ييالول يموينيمولآ ريگ هشپ يروت بصن و هيهت
.بوچراهچ نودب يموينيمولآ

1705031‘323‘000/0

مرگوليك  ششوپ تباب ،هدشن گنر يموينيمولآ ياهراك هب اهبهفاضا
80 ات60 تماخض هب كيتاتساورتكلا يردوپ گنر
.نوركيم

17060350‘000/0

مرگوليك  هب هاگره ،هدشن گنر يموينيمولآ ياهراك هب اهبهفاضا
.دنوش  زيادانآ ،موينيمولآ گنر هب و نوركيم10 تماخض

17060450‘000/0

مرگوليك  ره ،يگنر ريغ هدش زيادانآ يموينيمولآ ياهراك هب اهبهفاضا
.دوش يگنر ،نوركيم10 تماخض هب  ،زيادانآ شور هب هاگ

17060510‘000/0

مرگوليك  هب ندرك زيادانآ تباب ،يموينيمولآ ياهراك هب اهبهفاضا
.نوركيم5 ره يازا هب نوركيم10 زا شيب تماخض

17060620‘000/0

مرگوليك  يور رتميليم3 ات2 تماخض هب يبرس قرو بصن و هيهت
.حوطس هيلك

170705265‘500/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يموينيمولآ ياهراك ـ17 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم 4 تماخض هب يفقس يچيودناس لناپ بصن و حلاصم هيهت

 تماخض هب يگنر موينيمولآ قرو ور ود لماش رتميتناس
.دشاب هدش رپ ناتروي يلپ موف اهنآ نيب هك رتميليم0.7

1710012‘622‘000/0

عبرمرتم 4 تماخض هب يراويد يچيودناس لناپ بصن و حلاصم هيهت
 تماخض هب يگنر موينيمولآ قرو ور ود لماش رتميتناس

.دشاب هدش رپ ناتروي يلپ موف اهنآ نيب هك رتميليم0.7

1710022‘633‘000/0

عبرمرتم 4 تماخض هب يفقس يچيودناس لناپ بصن و حلاصم هيهت
 شكور اب يدالوف يگنر قرو ور ود لماش رتميتناس
 اهنآ نيب هك رتميليم0.5 تماخض هب يور و  موينيمولآ
.دشاب هدش رپ ناتروييلپ موف

1710042‘307‘000/0

عبرمرتم 4 تماخض هب يراويد يچيودناس لناپ بصن و حلاصم هيهت
 شكور اب يدالوف يگنر قرو ور ود لماش رتميتناس
 اهنآ نيب هك رتميليم0.5 تماخض هب يور و موينيمولآ
.دشاب هدش رپ ناتروييلپ موف

1710052‘318‘000/0

عبرمرتم 4 تماخض هب يفقس يچيودناس لناپ بصن و حلاصم هيهت
0.5 تماخض هب يگنر هزيناولاگ قرو ور ود لماش رتميتناس
.دشاب هدش رپ ناتروييلپ موف اهنآ نيب هك رتميليم

1710071‘782‘000/0

عبرمرتم 4 تماخض هب يراويد يچيودناس لناپ بصن و حلاصم هيهت
0.5 تماخض هب يگنر هزيناولاگ قرو ور ود لماش رتميتناس
.دشاب هدش رپ ناتروييلپ موف اهنآ نيب هك رتميليم

1710081‘793‘000/0

عبرمرتم  هب ،يچيودناس لناپ بصن و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 ،رتميتناس راهچ رب دازام تماخض هفاضا رتميتناس ره يازا
.ناتروييلپ موف تماخض شيازفا تباب

171010191‘000/0

عبرمرتم  ،رتميليم4 تماخض هب يتيزوپماك ياهلناپ بصن و هيهت
0.3 تماخض هب كي ره موينيمولآ قرو ور ود لماش
.نليتايلپ ينايم هيال اب رتميليم

1710122‘148‘000/0

عبرمرتم  ،رتميليم4 تماخض هب يتيزوپماك ياهلناپ بصن و هيهت
0.5 تماخض هب كي ره موينيمولآ قرو ور ود لماش
.نليتايلپ ينايم هيال اب رتميليم

1710132‘852‘000/0

عبرمرتم  تروص رد171013 و171012 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 شنكاو هقبط اب شتآ ربارب رد مواقم ينايم هيال زا هدافتسا
.B عون زا شتآ ربارب رد

171015409‘500/0

عبرمرتم  تروص رد171013 و171012 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 شنكاو هقبط اب شتآ ربارب رد مواقم ينايم هيال زا هدافتسا
.2A عون زا شتآ ربارب رد

171016

ددع  ،يموينيمولآ ياهراك رد خاروس اي وشزاب يزاساج و هيبعت
.نآ لداعم حطس اي رتميتناس15 ات رطق هب

17120194‘600/0

هحفص : 61
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يموينيمولآ ياهراك ـ17 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  ،يموينيمولآ ياهراك رد خاروس اي وشزاب يزاساج و هيبعت

 حطس اي رتميتناس25 ات رتميتناس15 زا شيب رطق هب
.نآ لداعم

171202142‘500/0

عبرمرتم  ،يموينيمولآ ياهراك رد خاروس اي وشزاب يزاساج و هيبعت
.عبرمرتم0.25 زا شيب حطس هب

171203357‘500/0

ددع  كيتاموتا يا هركرك برد بصن و لمح ،تخاس ،هيهت
 اي يياپورا زاف هس روتوم اب يموينيمولآ قرو اب وشزاب عيرس
 نهآ هارمه هب رتم4 عافترا و رتم3.5 ضرع هب نآ لداعم
زاين دروم يشك

1701034/001‘600‘000‘000 *400‘000‘000/0

ددع  كيتاموتا يا هركرك برد بصن و لمح ،تخاس ،هيهت
 اي يياپورا زاف هس روتوم اب يموينيمولآ قرو اب وشزاب عيرس
 نهآ هارمه هب رتم5 عافترا و رتم4.8 ضرع هب نآ لداعم
زاين دروم يشك

1701042/001‘000‘000‘000 *500‘000‘000/0

2‘600‘000‘000

هحفص : 62
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ
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يشكدنب و يراكدودنا ـ18 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  اي كاخ و چگ تالم اب ،اهفقس و مئاق حوطس يريگهشمش
.چگ

18020142‘900/0

عبرمرتم  يور ،رتميتناس2.5 ات تماخض هب كاخ و چگ دودنا
.مئاق حوطس

180202128‘000/0

عبرمرتم  ريز يارب ،رتميتناس2.5 ات تماخض هب كاخ و چگ دودنا
.اهفقس

18020320/003‘100‘000 155‘000/0

عبرمرتم .مئاق حوطس يور ،رتميتناس1.5 ات تماخض هب چگ دودنا 180210115‘000/0

عبرمرتم .اهفقس ريز يارب ،رتميتناس1.5 ات تماخض هب چگ دودنا 180211140‘500/0

عبرمرتم  تروص رد ،180211 و180210 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.اويس يرميلپ چگ زا هدافتسا

18021266‘700/0

عبرمرتم .هتشك چگ اب نآ تخادرپ و مئاق حوطس يور يراكديفس 180215123‘500/0

عبرمرتم .هتشك چگ اب نآ تخادرپ و اهفقس ريز يراكديفس 18021620/003‘060‘000 153‘000/0

عبرمرتم  تروص رد ،180216 و180215 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.نتاس يرميلپ چگ زا هدافتسا

18021724‘500/0

عبرمرتم .ينتب حوطس يور نوتپيگ چگ اب يراكديفس 180218130‘500/0

لوطرتم .يراك چگحوطس رد تفچ ندروآرد 18022022‘900/0

لوطرتم .يراكچگ حوطس رد دنب هيبعت 18022160‘400/0

عبرمرتم  هاگتسد اب يششاپ شور هب مئاق حوطس يور يراكچگ
.رتميتناس2.5 ات تماخض هب ،تخادرپ و شاپچگ

180225335‘500/0

عبرمرتم  و شاپچگ هاگتسد اب يششاپ شور هب اهفقس ريز يراكچگ
.رتميتناس2.5 ات تماخض هب ،تخادرپ

180226393‘000/0

عبرمرتم .دودنا يارجا روظنم هب ينتب حوطس يور ندرك يمخز 18030119‘300/0

عبرمرتم .ناميس هسام تالم اب ،اهفقس و مئاق حوطس يريگهشمش 18030239‘500/0

عبرمرتم  حوطس يور ،رتميتناس2 ات تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،مئاق

180304179‘500/0

عبرمرتم 3 ات رتميتناس2 زا شيب تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،مئاق حوطس يور ،رتميتناس

180305216‘500/0

عبرمرتم 4 ات رتميتناس3 زا شيب تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،مئاق حوطس يور ،رتميتناس

180306251‘000/0

عبرمرتم  حوطس يور ،رتميتناس2 ات تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،يقفا

180308141‘500/0

عبرمرتم 3 ات رتميتناس2 زا شيب تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،يقفا حوطس يور ،رتميتناس

180309176‘500/0

هحفص : 63
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يشكدنب و يراكدودنا ـ18 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم 4 ات رتميتناس3 زا شيب تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،يقفا حوطس يور ،رتميتناس

180310217‘500/0

عبرمرتم  ،فقس ريز يارب ،رتميتناس2 ات تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب

180312270‘000/0

عبرمرتم 3 ات رتميتناس2 زا شيب تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،فقس ريز يارب ،رتميتناس

180313346‘000/0

عبرمرتم 4 ات رتميتناس3 زا شيب تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،فقس ريز يارب ،رتميتناس

180314421‘000/0

عبرمرتم  هب هچنانچ ،يناميس دودنا ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
1:3 ناميس هسام تالم ،1:4 ناميس هسام تالم ياج
.دودنا تماخض رتميتناس ره يازا هب ،دوش فرصم

180321920/0

عبرمرتم  هب هچنانچ ،يناميس دودنا ياهفيدر هب تبسن اهبرسك
 فرصم1:2:9 دراتاب تالم ،1:4 ناميس هسام تالم ياج
.دودنا تماخض رتميتناس ره يازا هب ،دوش

180322730/0

عبرمرتم  هب هچنانچ ،يناميس دودنا ياهفيدر هب تبسن اهبرسك
1:3 كهآ هسام تالم ،1:4 ناميس هسام تالم ياج
.دودنا تماخض رتميتناس ره يازا هب ،دوش فرصم

1803232‘860/0

عبرمرتم  اي ناميس هسام تالم اب يناميس ياهدودنا هب اهبهفاضا
 تخادرپ و ياهسيل نآ يور حطس هك يتروص رد ،دراتاب
.دوش

18032519‘600/0

عبرمرتم  شور هب ناميس مرگوليك350 رايع هب نتب يارجا و هيهت
 هب رتميتناس3 ات كي تماخض يارب ،هاگتسد اب يششاپ
.رتميتناس ره يازا

18033075‘200/0

عبرمرتم 3 زا شيب ياهتماخض يارب180330 فيدر هب اهبهفاضا
.رتميتناس10 ات رتميتناس كي ره يازا هب ،رتميتناس

18033155‘900/0

لوطرتم .يناميس دودنا حوطس رد دنب هيبعت 18033566‘200/0

عبرمرتم  تماخض هب ،تسدكي رد)هيور رشق( يا هلام هتخت دودنا
 تالم اب يقفا و مئاق حوطس يور ،رتميتناس0.5 دودح
.1:1:3 گنس كاخ و ردوپ ،ناميس

180401128‘000/0

عبرمرتم  تماخض هب ،تسد كي رد)هيور رشق( يا هلام هتخت دودنا
 و ردوپ ،ناميس تالم اب اهفقس ريز ،رتميتناس0.5 دودح
.1:1:3 گنس كاخ

180402185‘000/0

عبرمرتم  رد ،180402 و180401 ياهفيدر هب تبسن اهب هفاضا
هدافتسا ديفس ناميس زا دنلترپ ناميس ياج هب ،هك يتروص
.دوش

1804032‘750/0

عبرمرتم  تروص رد ،180402و180401 ياهفيدر هب اهب هفاضا
.ديفس ناميس زا ريغ هب ،يگنر ناميس فرصم

1804042‘240/0

هحفص : 64



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان
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يشكدنب و يراكدودنا ـ18 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  دودح تماخض هب تسد كي رد ،)هيور رشق( يگرگت دودنا

 اب ،فقس ريز اي و يقفا و مئاق حوطس يارب رتميليم2
.1:1:3 گنس كاخ و ردوپ و ناميس تالم

18050197‘500/0

عبرمرتم  دودح تماخض هب تسد كي رد ،)هيور رشق( يگرگت دودنا
 اب ،فقس ريز اي و يقفا و مئاق حوطس يارب رتميليم2
 هدافتسا و1:1:3 گنس كاخ و ردوپ و ديفس ناميس تالم
.موزل تروص رد يگنر داوم زا

180502101‘500/0

عبرمرتم  دودح تماخض هب تسد كي رد ،)هيور رشق( يگرگت دودنا
 اب ،فقس ريز اي و يقفا و مئاق حوطس يارب رتميليم2
 گنس كاخ و ردوپ و)ديفس زا ريغ( يگنر ناميس تالم

1:1:3.

18050384‘400/0

عبرمرتم  يور ،رتميتناس1.5 ات كي تماخض هب يشكچ يزاسامن
 كييازوم تالم اب ،)هيور رشق( يقفا اي مئاق حوطس

1:2.5:2.5

180601726‘000/0

عبرمرتم  يور ،رتميتناس1.5 ات كي تماخض هب يشكچ يزاسامن
 و ردوپ ،ناميس تالم اب ،)هيور رشق( يقفا اي مئاق حوطس
.1:1:3 گنس كاخ

180602725‘000/0

عبرمرتم  يور ،رتميتناس1.5 ات كي تماخض هب يكييازوم يزاسامن
 كييازوم تالم اب ،)هيور رشق( يقفا اي مئاق حوطس

.نآ نديياس و1:2.5:2.5

180603726‘000/0

عبرمرتم  ات كي تماخض هب)هيور رشق( هتسش يكييازوم يزاسامن
 كييازوم تالم اب يقفا اي مئاق حوطس يور ،رتميتناس1.5

.نآ نتسش و1:2.5:2.5

180604615‘000/0

عبرمرتم  يتروص رد ،180604 ات180601 ياهفيدر هب اهب هفاضا
.دوش فرصم ديفس ناميس دنلترپ ناميس ياج هب هك

18060510‘100/0

عبرمرتم  تروص رد ،180604 ات180601 ياهفيدر هب اهب هفاضا
.ديفس ناميس زا ريغ هب يگنر ناميس فرصم

1806068‘200/0

لوطرتم .يكييازوماي يشكچ يزاسامن يور دنب هيبعت 18060882‘000/0

لوطرتم  هشيش اب يكييازوم اي يشكچ يزاسامن يور يريگهشمش
 يقاب راك رد امازلا هشيش هك ،رتميليم6 دودح تماخض هب
.دنامب

18060984‘500/0

بعكمرتم  اي هفرط كي( راويد يور شوپ رد نتخاس و حلاصم هيهت
 ،ناكچ بآ هيبعت اب ،)جراخ اي لخاد( هرجنپ فك ،)هفرط ود
.1:6 ناميس هسام تالم اب ،يدنببلاق و طاسبنا زرد

18070110‘523‘000/0

بعكمرتم  هب هرجنپ يالاب ينتب نابهياس نتخاس و حلاصم هيهت
 و ناكچ بآ هيبعت اب ،بعكم رتم رد ناميس وليك250رايع
 فيدر زا يفرصم درگ ليم( لماك روط هب ،يدنببلاق
.)دوشيم تخادرپ طوبرم

18070416‘119‘000/0

هحفص : 65
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

لوطرتم .يرجآ يامن يور كاخ و چگ تالم اب رپوت يشكدنب 1808014‘810/0

لوطرتم .يرجآ يامن يور كاخ و چگ تالم اب يلاخ وت يشكدنب 1808025‘100/0

لوطرتم  يامن يور1:4 ناميس و يداب هسام تالم اب رپوت يشكدنب
.يرجآ

1808034‘870/0

لوطرتم  يور1:4 ناميس و يداب هسام تالم اب يلاخوت يشكدنب
.يرجآ يامن

1808045‘150/0

لوطرتم  يامن يور1:4 ناميس و يداب هسام تالم اب يشكدنب
.يناميس كولب

1808057‘650/0

لوطرتم  حوطس يور1:4 ناميس و يداب هسام تالم اب يشكدنب
 تماخض هك يتروص رد ،كالپ گنس اب هدش يراكگنس
.دشاب رتشيب و رتميليم3 دنب

18080817‘600/0

لوطرتم  حوطس يور1:4 ناميس و يداب هسام تالم اب يشكدنب
 هك يتروص رد ،يكيمارس ياهيشاك اب هدش يراكيشاك
.دشاب رتشيب و رتميليم3 دنب تماخض

18080914‘800/0

لوطرتم  يتروص رد ،180809 ات180801 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 ،ناميس و يداب هسام تالم ياج هب يشكدنب يارب هك
.دوش فرصم ديفس ناميس و گنس ردوپ تالم

180810185/0

لوطرتم  يتروص رد ،180809 ات180801 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش هدافتسا ،يشكدنب صوصخم هدامآ ردوپ زا هك

180811

عبرمرتم  حوطس يور1:4 ناميس و يداب هسام تالم اب يشكدنب
.هيالهيال اي هراوق ،هولق گنس اب يگنس

18081571‘000/0

عبرمرتم  يشكدنب يارب هك يتروص رد ،180815فيدر هب اهبهفاضا
 و گنس ردوپ تالم ،ناميس و يداب هسام تالم ياج هب
.دوش فرصم ديفس ناميس

1808174‘610/0

عبرمرتم  هدامآ ردوپ زا هك يتروص رد ،180815فيدر هب اهبهفاضا
.دوش هدافتسا ،يشكدنب صوصخم

180818

عبرمرتم  تماخض هب يلومعم رادشكور يچگ تاحفص بصن و هيهت
 زا هدافتسا اب هك مئاق حوطس يور ،رتميليم12.5 يمسا
 يازا هب ،دشاب هدش يزاسريز هدش درون درس هزيناولاگ دالوف
.رادشكور يچگ هحفص ره

180901293‘500/0

عبرمرتم  تماخض هب يلومعم رادشكور يچگ تاحفص بصن و هيهت
 دالوف زا هدافتسا اب هك فقس ريز ،رتميليم12.5 يمسا
 ره يازا هب ،دشاب هدش يزاسريز هدش درون درس هزيناولاگ
.رادشكور يچگ هحفص

180902365‘000/0

عبرمرتم  يچگ تاحفص يدنبزرد تهج هنوتب و راون يارجا و هيهت
.رادشكور

18091146‘100/0

عبرمرتم .رادشكور يچگ تاحفص يور تخادرپ داوم يارجا و هيهت 18091268‘200/0

هحفص : 66
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يشكدنب و يراكدودنا ـ18 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  هچنانچ180902 و180901 ياهفيدر هب اهبرسك
9.5 ،يلومعم رادشكور يچگ تاحفص يمسا تماخض
.دشاب رتمك اي و رتميليم

1809139‘900/0

عبرمرتم  هچنانچ180902 و180901 ياهفيدر هب اهبهفاضا
15 ،يلومعم رادشكور يچگ تاحفص يمسا تماخض
.دشاب رتميليم

18091422‘000/0

عبرمرتم  هچنانچ180902 و180901 ياهفيدر هب اهبهفاضا
18 ،يلومعم رادشكور يچگ تاحفص يمسا تماخض
.دشاب رتميليم

18091575‘900/0

عبرمرتم  هچنانچ ،180902 و180901 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب تبوطر ربارب رد مواقم عون زا يچگ تاحفص

18091650‘600/0

عبرمرتم  هچنانچ ،180902 و180901 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب شتآ ربارب رد مواقم عون زا يچگ تاحفص

18091727‘500/0

عبرمرتم  هچنانچ ،190802 و180901 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب مواقم تبوطر و شتآ ربارب رد اماوت يچگ تاحفص

18091872‘600/0

ددع شكور يچگ تاحفص رد خاروس اي وشزاب يزاساج و هيبعت
.نآ لداعم حطس اي رتميتناس15 ات رطق هب ،راد

18092555‘900/0

ددع شكور يچگ تاحفص رد خاروس اي وشزاب يزاساج و هيبعت
 حطس اي رتميتناس25 ات رتميتناس15 زا شيب رطق هب ،راد
.نآ لداعم

18092674‘600/0

عبرمرتم شكور يچگ تاحفص رد خاروس اي وشزاب يزاساج و هيبعت
.عبرمرتم0.25 زا شيب حطس هب ،راد

180927279‘500/0

عبرمرتم  اي هداس زا معا هدش گنر يلومعم يچگ ليات بصن و هيهت
 كشخ بصن اب ،رتميليم9.5 يمسا تماخض هب رادحرط
.كبشم بذاك فقس لخاد

180930196‘000/0

عبرمرتم  ،اهليات تشپ هكيتروص رد ،180930فيدر هب اهبهفاضا
.دنشاب هتشاد يموينيمولآ ششوپ

18093110‘100/0

عبرمرتم  عون زا ،اهليات هكيتروص رد ،180930فيدر هب اهبهفاضا
.دنشاب تبوطر ربارب رد مواقم

18093285‘700/0

عبرمرتم  تماخض هب شكور نودب هدش چناپ يچگ ليات بصن و هيهت
 بذاك فقس لخاد كشخ بصن اب ،رتميليم9.5 يمسا
.كبشم

180935199‘500/0

عبرمرتم  عون زا ،اهليات هكيتروص رد ،180935فيدر هب اهبهفاضا
.دنشاب هدش گنر

18093636‘500/0

عبرمرتم  تباب ،180935 و180930 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.PVC رادشكور ياهليات

18093759‘200/0

عبرمرتم  هب قيرح ربارب رد مواقم يندعم ياهليات بصن و هيهت
 فقس لخاد كشخ بصن اب ،رتميليم14 ات12 تماخض
.كبشم بذاك

180940376‘000/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يشكدنب و يراكدودنا ـ18 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  هب قيرح ربارب رد مواقم يندعم ياهليات بصن و هيهت
 لخاد كشخ بصن اب ،رتميليم16 ات14 زا شيب تماخض
.كبشم بذاك فقس

180941474‘500/0

عبرمرتم  هكيتروص رد180941 و180940 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش هدافتسا تبوطر ربارب رد مواقم يندعم ياهليات زا

180942458‘000/0

عبرمرتم  هكيتروص رد180941 و180940 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش هدافتسا يرتكاب دض يندعم ياهليات زا

180943355‘000/0

عبرمرتم  اب هيور يراككزان يارجا و حلاصم هيهت ،يزاس هدامآ
 گنر ره هب ،رتميليم3 ات2 تماخض هب يزلولس ششوپ
.يقفا و مئاق حوطس رد

181001106‘500/0

عبرمرتم  زا هدافتسا تروص رد ،181001 فيدر هب اهب هفاضا
.نليپورپ يعونصم فايلا اب بكرم يزلولس ياهششوپ

18100212‘300/0

عبرمرتم  زا هدافتسا تروص رد ،181001 فيدر هب اهب هفاضا
.اكيم اب بكرم يزلولس ياهششوپ

1810037‘000/0

عبرمرتم  دودح تماخض هب ،رادفايلا يناميس تاحفص بصن و هيهت
 زا هدافتسا اب هك مئاق حوطس يور فاص حطس اب رتميليم4
 يازا هب ،دشاب هدش يزاسريز هدش درون درس هزيناولاگ دالوف
.يناميس هحفص ره

181103495‘000/0

عبرمرتم  دودح تماخض هب ،رادفايلا يناميس تاحفص بصن و هيهت
 زا هدافتسا اب هك مئاق حوطس يور فاص حطس اب رتميليم6
 يازا هب ،دشاب هدش يزاسريز هدش درون درس هزيناولاگ دالوف
.يناميس هحفص ره

181104634‘000/0

عبرمرتم  دودح تماخض هب ،رادفايلا يناميس تاحفص بصن و هيهت
 هدافتسا اب هك مئاق حوطس يور فاص حطس هب اب رتميليم8
 هب ،دشاب هدش يزاسريز هدش درون درس هزيناولاگ دالوف زا
.يناميس هحفص ره يازا

181105747‘500/0

عبرمرتم  دودح تماخض هب ،رادفايلا يناميس تاحفص بصن و هيهت
 هدافتسا اب هك مئاق حوطس يور فاص حطس اب ،رتميليم10

 هب ،دشاب هدش يزاسريز هدش درون درس هزيناولاگ دالوف زا
.يناميس هحفص ره يازا

181106853‘000/0

عبرمرتم  دودح تماخض هب ،رادفايلا يناميس تاحفص بصن و هيهت
 هدافتسا اب هك مئاق حوطس يور فاص حطس اب ،رتميليم12

 هب ،دشاب هدش يزاسريز هدش درون درس هزيناولاگ دالوف زا
.يناميس هحفص ره يازا

1811071‘069‘000/0

عبرمرتم  دودح تماخض هب ،رادفايلا يناميس تاحفص بصن و هيهت
 درس هزيناولاگ دالوف زا هدافتسا اب هك فقس ريز ،رتميليم4
.يناميس هحفص ره يازا هب ،دشاب هدش يزاسريز هدش درون

181108581‘500/0

هحفص : 68



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يشكدنب و يراكدودنا ـ18 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  دودح تماخض هب ،رادفايلا يناميس تاحفص بصن و هيهت

 درس هزيناولاگ دالوف زا هدافتسا اب هك فقس ريز ،رتميليم6
.يناميس هحفص ره يازا هب ،دشاب هدش يزاسريز هدش درون

181109682‘500/0

عبرمرتم  يتروص رد181109 ات181103 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب هتسجرب ،رادفايلا يناميس تاحفص حطس هك

181112149‘500/0

عبرمرتم  يور يدنبزرد تهج صوصخم هنوتب و راون يارجا و هيهت
.رادفايلا يناميس تاحفص

181113128‘500/0

ددع  يناميس تاحفص رد خاروس اي وشزاب يزاساج و هيبعت
.نآ لداعم حطس اي رتميتناس15 ات رطق هب ،رادفايلا

18111574‘600/0

ددع  يناميس تاحفص رد خاروس اي وشزاب يزاساج و هيبعت
 اي رتميتناس25 ات رتميتناس15 زا شيب رطق هب ،رادفايلا
.نآ لداعم حطس

181116112‘000/0

عبرمرتم  يناميس تاحفص رد خاروس اي وشزاب يزاساج و هيبعت
.عبرمرتم0.25 زا شيب حطس هب ،رادفايلا

181117447‘500/0

لوطرتم يتناس15 ات عطقم حطس هب يناميس هچيهام يارجا
 ،زاين دروم ياهلحم رد1:3 ناميس هسام تالم زا عبرمرتم
.يتبوطر قياع يارجا زا لبق

18120132‘400/0

عبرمرتم  تالم زا رتميتناس5 ات تماخض هب يناميس هچيهام يارجا
 رد هدش راك يتاسيسات ياههلول يور1:3 ناميس هسام
.فك

181202366‘500/0

لوطرتم  هسام تالم اب يتاسيسات ياههلول روبع لحم رايش ندرك رپ
.عبرمرتميتناس100 ات عطقم حطس هب1:3 ناميس

181203127‘500/0

لوطرتم  چگ تالم اب يتاسيسات ياههلول روبع لحم رايش ندرك رپ
.عبرمرتميتناس100 ات عطقم حطس هب كاخ و چگ اي

18120497‘700/0

6‘160‘000
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
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يبوچ ياهراك ـ19 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

لوطرتم  دارن بوچ زا ،هجنگ و دمك بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت
 روطب ،عبرمرتميتناس30 ات20 عطقم حطس هب ،يجراخ
.لماك

190110193‘000/0

لوطرتم  دارن بوچ زا ،هجنگ و دمك بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت
 ،عبرمرتميتناس40 ات30 زا شيب عطقم حطس هب ،يجراخ
.لماك روطب

190111223‘500/0

لوطرتم  هب يجراخ دارن بوچ زا ،رد بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت
.لماك روطب ،عبرمرتميتناس75 ات50 عطقم حطس

190112400‘000/0

لوطرتم  هب يجراخ دارن بوچ زا ،رد بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت
.لماك روطب ،عبرمرتميتناس120 ات100 عطقم حطس

190113545‘000/0

عبرمرتم  هب يجراخ دارن بوچ زا يبوچ فالك بصن و تخاس ،هيهت
 و ريگهشپ يروت يارب ،عبرمرتميتناس8 ات5 عطقم حطس
 عطقم اي رتميتناس3×1.5 داعبا هب راوهز نديبوك و هيهت
 روطب ،بوچراهچ يور ،يجراخ دارن بوچ زا ،نآ لداعم
.لماك

190210399‘000/0

عبرمرتم  هب يجراخ دارن بوچ زا يبوچ فالك بصن و  تخاس ،هيهت
 هشپ يروت يارب ،عبرمرتميتناس15 ات10 عطقم حطس
3×1.5 داعبا هب راوهز نديبوك و هيهت و طسو راداو اب ،ريگ
 يور ،يجراخ دارن بوچ زا ،نآ لداعم عطقم اي رتميتناس
.لماك روطب ،بوچراهچ

190211472‘500/0

عبرمرتم  دارن بوچ زا هجنگ اي دمك رد فالك بصن و تخاس ،هيهت
 اب هارمه ،عبرمرتميتناس15 ات10 عطقم حطس هب ،يجراخ
 روطب ،الول لحم تيوقت و لفق بصن يارب يبوچ ياهديق
.لماك

190212245‘000/0

عبرمرتم  هب ،يجراخ دارن بوچ زا رد فالك بصن و تخاس ،هيهت
 ياهديق اب هارمه ،عبرمرتميتناس25 ات15 عطقم حطس
.لماك روطب ،الول لحم تيوقت و لفق بصن يارب يبوچ

190213329‘000/0

عبرمرتم  هب ،يجراخ دارن بوچ زا رد فالك بصن و تخاس ،هيهت
 يبوچ ديق اب هارمه ،عبرمرتميتناس40 ات30 عطقم حطس
.لماك روطب ،الول لحم تيوقت  و لفق بصن يارب

190214475‘500/0

عبرمرتم 7×7 رثكادح داعبا هب هكبش يراذگاج و تخاس ،هيهت
 تماخض هب ربيف  زا ،رد يبوچ فالك لخاد رتميتناس
.رتميليم3 دودح

190301155‘000/0

عبرمرتم 7×7 رثكادح داعبا هب هكبش يراذگاج و تخاس ،هيهت
 هب يلخاد هيال  هتخت زا ،رد يبوچ فالك لخاد رتميتناس
.رتميليم4 دودح تماخض

190302370‘000/0

عبرمرتم 7×7 رثكادح داعبا هب هكبش يراذگاج و تخاس ،هيهت
 هب يلخاد بوچ زا ،رد يبوچ فالك لخاد رتميتناس
.رتميليم6 دودح تماخض

190303176‘000/0

هحفص : 70
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: كردم دك
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يبوچ ياهراك ـ19 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم 7×7 رثكادح داعبا هب هكبش يراذگاج و تخاس ،هيهت
 هب يجراخ دارن بوچ زا ،رد يبوچ فالك لخاد رتميتناس
.رتميليم6 دودح تماخض

190304261‘000/0

عبرمرتم  اب ،رد يبوچ فالك لخاد هكبش يراذگ اج و تخاس ،هيهت
.يروبنز هنال يياوقم هكبش

19030549‘200/0

عبرمرتم  تماخض هب هيالهتخت اب ،رد يور كي ششوپ بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم3 دودح

190405309‘500/0

عبرمرتم  تماخض هب هيالهتخت اب ،رد يور كي ششوپ بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم4 دودح

190406351‘500/0

عبرمرتم  تماخض هب هيالهتخت اب ،رد يور كي ششوپ بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم6 دودح

190407448‘000/0

عبرمرتم  تماخض هب ناپوئن زا ،رد يور كي ششوپ بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم5 دودح

190408165‘500/0

عبرمرتم  هبMDF سنج زا ،رد يور كي ششوپ بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم3 دودح تماخض

190409173‘500/0

عبرمرتم  هبMDF سنج زا ،رد يور كي ششوپ بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم5 دودح تماخض

190410256‘500/0

عبرمرتم  هبMDF سنج زا ،رد يور كي ششوپ بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم6 دودح تماخض

190411360‘500/0

عبرمرتم  هبMDF سنج زا ،رد يور كي ششوپ بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم8 دودح تماخض

190412384‘500/0

عبرمرتم  هبHDF سنج زا ،رد يور كي ششوپ بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم3 دودح تماخض

190413379‘500/0

لوطرتم  رد وشزاب اي روخهشيش حوطس لحم يزاساج و هيبعت
 راوهز نديبوك و هيهت هارمه هب ،يبوچ هتخاسشيپ ياهرد
هشيش حطس طيحم بسحرب( يجراخ دارن بوچ سنج زا
.)وشزاب اي روخ

190414127‘000/0

هگنل  نودب( نآ يبوكقاري و يلخاد يبوچ هتخاسشيپ رد بصن
.)تالآقاري ياهب

190501459‘500/0

لوطرتم رتم ره يازا هب ،بوچراهچ و رد ندرك ياهملباق دزمتسد
.هملباق لوط

19050230‘300/0

لوطرتم  يمسا داعبا هب ،يلخاد بوچ زا يبوچ هليتف بصن و هيهت
.نآ لداعم عطقم اي رتميتناس1×1

19060351‘700/0

لوطرتم  يمسا داعبا هب ،يلخاد بوچ زا يبوچ هليتف بصن و هيهت
.نآ لداعم  عطقم اي رتميتناس2×2

19060457‘900/0

لوطرتم  يمسا داعبا هب ،يلخاد بوچ زا يبوچ هليتف بصن و هيهت
.نآ لداعم  عطقم اي رتميتناس4×4

19060580‘100/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم 16 ات12 تماخض هب يلخاد بوچ زا بوكور بصن و هيهت

.يدالوف اي يبوچ بوچراهچ يور ،رتميليم
1906101‘276‘000/0

عبرمرتم 12 تماخض هب يجراخ دارن بوچ زا بوكور بصن و هيهت
.يدالوف اي يبوچ بوچراهچ يور ،رتميليم16 ات

1906111‘477‘000/0

عبرمرتم 12 تماخض هب يجراخ شار بوچ زا بوكور بصن و هيهت
.يدالوف اي يبوچ بوچراهچ يور ،رتميليم16 ات

1906122‘285‘000/0

عبرمرتم 8 دودح تماخض هبMDF سنج زا بوكور بصن و هيهت
.يدالوف اي يبوچ بوچراهچ يور ،رتميليم

1906131‘110‘000/0

عبرمرتم 12 دودح تماخض هبMDF سنج زا بوكور بصن و هيهت
.يدالوف اي يبوچ بوچراهچ يور ،رتميليم

1906141‘231‘000/0

عبرمرتم  تماخض هب ناپوئن زا هجنگ و دمك رد بصن و تخاس ،هيهت
 هب نآ طيحم ردPVC راون بصن و رتميليم16 دودح
.يبوكقاري هارمه

190702578‘000/0

عبرمرتم تماخض هبMDF زا هجنگ و دمك رد بصن و تخاس ،هيهت
 هب نآ طيحم ردPVC راون بصن و رتميليم16 دودح
.يبوكقاري هارمه

190706753‘500/0

عبرمرتم  و يدومع يلخاد تاميسقت و يدنبهقبط و حلاصم هيهت
16 دودح تماخض هب ناپوئن اب اههجنگ و اهدمك يقفا
 هبل ردPVC راون بصن و مزال ياههاگهيكت اب رتميليم
 تاميسقت و تاقبط هدش بصن حوطس بسح رب ،نآ نايامن
.يلخاد

190801675‘500/0

عبرمرتم  و يدومع يلخاد تاميسقت و يدنبهقبط و حلاصم هيهت
16 دودح تماخض هبMDF اب اههجنگ و اهدمك يقفا
 هبل ردPVC راون بصن و مزال ياههاگهيكت اب رتميليم
 تاميسقت و تاقبط هدش بصن حوطس بسحرب ،نآ نايامن
.يلخاد

190802851‘000/0

لوطرتم  زا ،يراون اي كبشم تروص هب يبوچ يزاسريز يارجا و هيهت
 ،عبرمرتميتناس8 ات4 عطقم حطس اب يجراخ دارن بوچ
.بذاك حوطس يزاسريز تهج

19100657‘700/0

لوطرتم  زا ،يراون اي كبشم تروص هب يبوچ يزاسريز يارجا و هيهت
يتناس12 ات8 زا شيب عطقم حطس اب يجراخ دارن بوچ
.بذاك حوطس يزاسريز تهج ،عبرمرتم

19100769‘900/0

لوطرتم  زا ،يراون اي كبشم تروص هب يبوچ يزاسريز يارجا و هيهت
يتناس16 ات12 زا شيب عطقم حطس اب يجراخ دارن بوچ
.بذاك حوطس يزاسريز تهج ،عبرمرتم

19100882‘100/0

لوطرتم  زا ،يراون اي كبشم تروص هب يبوچ يزاسريز يارجا و هيهت
يتناس25 ات16 زا شيب عطقم حطس اب يجراخ دارن بوچ
.بذاك حوطس يزاسريز تهج ،عبرمرتم

191009102‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم  يتروص رد ،191009 ات191006 ياهفيدر هب اهبهفاضا

.دنوش ارجا بذاك فقس ريز ،يبوچ يزاسريز هك
19101014‘500/0

لوطرتم  هب يلخاد بوچ زا ،هلپ زادناتسد يور بوچ بصن و هيهت
 اب ،رتميتناس12 ات8 ضرع و رتميتناس6 دودح تماخض
.طوبرم يلاصتا مزاول

191101545‘000/0

لوطرتم  يجراخ دارن بوچزا ،هلپ زادناتسد يور بوچ بصن و هيهت
 ،رتميتناس12 ات8 ضرع و رتميتناس6 دودح تماخض هب
.طوبرم يلاصتا مزاول اب

191102515‘500/0

عبرمرتم  ات1 تماخض هب يلخاد بوچ زا يبوچ زينرق بصن و هيهت
.رتميتناس1.5

1911031‘572‘000/0

عبرمرتم  تماخض هب يجراخ دارن بوچ زا يبوچ زينرق بصن و هيهت
.رتميتناس1.5 ات1

1911041‘843‘000/0

عبرمرتم  تماخض هب يجراخ شار بوچ زا يبوچ زينرق بصن و هيهت
.رتميتناس1.5 ات1

1911062‘937‘000/0

عبرمرتم 8 دودح تماخض هبMDF سنج زا زينرق بصن و هيهت
.PVC شكور اب رتميليم

1911081‘260‘000/0

عبرمرتم 16 دودح تماخض هبMDF سنج زا زينرق بصن و هيهت
.PVC شكور اب رتميليم

1911091‘455‘000/0

عبرمرتم  هب ناپوئن قرو اب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم8 دودح تماخض

191204450‘500/0

عبرمرتم  هب ناپوئن قرو اب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم12 دودح تماخض

191205506‘500/0

عبرمرتم  هب ناپوئن قرو اب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم16 دودح تماخض

191206600‘500/0

عبرمرتم تماخض هبMDF قرو اب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم3 دودح

191210417‘000/0

عبرمرتم تماخض هبMDF قرو اب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم5 دودح

191211496‘000/0

عبرمرتم تماخض هبMDF قرو اب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم8 دودح

191212618‘000/0

عبرمرتم تماخض هبMDFقرو اب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم16 دودح

191213777‘000/0

عبرمرتم  بوچ زا هبمل اب يقفا اي مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم14 ات12تماخض هب يجراخ دارن

1912161‘009‘000/0

عبرمرتم  بوچ زا هبمل اب يقفا اي مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم16 ات14 زا شيب تماخض هب يجراخ دارن

1912171‘251‘000/0

عبرمرتم  بوچ زا هبمل اب يقفا اي مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم18 ات16 زا شيب تماخض هب يجراخ دارن

1912181‘315‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  بوچ زا هبمل اب يقفا اي مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم20 ات18 زا شيب تماخض هب يجراخ دارن

1912191‘557‘000/0

عبرمرتم  بوچ زا هبمل اب يقفا اي مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم25 ات20 زا شيب تماخض هب يجراخ دارن

1912201‘737‘000/0

عبرمرتم  هب بوچامرگ اب يقفا اي مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم16 دودحتماخض

1912233‘297‘000/0

عبرمرتم  تاعطق اب يقفا اي مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم19دودح تماخض هب بوچامرگ

1912243‘562‘000/0

عبرمرتم  تاعطق اب يقفا اي مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم26دودح تماخض هب بوچامرگ

1912254‘364‘000/0

عبرمرتم  هب رادتهج هشارتهتخت اب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم9 دودح تماخض

1912281‘184‘000/0

عبرمرتم  هشارتهتخت هليسو هب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم11 دودح تماخض هب رادتهج

1912291‘352‘000/0

عبرمرتم  هشارتهتخت هليسو هب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم15 دودح تماخض هب رادتهج

1912301‘794‘000/0

عبرمرتم  هشارتهتخت هليسو هب مئاق حوطس ششوپ يارجا و هيهت
.رتميليم18 دودح تماخض هب رادتهج

1912312‘042‘000/0

عبرمرتم  هكيتروصرد ،191231 ات191204 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دنوش ارجا بذاك فقس ريز ،اهششوپ

191235124‘500/0

عبرمرتم  هكيتروصرد ،191213 ات191210 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش رادرايش اي رادچناپ ،MDF هيور حطس

191236

ددع  رطق هك يتروص رد ،يبوچ ياهششوپ يور يراكخاروس
.دشاب نآ لداعم حطس اي و رتميتناس15 رثكادح خاروس

19124065‘400/0

ددع  رطق هكيتروص رد ،يبوچ ياهششوپ يور يراكخاروس
 نآ لداعم حطس اي و رتميتناس25 ات15 زا شيب خاروس
.دشاب

19124187‘300/0

عبرمرتم  ،يبوچ ياهششوپ يور خاروس اي وشزاب يزاساج و هيبعت
.عبرمرتم0.25 زا شيب حطس هب

191242327‘000/0

عبرمرتم يليم8 دودح تماخض هب تينيمل شوپفك بصن و هيهت
.رتم

1915021‘012‘000/0

عبرمرتم  هب تمواقم هجرد هكيتروصرد ،191502 فيدر هب اهبهفاضا
.دشاب5AC اي4AC ،تنيملشوپفك شياس

191505283‘500/0

لوطرتم  زا شكطخ و يشبن ،يرپس ،ايتوكسا ليفورپ بصن و هيهت
.هزادنا و لكشره هب ،PVC شكور ابMDF سنج

19150693‘900/0

عبرمرتم  يجراخ اي يلخاد شار بوچ سنج زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم0.8 ات0.5 تماخض هب

191602144‘500/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  يجراخ اي يلخاد چلم بوچ سنج زا شكور بصن و هيهت

.ندرك سرپ اب ،رتميليم0.8 ات0.5 تماخض هب
191603307‘500/0

عبرمرتم  يجراخ اي يلخاد طولب بوچ سنج زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم0.8 ات0.5 تماخض هب

191604228‘500/0

عبرمرتم  يجراخ اي يلخاد ودرگ بوچ سنج زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم0.8 ات0.5 تماخض هب

191605412‘500/0

عبرمرتم  اي يلخاد ربونص بوچ سنج زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم0.8 ات0.5 تماخض هب يجراخ

19160692‘200/0

عبرمرتم  اي يلخاد يسور جاك بوچ سنج زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم0.8 ات0.5 تماخض هب يجراخ

191607255‘000/0

عبرمرتم يليم0.13 دودح تماخض هبPVC زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتم

191610294‘000/0

عبرمرتم 0.18 دودح تماخض هبPVC زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم

191611311‘500/0

عبرمرتم 0.3 دودح تماخض هبPVC زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتميليم

191612386‘500/0

عبرمرتم يليم0.35 دودح تماخض هبPVC زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتم

191613400‘000/0

عبرمرتم يليم0.4 دودح تماخض هبPVC زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب ،رتم

191614600‘500/0

عبرمرتم يليم1.2 دودح تماخض هب ،ABS زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب رتم

191617600‘000/0

عبرمرتم تميليم2 دودح تماخض هب ،ABS زا شكور بصن و هيهت
.ندرك سرپ اب

191618879‘000/0

عبرمرتم .ندرك سرپ اب ،هنيمالم شكور بصن و هيهت 191620192‘500/0

عبرمرتم .ندرك سرپ اب ،يذغاك شكور بصن و هيهت 191622172‘000/0

عبرمرتم  هبMDF سنج زا هدننكادج راويد يارجا و حلاصم هيهت
 روط هب هرادجكت تروص هب رتميليم16 دودح تماخض
.لماك

1918011‘876‘000/0

عبرمرتم  هبMDF سنج زا هدننكادج راويد يارجا و حلاصم هيهت
 روط هب هرادجود تروص هب رتميليم16 دودح تماخض
.لماك

1918023‘012‘000/0

لوطرتم  راويد رد وشزاب اي روخهشيش حوطس لحم يزاساج و هيبعت
راوهز نديبوك و هيهت هارمه هب ،MDF سنج زا هدننكادج
.)وشزاب اي روخهشيش حطس طيحم بسحرب(MDF سنج

191803204‘000/0

عبرمرتم  هب يجراخ دارن بوچ زا بوچ مامت رد بصن و هيهت
.رتميتناس5 ات4 تماخض

1919012‘696‘000/0

هحفص : 75



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يبوچ ياهراك ـ19 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  هب يجراخ دارن بوچ زا بوچ مامت رد بصن و هيهت
.رتميتناس6 ات5 زا شيب تماخض

1919023‘244‘000/0

عبرمرتم  هب يجراخ دارن بوچ زا بوچ مامت رد بصن و هيهت
.رتميتناس7 ات6  زا شيب تماخض

1919033‘894‘000/0

بعكمرتم  هكيتروص رد ،191903 ات191901 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 هدافتسا يجراخ شار بوچ زا يجراخ دارن بوچ ياج هب
.دوش

19190755‘125‘000/0

لوطرتم  رد وشزاب اي روخهشيش حوطس لحم يزاساج و هيبعت
 زا راوهز  نديبوك و هيهت هارمه هب ،بوچ مامت ياهرد
 روخهشيش حطس طيحم بسحرب( يجراخ دارن بوچ سنج
.)وشزاب اي

191908566‘000/0

بعكمرتم  رد ،يبوچ ياهراك هب طوبرم ياهفيدر هب اهبرسك
 يلخاد بوچ زا ،يجراخ دارن بوچ ياج هب هكيتروص
.يفرصم بوچ مجح بسحرب ،دوش هدافتسا

19200113‘650‘000/0

عبرمرتم .بوچ مامت ياهرد يور ندز رازبا 192101
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يكيمارس ياه يشاك اب يراك يشاك ـ20 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  باعل نودب اي راد  باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.عبرمرتم  يسد16 ات حطس اب مئاق حوطس يور

200121681‘000/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.عبرمرتم يسد25 ات16 زا شيب حطس اب مئاق حوطس يور

200122619‘500/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.عبرمرتم يسد36 ات25 زا شيب حطس اب مئاق حوطس يور

200123693‘000/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.عبرمرتم يسد49 ات36 زا شيب حطس اب مئاق حوطس يور

20012456/0041‘944‘000 749‘000/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.عبرمرتم يسد64 ات49 زا شيب حطس اب مئاق حوطس يور

200125942‘500/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.عبرمرتم يسد72 ات64 زا شيب حطس اب مئاق حوطس يور

2001261‘083‘000/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.عبرمرتم يسد72 زا شيب حطس اب مئاق حوطس يور

200127

عبرمرتم  هب هچنانچ200127 ات200121 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش هدافتسا بسچ زا تالم ياج

200201139‘500/0

عبرمرتم  و هيهت تباب200127 ات200121 ياه فيدر هب اهب هفاضا
.پوكسا لماك يارجا

200202120‘500/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.عبرمرتم  يسد16 ات حطس اب يقفا حوطس يور

200321654‘500/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
 يسد25 ات16 زا شيب حطس اب يقفا حوطس يور
.عبرمرتم

200322635‘500/0

عبرمرتم  باعل  نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
  يسد36 ات25 زا شيب حطس اب يقفا حوطس يور
.عبرمرتم

200323644‘500/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
  يسد49 ات36 زا شيب حطس اب يقفا حوطس يور
.عبرمرتم

20032412/007‘914‘000 659‘500/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
  يسد64 ات49 زا شيب حطس اب يقفا حوطس يور
.عبرمرتم

200325898‘000/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
 يسد72 ات64 زا شيب حطس اب يقفا حوطس يور
.عبرمرتم

2003261‘108‘000/0

عبرمرتم  باعل نودب اي راد باعل يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.عبرمرتم يسد72 زا شيب حطس اب يقفا حوطس يور

200327
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يكيمارس ياه يشاك اب يراك يشاك ـ20 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  هچنانچ200327 ات200321 ياه فيدر هب ياهب هفاضا

.دوش هدافتسا بسچ زا تالم ياج هب
200411139‘500/0

عبرمرتم .ديسا ربارب رد مواقم يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت 2005111‘054‘000/0

عبرمرتم  حوطس يور يرختسا يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
 ات هعطق ره حطس اب يهورگ ياه كيمارس زا مئاق و يقفا

 اي هشوگ شش اي عبرم ياه لكش اب عبرمرتم يسد0.1
.فلتخم لاكشا رياس

2006111‘497‘000/0

عبرمرتم  حوطس يور يرختسا يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
 حطس اب يهورگريغ اي يهورگ ياه كيمارس زا مئاق و يقفا
 لاكشا اب عبرمرتم يسد1 ات0.1 زا شيب هعطق ره
.فلتخم

2006121‘276‘000/0

عبرمرتم  يلخاد( اههشوگ هك يتروص رد200611 فيدر هب اهبهفاضا
 تمسق يارب طقف( دنوش ارجا ينحنم تروص هب)يجراخ اي
.)لكش ينحنم

200613217‘000/0

عبرمرتم  يتروص رد200612 و200611 ياه فيدر هب اهب هفاضا
.دندرگ ارجا فقس ريز يرختسا يكيمارس ياه يشاك هك

200614460‘000/0

عبرمرتم  ياه يشاك رد هك يتروص رد200611 فيدر هب اهب هفاضا
 كيمارس قرو ره هدنهد ليكشت تاعطق يهورگ يكيمارس
.دنشاب هدش بيكرت مه اب فلتخم ياه  گنر اب

200615178‘500/0

عبرمرتم  ياه يشاك هك يتروص رد200611 فيدر هب اهب هفاضا
 قارب يا  هرقن اي زمرق ،يا همرس ياه  گنر زا يكيمارس
.دنشاب

200616233‘500/0

عبرمرتم  يور نيياپ بآ بذج اب يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.ناهنپ بصن شور اب كشخ تروص هب مئاق حوطس

2007112‘186‘000/0

عبرمرتم  يور نيياپ بآ بذج اب يكيمارس ياه يشاك بصن و هيهت
.نايامن بصن شور اب كشخ تروص هب مئاق حوطس

2007121‘669‘000/0

عبرمرتم  ياه يشاك ياه فيدر هب يرتكابدض باعل دودنا اهب هفاضا
.يكيمارس

2008011‘772‘000/0

لوطرتم  رب مئاق اي يقفا حوطس رد يكيمارس ياه يشاك هبل ندز خپ
.يكيمارس ياه يشاك هبل لوط رتم ره بسح

20080255‘900/0

عبرمرتم مئاق و يقفا حوطس يور يراك يشاك ياه فيدر هب اهبرسك
 يداعبا هدش حالصا يكيمارس ياه يشاك هك  يتروص رد
.دنشابن

20080339‘900/0

49‘858‘000
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

ينتب شوپفك و كييازوم شرف ـ21 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  شيپ ينتب ياه شوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت
16 ات حطس هب و رتم يتناس4 تماخض هب ،يسرپ هتخاس
 ناميس هسام تالم اب ،شوپفك ره يارب ،عبرمرتم يسد

1:5.

210105454‘000/0

عبرمرتم  شيپ ينتب ياه شوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت
 زا شيب حطس هب و رتم يتناس4 تماخض هب ،يسرپ هتخاس

 ناميس هسام تالم اب ،شوپفك ره يارب ،عبرمرتم يسد16
1:5.

210106454‘000/0

عبرمرتم  شيپ ينتب ياه شوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت
 ات حطس هب و رتم يتناس4 تماخض هب ،يا هربيو هتخاس

 ناميس هسام تالم اب ،شوپفك ره يارب ،عبرمرتم يسد16
1:5.

210107422‘500/0

عبرمرتم  شيپ ينتب ياه شوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت
 شيب حطس هب و رتم يتناس4 تماخض هب ،يا هربيو هتخاس
 هسام تالم اب ،شوپفك ره يارب ،عبرمرتم يسد16 زا
.1:5 ناميس

210108422‘500/0

عبرمرتم  شيپ ينتب ياه شوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت
16 ات حطس هب و رتم يتناس4 تماخض هب ،يسرپ هتخاس
 هسام رتم يتناس2.5 اب شوپفك ره يارب عبرمرتم يسد
.يزير باغود و نآ ريز مرن

210205421‘500/0

عبرمرتم  شيپ ينتب ياه شوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت
 ات حطس هب و رتم يتناس4 تماخض هب ،يا هربيو هتخاس

 رتم يتناس2.5 اب شوپفك ره يارب عبرمرتم يسد16
.يزير باغود و نآ ريز مرن هسام

210206390‘000/0

عبرمرتم  هتخاس  شيپ ينتب شوپفك تماخض شيازفا ياهب  هفاضا
4 هب تبسن تماخض شيازفا رتم  يتناس ره يازا هب يسرپ
.رتم  يتناس8 ات رتم  يتناس

21030528‘900/0

عبرمرتم  هتخاس  شيپ ينتب شوپفك تماخض شيازفا ياهب  هفاضا
 تبسن تماخض شيازفا رتم  يتناس ره يازا هب يا  هربيو
.رتم  يتناس8 ات رتم  يتناس4 هب

21030625‘600/0

عبرمرتم راد جآ ياهب هفاضا
.يا  هربيو و يسرپ هتخاس شيپ ينتب شوپفك ندوب

2103075‘250/0

عبرمرتم  و يسرپ هتخاس شيپ ينتب شوپفك ندوب يگنر ياهب هفاضا
.يا هربيو

21030826‘300/0

عبرمرتم .فاص حطس اب يا  هربيو اي يسرپ كييازوم اب فك شرف 210403358‘500/0

عبرمرتم .)يطايح( راد جآ يا  هربيو اي يسرپ كييازوم اب فك شرف 210404364‘000/0

عبرمرتم  فاص حطس اب هيال ود يسرپ ينيشام كييازوم اب فك شرف
.1:5 ناميس هسام تالم اب

210511484‘500/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

ينتب شوپفك و كييازوم شرف ـ21 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم ( راد جآ هيال ود يسرپ ينيشام كييازوم اب فك شرف
.1:5 ناميس هسام تالم اب)يطايح

210512490‘000/0

عبرمرتم  حطس اب هيال كت يسرپ ينيشام كييازوم اب فك شرف
.1:5 ناميس هسام تالم اب فاص

210513542‘500/0

عبرمرتم ( راد جآ هيال كت يسرپ ينيشام كييازوم اب فك شرف
.1:5 ناميس هسام تالم اب)يطايح

210514547‘500/0

عبرمرتم  يا هناخراك يا هربيو هتسش كييازوم يارجا و حلاصم هيهت
.1:5 ناميس هسام تالم اب)نتب شاو(

210601475‘000/0

عبرمرتم ( يا هناخراك يسرپ هتسش كييازوم يارجا و حلاصم هيهت
.1:5 ناميس هسام تالم اب)نتب شاو

210602559‘000/0

عبرمرتم  يتروص رد ،210602 ات210403 ياه فيدر هب اهب هفاضا
 نآ رد رتشيب و رتم يليم20 رطق هبياه گنس هدرخ هك
.دور راك هب اه

21070115‘800/0

عبرمرتم  يتروص رد ،210404 ات210403 ياه فيدر هب اهب هفاضا
 راك هب نآ رد تيرمرم اي رمرم تشردياه گنس هشال هك
.دور

21070210‘500/0

عبرمرتم   يتروص رد ،210602 ات210403 ياه فيدر هب اهب هفاضا
 ود كييازوم اي هيال كت كييازوم ي هيور رشق اي هندب هك
.دشاب يگنر ،هيال

21070342‘000/0

عبرمرتم  حوطس يور باس تسد ود ات يارجا و حلاصم هيهت
.هدش كييازوم

21080138‘600/0

عبرمرتم  هك باس تسد ره يازا هب ،210801 فيدر هب اهب  هفاضا
.دوش هفاضا ينز باس لحارم هب

21080210‘400/0

هحفص : 80
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كالپ گنس اب يگنس ياهراك ـ22 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  اي يدود ،زمرق ،ييوميل نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يقرش ناجيابرذآ( رهشرذآ ييودرگ

2201101‘248‘000/0

عبرمرتم  ناجيابرذآ( باكت يدود نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ

2201131‘878‘000/0

عبرمرتم ( باكت يتالكش اي مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ ناجيابرذآ

2201141‘143‘000/0

عبرمرتم ( يوخ يتالكش اي مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ ناجيابرذآ

2201151‘248‘000/0

عبرمرتم  ناجيابرذآ( ساملس مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ

2201161‘458‘000/0

عبرمرتم  زمرق اي ييوميل ،مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ ناجيابرذآ( وكام

2201171‘248‘000/0

عبرمرتم  ناجيابرذآ( داباهم مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ

2201181‘196‘000/0

عبرمرتم ( لاخلخ ژب اي مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ليبدرا

2201211‘458‘000/0

عبرمرتم  رد)ناهفصا( هنايبا ديفس نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2201241‘668‘000/0

عبرمرتم  رد)ناهفصا( هنايبا مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2201251‘458‘000/0

عبرمرتم )ناهفصا( ناهفصا زمرق نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2201261‘196‘000/0

عبرمرتم  اي هرجت يتالكش ،مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ناهفصا( هميم

220127986‘500/0

عبرمرتم  رد)ناهفصا( هشمار مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2201281‘248‘000/0

عبرمرتم  رد)ناهفصا( قرط مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2201291‘406‘000/0

عبرمرتم  يدود اي يتالكش ،مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ناهفصا( ناشاك

2201301‘773‘000/0

عبرمرتم )ناهفصا( هچشمك مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2201311‘091‘000/0

عبرمرتم  ناسارخ( سبط مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبونج

2201341‘353‘000/0

عبرمرتم ( ناجنز يتالكش اي مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ناجنز

2201361‘091‘000/0

عبرمرتم  رد)يزكرم( رايبآ مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2201391‘248‘000/0

هحفص : 81



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كالپ گنس اب يگنس ياهراك ـ22 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم )يزكرم( هوكشتآ ديفس نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2201402‘928‘000/0

عبرمرتم  دابآسابع اي هوكشتآ مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يزكرم(

2201412‘403‘000/0

عبرمرتم ( باشرت يتالكش اي مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يزكرم

2201421‘038‘000/0

عبرمرتم ( شرفت ياهوهق اي مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يزكرم

2201431‘038‘000/0

عبرمرتم  يتالكش اي مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يزكرم( دابآيجاح

2201441‘563‘000/0

عبرمرتم ( يراخبهرد ديفس نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يزكرم

2201452‘298‘000/0

عبرمرتم هرد يتالكش اي مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يزكرم( يراخب

2201462‘088‘000/0

عبرمرتم ( دابآسابع ديفس نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يزكرم

2201472‘928‘000/0

عبرمرتم  اي همشچلگ مرك اي زمرق نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يزكرم( مرگبآ مرك

2201481‘458‘000/0

عبرمرتم ( نادمه يتالكش نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)نادمه

2201511‘143‘000/0

عبرمرتم  رد)دزي( هوكربا يتالكش نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2201541‘091‘000/0

عبرمرتم  رد)دزي( هوكربا مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2201551‘091‘000/0

عبرمرتم  حوطس رد)دزي( دزي ژب نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا

2201561‘091‘000/0

عبرمرتم ( دزي يتالكش اي مرك نتروارت كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)دزي

2201571‘196‘000/0

عبرمرتم .فك يارب نتروارت هشال كالپ گنس بصن و هيهت 220160502‘000/0

عبرمرتم  رد)ناهفصا( مريمس كهآ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2202051‘301‘000/0

عبرمرتم  رد)مق( مق ديفسهوك كهآ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2202081‘458‘000/0

عبرمرتم  رد)هاشنامرك( دابآمالسا كهآ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2202111‘038‘000/0

عبرمرتم  حوطس رد)هاشنامرك( ناژوب كهآ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا

2202121‘038‘000/0

هحفص : 82



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كالپ گنس اب يگنس ياهراك ـ22 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم )ناتسرل( دابآمرخ هرهوگ كهآ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

220215881‘500/0

عبرمرتم  ناجيابرذآ( يوخ ديفس تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ

2203201‘563‘000/0

عبرمرتم ( يوخ ييانح زمرق تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ ناجيابرذآ

2203211‘301‘000/0

عبرمرتم  يوخ ييالط مرك اي مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ ناجيابرذآ(

2203221‘353‘000/0

عبرمرتم  رد)ليبدرا( نيمن مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2203251‘668‘000/0

عبرمرتم )ناهفصا( كرانا يتروص تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

220328881‘500/0

عبرمرتم )ناهفصا( قدنج ياهوهق تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2203291‘196‘000/0

عبرمرتم  رد)ناهفصا( ناقشوج تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2203301‘117‘000/0

عبرمرتم  و روخ مرك اي يلاصلص تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ناهفصا( كنابايب

2203311‘091‘000/0

عبرمرتم )ناهفصا( ناشاك مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

220332986‘500/0

عبرمرتم  ييالط يكشم اي يكشم تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ناهفصا( ناشاك)كلب ندلگ(

2203331‘248‘000/0

عبرمرتم  رد)ناهفصا( رتشال تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2203341‘012‘000/0

عبرمرتم ( دابآفجن يكشم تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ناهفصا

2203351‘143‘000/0

عبرمرتم ( ناگنسون يتروص تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ناهفصا

2203361‘091‘000/0

عبرمرتم  ناسارخ( فسوخ تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبونج

2203381‘196‘000/0

عبرمرتم ( ناتسجب يتروص  تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يوضر ناسارخ

2203391‘038‘000/0

عبرمرتم  ناسارخ( ناتسجب مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يوضر

220340881‘500/0

عبرمرتم )يوضر ناسارخ( رمشاك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2203411‘773‘000/0

عبرمرتم ( هدابآ يتروص اي مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)سراف

220344881‘500/0

هحفص : 83



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كالپ گنس اب يگنس ياهراك ـ22 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم ( ناجنسرا يسوواطرپ تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)سراف

220345934‘000/0

عبرمرتم  اي كرهچ ياهوهق اي مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)سراف( تاناوب زمرق

2203461‘038‘000/0

عبرمرتم  رد)سراف( ديبهد مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2203471‘353‘000/0

عبرمرتم )سراف( زاريش كمدنگ تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2203481‘196‘000/0

عبرمرتم ( نامرك يتروص اي مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)نامرك

2203491‘248‘000/0

عبرمرتم ( تشدورم مرك اي ديفس تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)سراف

220350829‘000/0

عبرمرتم  رد)سراف( زيرين مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2203511‘143‘000/0

عبرمرتم  كليس( يرتسكاخ تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)سراف( زيرين)ودارپما

2203521‘248‘000/0

عبرمرتم  رد)نامرك( تفريج مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2203531‘038‘000/0

عبرمرتم  رد)هاشنامرك( نيسره تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2203541‘353‘000/0

عبرمرتم  رد)دزي( دزي يسوواطرپ تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2203551‘091‘000/0

عبرمرتم .فك يارب تيرمرم هشال كالپ گنس بصن و هيهت 220360963‘500/0

عبرمرتم  رد)ناهفصا( ديبيال يربا ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

220410934‘000/0

عبرمرتم  حوطس رد)سراف( زيرين ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا

2204131‘563‘000/0

عبرمرتم  رد)ناتسدرك( هورق ديفس ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2204161‘511‘000/0

عبرمرتم )ناتسدرك( هورق لاتسيرك ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2204171‘437‘000/0

عبرمرتم )نامرك( ناجريس ديفس ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطسرد

2204202‘004‘000/0

عبرمرتم  حوطس رد)ناتسرل( انزا ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا

2204231‘878‘000/0

عبرمرتم  رد)ناتسرل( زردوگيلا ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2204241‘248‘000/0

هحفص : 84



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كالپ گنس اب يگنس ياهراك ـ22 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم .فك يارب ينيچ هشال كالپ گنس بصن و هيهت 220430993‘000/0

عبرمرتم  ناجيابرذآ( رهشناريپ زبس تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ

2205101‘946‘000/0

عبرمرتم ( باكت ياهبنپلگ تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبرغ ناجيابرذآ

2205111‘163‘000/0

عبرمرتم )ناهفصا( ناتسدرا زبس تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2205141‘268‘000/0

عبرمرتم )ناهفصا( ناهفصا زمرق تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2205151‘163‘000/0

عبرمرتم  رد)ناهفصا( زنطن ديفس تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس

220516901‘500/0

عبرمرتم )ناهفصا( زنطن يكشم تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

22051730/0058‘380‘000 1‘946‘000/0

عبرمرتم  ناسارخ( دنجريب زبس تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبونج

2205201‘946‘000/0

عبرمرتم ( نادنبهن يلاقترپ تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبونج ناسارخ

2205211‘268‘000/0

عبرمرتم ( نادنبهن ديفس اي مرك تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يبونج ناسارخ

220522933‘000/0

عبرمرتم  ناسارخ( دابيات ييوله تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يوضر

2205251‘268‘000/0

عبرمرتم  ناسارخ( دهشم ديراورم تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)يوضر

220526691‘500/0

عبرمرتم  اي ييالط ،يتالكش تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ناجنز( هردمرخ يسوط

2205291‘111‘000/0

عبرمرتم  ييوله اي يتروص ،مرك تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ناجنز( ناجنز

2205301‘006‘000/0

عبرمرتم  و ناتسيس( نادهاز ديفس تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)ناتسچولب

2205331‘268‘000/0

عبرمرتم )نيوزق( توملا يكشم تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2205361‘321‘000/0

عبرمرتم )ناتسرل( درجورب ديفس تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2205391‘058‘000/0

عبرمرتم ( ناكرسيوت يكشم تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد)نادمه

2205422‘266‘000/0

عبرمرتم )نادمه( ناياچ يكشم تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

2205432‘686‘000/0

هحفص : 85



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كالپ گنس اب يگنس ياهراك ـ22 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  حوطس رد)دزي( دزي زمرق تينارگ كالپ گنس بصن و هيهت
.يقفا

2205461‘951‘000/0

عبرمرتم .فك يارب تينارگ هشال كالپ گنس بصن و هيهت 220550474‘500/0

عبرمرتم  رد كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
 حوطس رد كالپ ياهگنس هك يتروص رد ،يقفا حوطس
.دنوش بصن مئاق

22060196‘300/0

عبرمرتم  كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
 زجب كالپ ياهگنس رد پوكسا لماك يارجا و هيهت يارب
.مئاق حوطس يارب تينارگ ياهگنس

22060298‘000/0

عبرمرتم  يارب ، كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 يارب تينارگ ياهگنس رد پوكسا لماك يارجا و هيهت
.مئاق حوطس

220603158‘000/0

عبرمرتم  هك يتروص رد مئاق يراك گنس ياهفيدر هب اهب هفاضا
.دشاب انحنا ياراد راك حطس

220604197‘000/0

عبرمرتم  گنس هك يتروص رد ،يقفا حوطس يراكگنس هب اهبهفاضا
.دوش بصن هرجنپ اي رد باق لخاد ،كالپ

220605253‘500/0

عبرمرتم  ياهگنس ندرك يگنلك اي ندرك ياهشيت يارب اهب هفاضا
.كالپ

220607120‘500/0

عبرمرتم  كالپ ياهگنس حوطس ندرك ياهلعش يارب اهبهفاضا
.تينارگ

220610157‘500/0

لوطرتم  ره بسحرب تينارگ زجب كالپ ياهگنس هبل ندرك درگ
.راب ره يازا هب گنس هبل لوطرتم

22061145‘200/0

لوطرتم  تينارگ زجب كالپ ياهگنس هبل رد تفچ هيبعت اي ندزخپ
.راب ره يازا هب گنس هبل لوطرتم ره بسحرب

22061226‘900/0

لوطرتم  هب تينارگ زجب كالپ ياهگنس رد ناكچبآ ايرايش هيبعت
.راب ره يازا

22061316‘400/0

لوطرتم  ره بسحرب تينارگ كالپ ياهگنس هبل ندرك درگ
.راب ره يازا هب گنس هبل لوطرتم

22061483‘900/0

لوطرتم  عون زا كالپ ياهگنس هبل رد تفچ هيبعت اي ندزخپ
.راب ره يازا هب گنس هبل لوطرتم ره بسحرب تينارگ

22061542‘100/0

لوطرتم  يازا هب تينارگ كالپ ياهگنس رد ناكچبآ ايرايش هيبعت
.راب ره

22061621‘200/0

عبرمرتم  هيهت يارب ،كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 هب هدش يراكگنس حوطس يور هدنوشزاب چيپ بصن و
.مزال ياهيراكخاروس هارمه

22061783‘100/0

عبرمرتم  ياجب هچنانچ ،كالپ گنس بصن ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دوش هدافتسا بسچ زا تالم

220620

هحفص : 86
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كالپ گنس اب يگنس ياهراك ـ22 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

لوطرتم  رد ،كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
 دروم هرازا اي زينرق ناونع هب ،كالپ گنس هك يتروص
.دريگ رارق هدافتسا

22071023‘100/0

عبرمرتم  رد ،كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
 هدافتسا دروم هلپ گنس ناونع هب ،كالپ گنس هك يتروص
.دريگ رارق

220711144‘500/0

لوطرتم  رد ،كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
 يور شوپرد گنس ناونع هب ،كالپ گنس هك يتروص
.دريگ رارق هدافتسا دروم نآ دننام و اهزادنا تسد

22071233‘400/0

لوطرتم  رد ،كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
 دروم هليتف گنس ناونع هب ،كالپ گنس هك يتروص
.دريگ رارق هدافتسا

22071331‘300/0

عبرمرتم  نتروارت گنس اب يگنس ياهلودج بصن و لمح ،هيهت
( دزي ،)ناهفصا( هميم ،هرجت ،قرط ،هشمار مرك اي ديفس
 ناجيابرذآ( ساملس ،)يزكرم( مرگبآ اي همشچ لگ ،)دزي
.يشكدنب هارمه هب رتميتناس6 تماخض هب)يبرغ

2208011‘511‘000/0

عبرمرتم  ره يازا هب ،220801 فيدر هب تماخض شيازفا ياهبهفاضا
.رتميتناس10 ات تماخض هفاضا رتميتناس

22080287‘000/0

عبرمرتم  يربا ينيچ گنس اب يگنس ياهلودج بصن و لمح ،هيهت
 هارمه هب رتميتناس6 تماخض هب ،)ناهفصا( ديبيال
.يشكدنب

2208031‘511‘000/0

عبرمرتم  ره يازا هب ،220803 فيدر هب تماخض شيازفا ياهبهفاضا
.رتميتناس10 ات تماخض هفاضا رتميتناس

220804173‘000/0

عبرمرتم  تيرمرم گنس اب يگنس ياهلودج بصن و لمح ،هيهت
 هارمه هب رتميتناس6 تماخض هب ،)ناهفصا( رتشال
.يشكدنب

2208051‘511‘000/0

عبرمرتم  ره يازا هب ،220805 فيدر هب تماخض شيازفا ياهبهفاضا
.رتميتناس10 ات تماخض هفاضا رتميتناس

220806137‘500/0

عبرمرتم  تينارگ گنس اب يگنس ياهلودج بصن و لمح ،هيهت
 رتميتناس6 تماخض هب ،)يوضر ناسارخ( دهشم ديراورم
.يشكدنب هارمه هب

2208071‘355‘000/0

عبرمرتم  ره يازا هب ،220807 فيدر هب تماخض شيازفا ياهبهفاضا
.رتميتناس10 ات تماخض هفاضا رتميتناس

22080865‘300/0

لوطرتم .يگنسلودج عون ره هبل ندزخپ 22080959‘800/0

عبرمرتم  داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت
 نتروارت گنس اب يقفا حوطس رد رتميتناس10×10×5
( دزي ،)ناهفصا( هميم ،هرجت ،قرط ،هشمار مرك اي ديفس
 ناجيابرذآ( ساملس ،)يزكرم( مرگبآ اي همشچ لگ ،)دزي
.)يبرغ

220910703‘000/0

هحفص : 87
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كالپ گنس اب يگنس ياهراك ـ22 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت
 نتروارت گنس اب يقفا حوطس رد رتميتناس10×10×5
( رهشرذآ ،)يبرغ ناجيابرذآ( وكام زمرق اي ييوميل
.)يقرش ناجيابرذآ

220911787‘000/0

عبرمرتم  داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت
 تيرمرم گنس اب يقفا حوطس رد رتميتناس10×10×5
.)ناهفصا( رتشال

220912703‘000/0

عبرمرتم  داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت
 تينارگ گنس اب يقفا حوطس رد رتميتناس10×10×5
.)ناجنز( هردمرخ يتالكش

2209131‘002‘000/0

عبرمرتم  داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت
 مرك تينارگ گنس اب يقفا حوطس رد رتميتناس10×10×5
.)يبونج ناسارخ( نادنبهن

2209141‘114‘000/0

عبرمرتم  داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت
 تينارگ گنس اب يقفا حوطس رد رتميتناس10×10×5
.)دزي( دزي زمرق

2209151‘100‘000/0

عبرمرتم  داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت
 تينارگ گنس اب يقفا حوطس رد رتميتناس10×10×5
.)ناهفصا( زنطن ديفس

220916764‘500/0

عبرمرتم  داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت
 تينارگ گنس اب يقفا حوطس رد رتميتناس10×10×5
.)ناهفصا( زنطن يكشم

2209171‘044‘000/0

عبرمرتم  داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت
 تينارگ گنس اب يقفا حوطس رد رتميتناس10×10×5
.)ناهفصا( ناهفصا زمرق

2209181‘002‘000/0

عبرمرتم  هك يتروص رد220918 ات220910 ياهفيدر هب اهبرسك
 مرن هسام زا ناميسهسام تالم ياجب اهنآ بصن رد
.دوش هدافتسا

22092550‘200/0

عبرمرتم  رتميتناس30×15 داعبا هب ربداب كالپ گنس بصن و هيهت
( رهشرذآ ،)يبرغ ناجيابرذآ( وكام زمرق نتروارت زا
 ،هرجت ،قرط ،هشمار ديفس نتروارت اي و ،)يقرش ناجيابرذآ
 ،)يزكرم( مرگبآ اي همشچلگ ،)دزي( دزي ،)ناهفصا( هميم
.)يبرغ ناجيابرذآ( ساملس

221001928‘500/0

عبرمرتم  رتميتناس30×15 داعبا هب ربداب كالپ گنس بصن و هيهت
.)ناهفصا( ناقشوج تيرمرم گنس زا

221002804‘000/0

عبرمرتم  رتميتناس30×15 داعبا هب ربداب كالپ گنس بصن و هيهت
.)ناهفصا( دابآ فجن يكشم تيرمرم گنس زا

221003789‘000/0

عبرمرتم  رتميتناس30×15 داعبا هب ربداب كالپ گنس بصن و هيهت
.)سراف( تاناوب زمرق تيرمرم گنس زا

221004841‘500/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

كالپ گنس اب يگنس ياهراك ـ22 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  تروص رد كالپ گنس اب يراكگنس ياهفيدر هب اهبهفاضا
.ناهنپ بصن شور اب مئاق حوطس يور كشخ بصن

2211012‘026‘000/0

عبرمرتم  تروص رد كالپ گنس اب يراكگنس ياهفيدر هب اهبهفاضا
.نايامن بصن شور اب مئاق حوطس يور كشخ بصن

2211021‘633‘000/0

عبرمرتم گنسحوطس يور باس تسد7 ات يارجا و حلاصم هيهت
.تينارگ زجب كالپ ياهگنس اب هدش يراك

221201110‘500/0

عبرمرتم گنسحوطس يور باس تسد10 ات يارجا و حلاصم هيهت
.تينارگ كالپ ياهگنس اب هدش يراك

221202163‘500/0

عبرمرتم  ره يازا هب ،221202 و221201 ياهفيدر هب اهبهفاضا
20 ات ،دوش هفاضا ينزباس لحارم هب هك باس تسد
.تسد

22120310‘200/0

58‘380‘000

هحفص : 89
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» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يرميلپ و يكيتسالپ ياهراك ـ23 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم تماخض اب و لور تروص هب ،C.V.P شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم2 ات1.5

230110609‘500/0

عبرمرتم  رتميليم ره شيازفا يازا هب230110 فيدر هب اهبهفاضا
تميليم6 ات رتميليم2 رب دازامC.V.P شوپفك تماخض
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميليم رسك(

230111180‘500/0

عبرمرتم  داعبا هب ليات تروص هب ،C.V.P شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم2 ات1.5 تماخض اب و فلتخم

230112770‘500/0

عبرمرتم  رتميليم ره شيازفا يازا هب230112 فيدر هب اهبهفاضا
تميليم6 ات رتميليم2 رب دازامC.V.P شوپفك تماخض
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميليم رسك(

230113192‘000/0

عبرمرتم و لور تروص هب ،يرتكابدضC.V.P شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم2 ات1.5 تماخض اب

230114885‘500/0

عبرمرتم  رتميليم ره شيازفا يازا هب230114 فيدر هب اهبهفاضا
 رتميليم2 رب دازام يرتكاب دضC.V.P شوپفك تماخض
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميليم رسك( رتميليم6 ات

230115217‘500/0

عبرمرتم  هتيسيرتكلا نايرج دضC.V.P شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم2 ات1.5 تماخض اب و لور تروص هب ،نكاس

2301161‘160‘000/0

عبرمرتم  هتيسيرتكلا نايرج دضC.V.P شوپفك بصن و هيهت
 ات1.5 تماخض اب و فلتخم داعبا هب ليات تروص هب ،نكاس
.رتميليم2

2301171‘415‘000/0

عبرمرتم  نايرج ياناسر عون زاC.V.P شوپفك بصن و هيهت
 رتميليم2 ات1.5 تماخض اب و لور تروص هب ،هتيسيرتكلا
.يسم ياهراون زا هدافتسا اب يدنبهكبش مامضنا هب

2301184‘337‘000/0

عبرمرتم  نايرج ياناسر عون زاC.V.P شوپفك بصن و هيهت
 تماخض اب و فلتخم داعبا هب ليات تروص هب ،هتيسيرتكلا

 زا هدافتسا اب يدنبهكبش مامضنا هب رتميليم2 ات1.5
.يسم ياهراون

2301194‘352‘000/0

عبرمرتم  حرط اب لور تروص هب ،C.V.P شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم2 ات1.5 تماخض اب و يكلوپ

230120779‘500/0

عبرمرتم  رتميليم ره شيازفا يازا هب230120 فيدر هب اهبهفاضا
تميليم6 ات رتميليم2 رب دازامC.V.P شوپفك تماخض
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميليم رسك(

230121117‘000/0

عبرمرتم  داعبا هب ليات تروص هب ،C.V.P شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم2 ات1.5 تماخض اب و يكلوپ حرط اب فلتخم

230122835‘000/0

عبرمرتم  رتميليم ره شيازفا يازا هب230122 فيدر هب اهبهفاضا
تميليم6 ات رتميليم2 رب دازامC.V.P شوپفك تماخض
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميليم رسك(

23012387‘100/0

عبرمرتم  هب رادموفريزC.V.P عون زا يشزرو شوپفك بصن و هيهت
.لور تروص هب رتميليم5 ات4 تماخض

2301301‘359‘000/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يرميلپ و يكيتسالپ ياهراك ـ23 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  هب رادموفريزC.V.P عون زا يشزرو شوپفك بصن و هيهت
.لور تروص هب رتميليم6 ات5 زا شيب تماخض

2301311‘531‘000/0

عبرمرتم  هب رادموفريزC.V.P عون زا يشزرو شوپفك بصن و هيهت
.لور تروص هب رتميليم7 ات6 زا شيب تماخض

2301321‘745‘000/0

عبرمرتم  اب و لور تروص هب ،رادجآ يكيتسال شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم1.5 يمسا تماخض

230230673‘500/0

عبرمرتم  اب و لور تروص هب ،رادجآ يكيتسال شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم2.5 يمسا تماخض

230231835‘000/0

عبرمرتم  اب و لور تروص هب ،رادجآ يكيتسال شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم3 يمسا تماخض

230232932‘000/0

عبرمرتم  و لور تروص هب ، رادجآ يكيتسال شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم4 يمسا تماخض

2302331‘040‘000/0

عبرمرتم  هب ليات تروص هب يلونارگ يكيتسال شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم20 ات تماخض و فلتخم داعبا

230240730‘500/0

عبرمرتم يليم10 ره شيازفا يازا هب230240 فيدر هب اهبهفاضا
50 ات رتميليم20 رب دازام شوپفك تماخض رتم
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميليم10 رسك(رتميليم

230241272‘500/0

عبرمرتم  تروص هب رادهياپ يلونارگ يكيتسال شوپفك بصن و هيهت
.رتميليم40 ات تماخض و فلتخم داعبا هب ليات

2302421‘013‘000/0

عبرمرتم يليم10 ره شيازفا يازا هب230242 فيدر هب اهبهفاضا
65 ات رتميليم40 رب دازام شوپفك تماخض رتم
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميليم10 رسك( رتميليم

230243192‘000/0

عبرمرتم  عون زا لابتوف نيمز يعونصم نمچ بصن و هيهت
.)Monofilament( تنماليفونم ياهتشركت

2302502‘187‘000/0

عبرمرتم  عون زا لابتوف نيمز يعونصم نمچ بصن و هيهت
.)Fibrillate( تيليربيف ياهتشردنچ

2302512‘114‘000/0

عبرمرتم  هب زيراجرد يلونارگ يكيتسال شوپفك يارجا و هيهت
.گنر ره هب رتميليم10 تماخض اب ،رتسآ رشق مامضنا

2303301‘481‘000/0

عبرمرتم يليم10 ره شيازفا يازا هب230330 فيدر هب اهبهفاضا
30 ات رتميليم10 رب دازام شوپفك تماخض رتم
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميليم10 رسك(رتميليم

2303311‘270‘000/0

عبرمرتم  هب  يناديم و ود هيالهيال شوپفك يارجا و حلاصم هيهت
هبرض هيال ،رتسآ رشق لماشرتميليم16 ات12 تماخض
 طوبرم هدننكتخس و ناتروييلپ نيزر يياهن هيال ،ريگ
.EPDM يكيتسال ياهلونارگ اب هارمه

2303403‘969‘000/0

عبرمرتم  هب  يناديم و ود لماك شوپفك يارجا و حلاصم هيهت
 لونارگ هيال ،رتسآ رشق لماشرتم يليم16 ات12 تماخض
دننكتخس و ناتروييلپ نيزر يياهن هيال ،SBR يكيتسال
.EPDM يكيتسال ياهلونارگ اب هارمه طوبرم

2303415‘557‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  نيزر ناينب اب يسكوپا شوپفك يارجا و حلاصم هيهت
 ينايم هيال ،رتسآ رشق لماش طوبرم هدننكتخس و يسكوپا
.رتميليم2 ات تماخض هب هيور هيال و

2303501‘353‘000/0

عبرمرتم  شيازفا رتميليم ره يازا هب230350 فيدر هب اهبهفاضا
.رتميليم5 ات رتميليم2 رب دازام تماخض

230351602‘500/0

عبرمرتم  عون زا شوپفك هك يتروص رد230350 فيدر هب اهبهفاضا
.دشاب لايرتكابيتنآ

23035243‘100/0

عبرمرتم  عون زا شوپفك هك يتروص رد230350 فيدر هب اهبهفاضا
.دشاب هتيسيرتكلا نايرج يداه

230353220‘500/0

عبرمرتم  عون زا هيور هيال هك يتروص رد230350 فيدر هب اهبهفاضا
 و ناتروييلپ نيزر ناينب اب ناتروييلپ شوپفك
.ددرگ ارجا طوبرم هدننكتخس

23035449‘700/0

عبرمرتم  ياههناد زا هدافتسا تروصرد230350 فيدر هب اهبهفاضا
.سيليس

2303556‘530/0

عبرمرتم  نيزر ناينب اب ناتروي يلپ شوپفك يارجا و حلاصم هيهت
 هيال ،رتسآ رشق لماش طوبرم هدننكتخس و ناتروييلپ
.رتميليم2 ات تماخض هب هيور هيال و ينايم

2303601‘593‘000/0

عبرمرتم  شيازفا رتميليم ره يازا هب230360 فيدر هب اهبهفاضا
.رتميليم5 ات رتميتناس2 رب دازام تماخض

230361626‘000/0

عبرمرتم  عون زا شوپفك هك يتروص رد230360 فيدر هب اهبهفاضا
.دشاب لايرتكابيتنآ

230362164‘000/0

لوطرتم  عون زا شكور نودب يكيتسالپ ششوپ هبل بصن و هيهت
.لكش ره هبC.V.P ليفورپ

23040236‘300/0

لوطرتم  ليفورپ عون زا ،شكور نودب يكيتسالپ يشبن بصن و هيهت
C.V.P.

23040341‘600/0

لوطرتم  تروصرد230403 و230402 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.ندوب رادشكور

23041012‘600/0

لوطرتم  ات7 عافترا هب رادشكور هدرشفC.V.P زينرق بصن و هيهت
.رتميليم8 ات4 تماخض و رتميتناس9

230420103‘500/0

لوطرتم شيب عافترا هب رادشكور هدرشفC.V.P زينرق بصن و هيهت
.رتميليم8 ات4 تماخض و رتميتناس12 ات9 زا

230421139‘500/0

مرگوليك  ياربC.V.P سنج زا ينادوان هلول بصن و تخاس ،هيهت
.رتميليم125 ات رطق هب  راكور فرصم

230430222‘500/0

عبرمرتم .رتميليم2 تماخض هبC.V.P رادجوم ياهقرو هيهت 230501263‘000/0

عبرمرتم 3 يمسا تماخض هب نرياتسايلپ تخت ياهقرو هيهت
.رتميليم

23050228‘400/0

عبرمرتم  تماخض هب كيليركآ يگنر و فافش تخت ياهقرو هيهت
.رتميليم3 يمسا

2305031‘181‘000/0
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عبرمرتم  هب تانبركيلپ يگنر و فافش رادجوم ياهقرو هيهت
.رتميليم2 يمسا تماخض

2305041‘482‘000/0

عبرمرتم  تماخض هب تانبركيلپ يگنر و فافش تخت ياهقرو هيهت
.رتميليم2 يمسا

2305051‘177‘000/0

عبرمرتم 2 يمسا تماخض هبC.V.P.U رادجوم ياهقرو هيهت
.رتميليم

2305068/355‘298‘075 634‘500/0

عبرمرتم  ،230501 ياهفيدر يرميلپ رادجوم ياهقرو بصن
.بصن لياسو مامت اب230506 و230504

230510107‘000/0

عبرمرتم  ،230502 ياهفيدر يرميلپ تخت ياهقرو بصن
.بصن لياسو مامت اب230505 و230503

230511162‘000/0

مرگوليك .تانبركيلپ يگنر و فافش هرادج دنچ ياهقرو هيهت 230520683‘500/0

عبرمرتم  فيدر تانبركيلپ يگنر و فافش هرادج دنچ ياهقرو بصن
.بصن لياسو مامتاب230520

230521185‘000/0

عبرمرتم  نودب نليپورپيلپ هدش دورتسكا ياهقرو بصن و هيهت
 رب مرگ300 نزو هب ،ديشروخ رون ربارب رد تمواقم
.عبرمرتم

23053095‘200/0

عبرمرتم  مرگ100 ره شيازفا يازا هب230530 فيدر هب اهبهفاضا
 رد مرگ300 رب دازام نليپورپيلپ هدش دورتسكاقرو نزو
.)دوشيم هبساحم بسانت هب مرگ100رسك( عبرمرتم ره

23053118‘400/0

لوطرتم  هب يبابح ياهريگرون يارب سالگربياف هياپ بصن و هيهت
.عبرمرتم1.6 ات تحاسم

230540843‘000/0

لوطرتم  هب يبابح ياهريگرون يارب سالگربيافهياپ بصن و هيهت
.عبرمرتم1.6 زا شيب تحاسم

2305411‘081‘000/0

ددع  تماخض اب گنر ره هب كيليركآ ريگرون بابح بصن و هيهت
.عبرمرتم0.5 ات تحاسم هب و رتميليم3 يمسا

2305422‘285‘000/0

ددع  تماخض اب گنر ره هب كيليركآ ريگرون بابح بصن و هيهت
1.3 ات0.5 زا  شيب تحاسم هب و رتميليم3 يمسا
.عبرمرتم

2305433‘470‘000/0

ددع  تماخض اب گنر ره هب كيليركآ ريگرون بابح بصن و هيهت
3 ات1.3 زا  شيب تحاسم هب و رتميليم3 يمسا
.عبرمرتم

2305446‘585‘000/0

عبرمرتم C.V.P هرادجود ليات عون زا بذاك فقس بصن و هيهت
 تروص هب عبرمرتميسد40  ات30 تحاسم هب رادشكور
.كشخ بصن اب كبشم

230610351‘500/0

عبرمرتم نودبC.V.P هرادجودلناپ عون زا بذاك فقس بصن و هيهت
.شكور

230615453‘500/0

عبرمرتم  نودبC.V.P هرادجود لناپ عون زا شوپراويد بصن و هيهت
.شكور

230620423‘000/0
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عبرمرتم  تروصرد230620 و230615 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.هرادجود ياهلناپ ندوب رادشكور

23062585‘300/0

عبرمرتم ،نابياس ششوپ ياربC.V.P.U ياهلناپ بصن و هيهت
.نآ  دننام وهلوس ،گنيكراپ

2306301‘084‘000/0

عبرمرتم  مليف( ،يتفايزاب داوم زا هدافتسا اب نوليان بصن و هيهت
 يارب ،عبرمرتم رب مرگ150 دودح نزو هب)نليتايلپ
.دنامب يقاب راك رد ًامازلا نوليان هك يياهراك

23070114‘400/0

عبرمرتم  نزو هب)نليتايلپ مليف( ،فافش نوليان بصن و هيهت
 ًامازلا نوليان هك يياهراك يارب عبرمرتم رب مرگ100دودح
.دنامب يقاب راك رد

23070218‘500/0

عبرمرتم  مرگ100 ره شيازفا يازا هب230702 فيدر هب اهبهفاضا
 هب مرگ100 رسك( مرگ200 ات عبرمرتم ره رد نوليان نزو
.)دوشيم هبساحم بسانت

23070311‘900/0

عبرمرتم  سالگربياف اب هدش تيوقت كيتسالپ ياهقرو بصن و هيهت
.رتميليم0.9 يمسا تماخض هب ،جوم نودب اي رادجوم

230801636‘000/0

عبرمرتم  رتميليم ره شيازفا يازا هب230801 فيدر هب اهب هفاضا
يليم رسك( رتميليم3 ات رتميليم0.9 رب دازام تماخض
.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتم

230810460‘000/0

لوطرتم 19 يمسا ضرع هب رادهرفح دنببآ راون بصن و هيهت
.C.V.P سنج زا ،رتميتناس

230910398‘000/0

لوطرتم 24 يمسا ضرع هب رادهرفح دنببآ راون بصن و هيهت
.C.V.P سنج زا ،رتميتناس

230911485‘000/0

لوطرتم 32 يمسا ضرع هب رادهرفح دنببآ راون بصن و هيهت
.C.V.P سنج زا ،رتميتناس

230912589‘000/0

لوطرتم 24 يمسا ضرع هب هرفح نودب دنببآ راون بصن و هيهت
.C.V.P سنج زا ،رتميتناس

230913465‘500/0

لوطرتم 32 يمسا ضرع هب هرفح نودب دنببآ راون بصن و هيهت
.C.V.P سنج زا ،رتميتناس

230914541‘000/0

لوطرتم  هب رتميتناس3 ضرع هب يتينوتنب دنببآ راون يارجا و هيهت
.زرد لوطرتم بسح  رب لماك روط

230920696‘000/0

لوطرتم  رتميتناس2 ضرع هب يليفورديه دنببآ راون بصن و هيهت
.زرد لوط رتم بسح رب لماك روط هب

230925486‘000/0

بعكم رتميسد  رد فرصم يارب ناتروييلپ دنببآ كيتسام يارجا و هيهت
.لماك  روط هب حطس تخادرپ اب اهزرد

2309301‘418‘000/0

بعكم رتميسد  رد فرصم يارب ينوكيليس دنببآ كيتسام يارجا و هيهت
.لماك روط هب حطس تخادرپ اب اهزرد

230931579‘000/0

مرگوليك   ردC.V.P.U سنج زا يكيتسالپ فالغ يراذگاج و هيهت
.فراصم رياس و هلول روبع يارب نتب

231001450‘000/0
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مرگوليك  سنج زا يكيتسالپ هلول يراذگاج و يراكخاروس ،هيهت
C.V.P.Uيشكهز يارب.

231002295‘500/0

ددع .نليپورپيلپ شكور اب يدالوف هلپ بصن و هيهت 231003355‘000/0

لوطرتم  هبC.V.P.U سنج زا رادرايش شكهز هلول يارجا و هيهت
.رتميليم125 ات100 يجراخ رطق

231004158‘000/0

لوطرتم  هبC.V.P.U سنج زا رادرايش شكهز هلول يارجا و هيهت
.رتميليم200 ات160 يجراخ رطق

231005266‘500/0

مرگوليك  رد  نليتايلپ سنج زا يكيتسالپ فالغ يراذگاج و هيهت
.فراصم رياس و هلول روبع يارب نتب

231006495‘000/0

مرگوليك   سنج زا يكيتسالپ هلول يراذگاج و يراكخاروس ،هيهت
.يشكهز يارب نليتايلپ

2310078/002‘732‘000 341‘500/0

مرگوليك  يارب كيتسالپ سنج زا)Spacer(رادهگنهلصاف هيهت
.نتب ششوپ نيمات

231010133‘500/0

مرگوليك  راون هارمه هبC.V.P.U هرجنپ اي رد بصن و تخاس ،هيهت
.هزيناولاگ يتيوقت قرو و دنببآ كيتسال

231110250/00110‘750‘000 443‘000/0

عبرمرتم  هيوسكت رتسايلپ سنج زا ديرگوئژ يارجا و هيهت
)LTDS (120 يياهن تمواقم ياراد كاخ هدننكحلسم
 رتكچوك و4 زا رتگرزبpHاب( يكاخ طيحم رد هلاس
.20m/kNنازيمهب)9زا

231201171‘000/0

عبرمرتم  ياراد هيوسود رتسايلپ سنج زا ديرگوئژ يارجا و هيهت
( يكاخ طيحم رد هلاس)LTDS (120 يياهن تمواقم
.5m/kN نازيم هب)9زا رتكچوك و4 زا رتگرزبpHاب

231202127‘000/0

عبرمرتم  ره يازا هب231202 و231201 ياهفيدر هب اهبهفاضا
5m/kN120 يياهن يششك تمواقم رد شيازفا) TDS
.هلاس

23120321‘400/0

عبرمرتم  هك يتروصرد231202 و231201 ياهفيدر هب اهبهفاضا
 طيحم اي9 زا رتگرزبpHاب ييايلق طيحم رد ديرگوئژ
.دوش هدافتسا4 زا رتكچوكpH  اب يديسا

231204

عبرمرتم اربaround-Wrap ياهامن رد ديرگوئژ بصن اهبهفاضا
.دوشيم هديد امن رد هك يژارتم

231205

عبرمرتم  نليتايلپ سنج زا)اشغ نيمز( نيربمموئژ يارجا و هيهت
High( نيگنس Density Poly Ethylene(هب 
.رتميليم كي تماخض

231220313‘000/0

عبرمرتم  نليتايلپ سنج زا)اشغ نيمز( نيربمموئژ يارجا و هيهت
Linear( يطخ كبس Low Density Poly

Ethylene(رتميليم كي تماخض هب.

231221317‘500/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  نليتا يلپ سنج زا)اشغ نيمز( نيربمموئژ يارجا و هيهت

Very( كبس يليخ Low Density
Polyethylene(رتميليم كيتماخض هب.

231222919‘000/0

عبرمرتم  لينيو يلپ سنج زا)ءاشغ نيمز(نيربمموئژ يارجا و هيهت
Poly( ديارلك Vinyl Chloride(1.5 تماخض هب
.رتميليم

231223596‘000/0

عبرمرتم  هب نيگنس نليتا يلپ سنج زا رسيپساوئژ يارجا و هيهت
.عبرمرتم رب مرگ600 نزو

231224197‘500/0

عبرمرتم  نزو هب نيگنس نليتايلپ سنج زا تنوئژ يارجا و هيهت
.عبرمرتم ره رد مرگ200

231230119‘500/0

عبرمرتم يلپ اي رتسايلپ سنج زا هتفاب لياتسكتوئژ يارجا و هيهت
 نتوين وليك100 يششك تمواقم اب)هچراپ نيمز( نليپورپ
.%12 رثكادح شنرك و لوطرتم رب

231240195‘000/0

عبرمرتم  نتوينوليك50 ره يازا هب231240 فيدر هب اهبهفاضا
 بسانت هب نتوينوليك50رسك( يششك تمواقم رد شيازفا
.)دوشيم هبساحم

23124127‘300/0

عبرمرتم  رتسايلپ سنج زا ينزوس هتفابن لياتسكتوئژ يارجا و هيهت
.عبرمرتم ره رد مرگ200 نزو هب

23124551‘300/0

عبرمرتم  سنج زا ينزوس هتفابن لياتسكتوئژ يارجا و هيهت
.عبرمرتم ره رد مرگ200 نزو هب نليپورپيلپ

23124670‘200/0

عبرمرتم  سنج زا دنابومرت هتفابن لياتسكتوئژ يارجا و هيهت
.عبرمرتم ره رد مرگ600 نزو هب  نليپورپيلپ

231247138‘000/0

عبرمرتم  تالوصحم رياس هب  هتفابن لياتسكتوئژ يراكهيال
.يراكهيال عبرمرتم ره يازا هب كيتتنسوئژ

23124810‘500/0

عبرمرتم  و اهنيربمموئژ يارجا و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 شيب بيش اب ياههراويد رد هك يتروص رد اهتيزوپماكوئژ
.دنوش بصن قفا هب تبسن هجرد60 زا

23125084‘000/0

لوطرتم  هيالود زا لكشتم شكهز تيزوپماكوئژ يارجا و هيهت
 رتميتناس20 ضرع هب تنوئژ هكبش كي و لياتسكتوئژ
.يدومع حوطس يشكهز تهج

23126089‘300/0

لوطرتم  رتميتناس10 ره يازا هب231260 فيدر هب اهبهفاضا
 رتميتناس20 رب دازام شكهز تيزوپماكوئژ ضرع شيازفا
 هبساحم بسانت هب رتميتناس10 رسك( رتميتناس40 ات
.)دوشيم

23126123‘300/0

عبرمرتم  هدشينزوس يسر دنببآ كيتتنسوئژ يارجا و حلاصم هيهت
)Geosynthetic Clay Liner Needle

Punching(عبرمرتم رب مرگوليك5يياهن نزو اب.

231270588‘500/0

عبرمرتم 1.5 تماخض هب تاتسا لينيو نليتاموف يارجا و هيهت
.بعكمرتم رب مرگوليك95 صوصخم نزو و رتميليم

23131058‘400/0
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مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا هب231310 فيدر هب اهبهفاضا
 رسك( بعكمرتم ره رد تاتسالينيونليتا موف نزو
.)دوش يم هبساحم بسانت هب مرگوليك

231311316‘000/0

عبرم رتم  و رتميليم كي تماخض هب نليتايلپ موف يارجا و هيهت
.بعكمرتم رد مرگوليك25 صوصخم نزو

23131520‘800/0

مرگوليك  مرگوليك ره شيازفا يازا هب231315 فيدر هب اهبهفاضا
 هب مرگوليك رسك( بعكمرتم ره رد نليتايلپ موف نزو
.)دوشيم هبساحم بسانت

231316216‘500/0

عبرمرتم  اب نرياتسا يلپ سنج زا هتخاسشيپ يامن بصن و هيهت
 ات3 ششوپ تماخض هب سيليس و يرميلپ ناميس ششوپ
 و گنر ره اب ،رتم يليم55 ات لك تماخض و رتم يليم5
.فاص حطس

231401

لوطرتم  يلپ سنج زا هتخاسشيپ ينييزت ياهرازبا بصن و هيهت
 تماخض هب سيليس و يرميلپ ناميس ششوپ اب نرياتسا
 هب رتم يليم55 ات لك تماخض و رتم يليم5 ات3 ششوپ
.فاص حطس و گنر ره اب ،رتم يليم200 ات ضرع

231402

لوطرتم  رتميليم100 ره يازاهب231402 فيدر هب اهبهفاضا
.رتميليم200 رب دازام رازبا ضرع شيازفا

231403

لوطرتم ،فقس هشوگ هتخاسشيپ ينييزت ياهرازبا بصن و هيهت
 نرياتسايلپ سنج زا اهزينرق و اهبوچراهچ و راويد
 ات ضرع هب رتميليم15 ات8 تماخض اب هدش دورتسكا

.فاص حطس و گنر ره اب ،رتميليم175

231501

لوطرتم  زا شيب ضرع هب رازبا يارب231501 فيدر هب اهب هفاضا
.رتميليم350 ات رتميليم175

231502

مرگوليك  داعبا هب يلاخوت و رپوت كيتسالپبوچ ياهتيزوپماك هيهت
 و اهراويد ،اهفك ششوپ يارب فلتخم ياهتماخض و
.اهفقس

231610190‘500/0

عبرمرتم  اب231610 فيدر كيتسالپبوچ ياهتيزوپماك بصن
.بصن لياسو مامت

231611323‘000/0

ددع  فالك اب رميلپوك سنج زا ورمدآ هچيرد بصن و هيهت
.رتميتناس60 دودح رطق هب طوبرم

2317013‘484‘000/0

ددع  فالك اب رميلپوك سنج زا ورمدآ هچيرد بصن و هيهت
.رتميتناس80 دودح رطق هب طوبرم

2317028‘283‘000/0

ددع  زا هچيرد يتقو231702 و231701 فيدر هب اهبهفاضا
.دشاب رادپاپوس عون

2317031‘200‘000/0

ددع  فالك اب رميلپوك سنج زا باعشنا هچيرد بصن و هيهت
.رتميتناس23 دودح رطق هب طوبرم

231704757‘500/0

ددع  طوبرم فالك اب رميلپوك سنج زا ريگبآ هچيرد بصن و هيهت
.عبرمرتم550٫ ات450٫ تحاسم هب

2317064‘276‘000/0
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ددع  فالك اب تيزوپماك سنج زا ورمدآ هچيرد بصن و هيهت
.عبرمرتم0.36 ات0.28 تحاسم هب طوبرم

2317074‘690‘000/0

ددع  فالك اب تيزوپماك سنج زا ورمدآ هچيرد بصن و هيهت
.عبرمرتم0.64 ات0.36 زا شيب تحاسم هب طوبرم

2317085‘183‘000/0

ددع  سنج زا رد هارمه هب بالضاف هاچ ينادلگ بصن و هيهت
.رتميتناس70 ات50 رطق هب  رميلپ

2317201‘853‘000/0

عبرمرتم .لماك روط هب تازيهجت و مزاول هيلك اب يراويد ذغاك بصن 23181080‘800/0

عبرمرتم .لماك روط هب تازيهجت و مزاول هيلك اب تكوم بصن 23182087‘800/0

مرگوليك  هشيش فايلا اب هدشتيوقت يكيتسالپ ياهلناپ هيهت
)GRP(.

231901409‘500/0

عبرمرتم  فايلا اب هدشتيوقت يكيتسالپ ياهلناپ ندرك راوس و بصن
تخاسشيپ يبعكم نزاخم ثادحا روظنم هب)GRP(هشيش
.گنزدض دالوف نميشن يور رالودم

231902395‘500/0

عبرمرتم Moulded( هدش يريگبلاق كبشم تاحفص بصن و هيهت
Grating(همشچ يمسا داعبا هب هشيش فايلا اب حلسم و 

 و لياسو مامت اب رتميليم25 تماخض و رتميليم38*38
.طوبرم تالاصتا

2320015‘457‘000/0

عبرمرتم  رتميليم5 ره شيازفا يازا هب232001 فيدر هب اهبهفاضا
 رب دازام هشيش فايلا اب هدشحلسم كبشم تاحفص تماخض

 بسانت هب رتميليم5 رسك( رتميليم40 ات رتميليم25
.)دوشيم هبساحم

232002279‘500/0

عبرمرتم  تاحفص هك يتروص رد232001 فيدر هب اهبهفاضا
 هشيش فايلا اب هدشحلسم يششوپ هحفص ياراد ،كبشم
.دنشاب

2320032‘339‘000/0

118‘780‘075
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عبرمرتم .هداس يرتميليم4 هشيش بصن و هيهت 240102377‘000/0

عبرمرتم .هداس يرتميليم5 هشيش بصن و هيهت 240103465‘000/0

عبرمرتم .هداس يرتميليم6 هشيش بصن و هيهت 240104533‘000/0

عبرمرتم .هداس يرتميليم8 هشيش بصن و هيهت 240105657‘000/0

عبرمرتم .هداس يرتميليم10 هشيش بصن و هيهت 240106803‘500/0

عبرمرتم .هداس يرتميليم12 هشيش بصن و هيهت 2401081‘185‘000/0

عبرمرتم .رجشم يرتميليم4 هشيش بصن و هيهت 240201423‘000/0

عبرمرتم .رجشم يرتميليم6 هشيش بصن و هيهت 240202548‘500/0

عبرمرتم .رجشم يرتميليم8 هشيش بصن و هيهت 240204749‘000/0

عبرمرتم .رجشم يرتميليم10 هشيش بصن و هيهت 240205819‘000/0

عبرمرتم .يميس  رجشم يرتميليم6 هشيش بصن و هيهت 2402113‘005‘000/0

عبرمرتم 4 تماخض هب يترارح هديدبآ ينميا هشيش بصن و هيهت
.رتميليم

240301669‘000/0

عبرمرتم 5 تماخض هب يترارح هديدبآ ينميا هشيش بصن و هيهت
.رتميليم

240302706‘000/0

عبرمرتم 6 تماخض هب يترارح هديدبآ ينميا هشيش بصن و هيهت
.رتميليم

240303890‘000/0

عبرمرتم 8 تماخض هب يترارح هديدبآ ينميا هشيش بصن و هيهت
.رتميليم

2403041‘005‘000/0

عبرمرتم 10 تماخض هب يترارح هديدبآ ينميا هشيش بصن و هيهت
.رتميليم

2403051‘205‘000/0

عبرمرتم 12 تماخض هب يترارح هديدبآ ينميا هشيش بصن و هيهت
.رتميليم

2403071‘470‘000/0

عبرمرتم 15 تماخض هب يترارح هديدبآ ينميا هشيش بصن و هيهت
.رتميليم

2403082‘993‘000/0

عبرمرتم  ينميا ياههشيش يور تالآقاري بصن تباب اهبهفاضا
 زا معا ،دنوشيمن بصن باق لخاد رد هك يترارح هديدبآ
.وشزاب اي تباث

240315385‘000/0

عبرمرتم .ييالط گنر هب هدنباتزاب يرتميليم4 هشيش بصن و هيهت 240401614‘500/0

عبرمرتم .ييالط گنر هب هدنباتزاب يرتميليم6 هشيش بصن و هيهت 240402721‘500/0

عبرمرتم  يتروص رد ،240402 و240401 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب ييالط گنر زج هب ،هشيش گنر هك

240410256‘500/0
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عبرمرتم  رتميتناس15×15  داعبا هب ياهشيش يشاك بصن و هيهت
.يقفا حوطس رد

24050111‘543‘000/0

عبرمرتم  رد رتميتناس20×20 داعبا هب ياهشيش يشاك بصن و هيهت
.يقفا حوطس

2405027‘725‘000/0

عبرمرتم  اي25×25 ،20×20 داعبا هب ياهشيش يشاك بصن و هيهت
.مئاق حوطس رد رتميتناس30×30

2405053‘152‘000/0

عبرمرتم يتناس20×20 داعبا هب يلاخ وت ياهشيش رجآ بصن و هيهت
.مئاق حوطس رد رتميتناس8 تماخض و رتم

2405063‘538‘000/0

عبرمرتم يتناس20×10 داعبا هب يلاخ وت ياهشيش رجآ بصن و هيهت
.مئاق حوطس رد رتميتناس8 تماخض و رتم

2405075‘772‘000/0

عبرمرتم  يتروص رد240507 ات240501 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب يگنر هشيش هك

2405101‘927‘000/0

عبرمرتم  ندرك تسالبدنس( يشاپهسام شور هب هشيش ندركتام
.)هشيش

240601442‘500/0

عبرمرتم .ييوشديسا شور هب هشيش ندرك تام 240602194‘500/0

لوطرتم  ره بسحرب نآ حطس تخادرپ هارمه هب هشيش يزاسهبل
.هشيش هبل لوطرتم

24060582‘600/0

عبرمرتم  حطس بسحرب( هشيش بصن تهج نوكيليس بسچ هيهت
.)هدش بصن هشيش

24070947‘800/0

عبرمرتم  حطس بسحرب( هشيش بصن تهج يكيتسالپ راون هيهت
.)هدش بصن هشيش

24071071‘800/0

عبرمرتم  بصن هشيش حطس بسحرب( هشيش بصن تهج هناطب هيهت
.)هدش

24071122‘700/0

عبرمرتم  هشيش اي هداس هشيش بصن و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 عون زا هشيش هك يتروص رد يترارح هديدبآ ينميا
 يامرگ ساكعنا اي روبع حالصا تيصاخ اب رادششوپ
.دشاب ديشروخ

240715521‘500/0

عبرمرتم يتروص رد ،هداس هشيش بصن و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب رون ساكعنا تيصاخ اب رادششوپ عون زا هشيش هك

240716249‘500/0

عبرمرتم  ينميا اي هداس هشيش بصن و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب رادباعل عون زا هشيش هك يتروص رد ،يترارح هديدبآ

2407201‘525‘000/0

لوطرتم  رگا هشيش بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
 بسحرب ،دوش فرصم و هيهت هرادجود تروص هب هشيش
.هدش هرادجود هشيش طيحم

240725189‘000/0

لوطرتم  رگا هشيش بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
 بسحرب ،دوش فرصم و هيهت هرادجهس تروص هب هشيش
.هدش هرادجهس هشيش طيحم

240726253‘500/0
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نآ بصن و هشيش ـ24 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  لينيويلپ يرميلپ هيال اب حطسم هشيش ود يراكهيال
.رتميليم0.38 تماخض هب هشيش ود نيب لاريتوب

2408041‘722‘000/0

عبرمرتم  لينيو يلپ يرميلپ هيال اب حطسم هشيش ود يراكهيال
.رتميليم0.76 تماخض هب هشيش ود نيب لاريتوب

2408052‘154‘000/0

عبرمرتم  لينيو يلپ يرميلپ هيال اب حطسم هشيش ود يراكهيال
.رتميليم1.52 تماخض هب هشيش ود نيب لاريتوب

2408062‘705‘000/0

عبرمرتم .شتآ ربارب رد مواقم هيال اب حطسم هشيش ود يراكهيال 240807

هحفص : 101



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يزيمآ گنر ـ25 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عبرمرتم  اي هدابمس اب يدالوف ياهتلكسا ييادزگنز اي يزاسهدامآ
.يميس سرب

25010145‘300/0

عبرمرتم  شور هب يدالوف ياه تلكسا ييادز گنز اي يزاس هدامآ
.يشاپ هسام

25010388‘700/0

عبرمرتم  شور هب يدالوف ياه تلكسا ييادز گنز اي يزاس هدامآ
.يشاپ همچاس

250104112‘500/0

عبرمرتم  ياهراك يور لماك ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت
.يزلف

250304272‘500/0

عبرمرتم  ياهراك يور لماك يليلكا گنر يارجا و حلاصم هيهت
.يزلف

250305280‘000/0

عبرمرتم  ،اوه نودب قيرط هب يديكلا گنر يارجا و حلاصم هيهت
40 كشخ تماخض هب رشق كي رد يدالوف تلكسا يور
.نوركيم

250320201‘500/0

عبرمرتم  هب)ييارخا( نهآ ديسكا يديكلا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب قيرط
.نوركيم40 كشخ تماخض

250321195‘000/0

عبرمرتم  قيرط هب يور زا ينغ يديكلا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 تماخض هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب
.نوركيم40 كشخ

250322208‘000/0

عبرمرتم  قيرط هب يور تافسف يديكلا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 تماخض هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب
.نوركيم40 كشخ

250323208‘000/0

عبرمرتم  قيرط هب يور تامورك يديكلا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 تماخض هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب
.نوركيم40 كشخ

250324208‘000/0

عبرمرتم  هب ييارخا يور تامورك يديكلا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب قيرط
.نوركيم40 كشخ تماخض

250325198‘500/0

عبرمرتم  هب ييارخا برس ديسكا يديكلا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب قيرط
.نوركيم40 كشخ تماخض

250326201‘500/0

عبرمرتم  هب يئزج ود ديمآ يلپ يسكوپا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب قيرط
.نوركيم40 كشخ تماخض

250330205‘500/0

عبرمرتم  نهآ ديسكا ديمآ يلپ يسكوپا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 كي رد يدالوف تلكسا يور ،اوه نودب قيرط هب يئزج ود
.نوركيم40 كشخ تماخض هب رشق

250331198‘000/0

هحفص : 102



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يزيمآ گنر ـ25 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  يور زا ينغ ديمآ يلپ يسكوپا گنر يارجا و حلاصم هيهت

 كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب قيرط هب يئزج ود
.نوركيم40 كشخ تماخض هب رشق

250332204‘500/0

عبرمرتم  يور تافسف ديمآ يلپ يسكوپا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 كي رد يدالوف تلكسا يور ،اوه نودب قيرط هب يئزج ود
.نوركيم40 كشخ تماخض هب رشق

250333195‘500/0

عبرمرتم  يور تامورك ديمآ يلپ يسكوپا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب قيرط هب يئزج ود
.نوركيم40 كشخ تماخض هب رشق

250334202‘000/0

عبرمرتم  هب يئزج ود نيمآ يلپ يسكوپا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب قيرط
.نوركيم40 كشخ تماخض

250335223‘000/0

عبرمرتم  هب يئزج كي رتسا يسكوپا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب قيرط
.نوركيم40 كشخ تماخض

250336195‘500/0

عبرمرتم  قيرط هب يئزج ود ناتروا يلپ گنر يارجا و حلاصم هيهت
 تماخض هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب
.نوركيم40 كشخ

250340199‘500/0

عبرمرتم  هب يئزج ود يور تاكيليس ليتا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب قيرط
.نوركيم40 كشخ تماخض

250345263‘500/0

عبرمرتم  قيرط هب يئزج كي يلينيو گنر يارجا و حلاصم هيهت
 تماخض هب رشق كي رد يدالوف  تلكسا يور ،اوه نودب
.نوركيم40 كشخ

250350338‘500/0

عبرمرتم  رياس و رد يور لماك ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت
.يبوچ ياهراك

250401313‘000/0

عبرمرتم .يبوچ ياهراك يور لكلا كال گنر يارجا و حلاصم هيهت 250403352‘000/0

عبرمرتم  ياهراك يور لماك يراكريلك و رليس يارجا و حلاصم هيهت
.يبوچ

250404345‘500/0

عبرمرتم  ياهراك يور رتسا يلپ گنر اب يزيمآ گنر و حلاصم هيهت
.يبوچ

2504051‘725‘000/0

عبرمرتم  يور رتسا يلپ مين گنر اب يزيمآ گنر و حلاصم هيهت
.يبوچ ياهراك

2504061‘352‘000/0

عبرمرتم  اي يچگ حوطس يور ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت
.اهفقس و اهراويد يچگ تاحفص

250501198‘000/0

عبرمرتم  اي يچگ حوطس يور كيتسالپ گنر يارجا و حلاصم هيهت
.اهفقس و اهراويد يچگ تاحفص

25050220/003‘260‘000 163‘000/0

هحفص : 103



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

يزيمآ گنر ـ25 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  يچگ حوطس يور كيتسالپمين گنر يارجا و حلاصم هيهت

.اهفقس و اهراويد يچگ تاحفص اي
25050376‘600/0

عبرمرتم  ،زوسن ليلكا گنر اب يزيمآ گنر يارجا و حلاصم هيهت
.هيور و رتسآ لماش

250506115‘000/0

عبرمرتم  يور كيليركا گنر اب يزيمآ گنر يارجا و حلاصم هيهت
.هيور و رتسآ لماش ،يچگ تاحفص اي يچگ حوطس

250507175‘000/0

عبرمرتم  يچگ تاحفص يور صوصخم رميارپ يارجا و حلاصم هيهت
 رياس و گنس ،كيمارس ،يراويد ذغاك ،گنر يارجا زا لبق
.دراوم

25050828‘000/0

لوطرتم  ضرع هب بوانتم و عطقنم يشك طخ يارجا و حلاصم هيهت
.درس يكيفارت ياهگنر اب ،رتميتناس12

25060123‘700/0

لوطرتم  ضرع هب موادم و لصتم يشك طخ يارجا و حلاصم هيهت
.درس يكيفارت ياهگنر اب ،رتميتناس12

25060223‘000/0

عبرمرتم  اب نتب و تلافسآ حوطس يزيمآگنر يارجا و حلاصم هيهت
.هدايپ رباع طخ دننام درس يئزجود گنر

2506031‘030‘000/0

لوطرتم  رد ،250602 و250601 ياه  فيدر هب اهب  هفاضا
 تالآ  نيشام زا ريغ هب رازبا و تالآ نيشام زا هك يتروص
.دوش هدافتسا وردوخ

2506042‘440/0

عبرمرتم  و يناميس حوطس يور ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت
.هيور و رتسآ لماش ينتب

250701104‘500/0

عبرمرتم  و يناميس حوطس يور كيليركا گنر يارجا و حلاصم هيهت
 رشق كي و رتسآ رشق كي ،رميارپ رشق كي لماش ينتب
.هيور

25070391‘500/0

عبرمرتم  يناميس حوطس يور كيتسالپ گنر يارجا و حلاصم هيهت
.هيور و رتسآ لماش ينتب اي

25070583‘100/0

عبرمرتم  حوطس يور كيتسالپ مين گنر يارجا و حلاصم هيهت
.هيور و رتسآ لماش ينتب اي يناميس

25070666‘200/0

عبرمرتم  ينغور عون زا يبيكرت ينيزر يزاسامن يارجا و حلاصم هيهت
.)ينغور دنلب يديكلآ(

250707194‘000/0

عبرمرتم  عون زا يبيكرت ينيزر يزاسامن يارجا و حلاصم هيهت
.رميلپوك ينويسولوما

250708182‘000/0

عبرمرتم  رد مواقم بآ هياپ هدننك فپ گنر يارجا و حلاصم هيهت
.شتآ ربارب

250801

عبرمرتم  رد مواقم لالح هياپ هدننك فپ گنر يارجا و حلاصم هيهت
.شتآ ربارب

250802

3‘260‘000

هحفص : 104



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

ساسا و ساساريز ـ26 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم  لحم رد يزادناراب و لمح ،يريگراب ،ساساريز حلاصم هيهت
 رتميليم50 ات رفص حلاصم يدنبهناد هك يتقو ،فرصم
.دشاب

260101448‘500/0

بعكمرتم  لحم رد يزادناراب و لمح ،يريگراب ،ساساريز حلاصم هيهت
 رتميليم38 ات رفص حلاصم يدنبهناد هك يتقو ،فرصم
.دشاب

260102448‘500/0

بعكمرتم  لحم رد يزادناراب و لمح ،يريگراب ،ساساريز حلاصم هيهت
 رتميليم25 ات رفص حلاصم يدنبهناد هك يتقو ،فرصم
.دشاب

260103448‘500/0

بعكمرتم  لحم رد يزادناراب و لمح ،يريگراب ،ساسا حلاصم هيهت
 رتميليم50 ات رفص حلاصم يدنبهناد هك يتقو ،فرصم
 رد4 هرمن كلا يور هدنام حلاصم دصرد50 لقادح و دشاب
.دوش هتسكش هجو كي

260301628‘500/0

بعكمرتم  لحم رد يزادناراب و لمح ،يريگراب ،ساسا حلاصم هيهت
 رتميليم38 ات رفص حلاصم يدنبهناد هك يتقو ،فرصم
 رد4 هرمن كلا يور هدنام حلاصم دصرد50 لقادح و دشاب
.دوش هتسكش هجو كي

260302628‘500/0

بعكمرتم  لحم رد يزادناراب و لمح ،يريگراب ،ساسا حلاصم هيهت
 رتميليم25 ات رفص حلاصم يدنبهناد هك يتقو ،فرصم
 رد4 هرمن كلا يور هدنام حلاصم دصرد50 لقادح و دشاب
.دوش هتسكش هجو كي

260303628‘500/0

بعكمرتم  يتروص رد ، 260303 ات260301 ياهفيدر هب اهب هفاضا
50 زا رتشيب4 هرمن كلا يور حلاصم يگتسكش دصرد هك
 يگتسكش دصرد هفاضا دصرد5 ره يازا هب( دشاب دصرد
.)راب كي

26040119‘900/0

بعكمرتم  هب ساساريز ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپبآ ،شخپ
 هب مكارت دصرد100 لقادح اب رتميتناس15 ات تماخض
.يحالصا وتشآ شور

26060182‘700/0

بعكمرتم  هب ساساريز ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپبآ ،شخپ
100 لقادح اب ،رتميتناس20 ات15 زا شيب تماخض
.يحالصا وتشآ شور هب مكارت دصرد

26060374‘500/0

بعكمرتم  هب ساسا ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپبآ ،شخپ
 هب مكارت دصرد100 لقادح اب رتميتناس10 ات تماخض
.يحالصا وتشآ شور

260604113‘500/0

بعكمرتم  هب ساسا ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپبآ ،شخپ
 دصرد100 لقادح اب رتميتناس15 ات10 زا شيب تماخض
.يحالصا وتشآ شور هب مكارت

260605105‘000/0

بعكمرتم .فرصم لحم رد يزادناراب و لمح ،يريگراب ،نانووت هيهت 260701448‘500/0

هحفص : 105



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

ساسا و ساساريز ـ26 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم  لحم رد يزادناراب و لمح ،يريگراب ،يدابهسام هيهت
.فرصم

260702403‘500/0

بعكمرتم  هليسو هب نآ دننام و ساساريز ،يزاسريز تيوقت و تيبثت
 رتميتناس15 ات تماخض هب هتفكش كهآ و كاخ طالتخا
 حلاصم بعكمرتم رد هتفكش كهآ مرگوليك50 رايع اب
 دنرس ،هتفكش كهآ لمح و هيهت لماش ،هدش تيبثت
90 مكارت اب نديبوك و يشاپبآ ،طالتخا و شخپ ،ندرك
.يحالصا وتشآ شور هب دصرد

260801227‘500/0

بعكمرتم  هليسو هب نآ دننام و ساساريز ،يزاسريز تيوقت و تيبثت
 رتميتناس15 ات تماخض هب هتفكش كهآ و كاخ طالتخا
 حلاصم بعكمرتم رد هتفكش كهآ مرگوليك50 رايع اب
 دنرس ،هتفكش كهآ لمح و هيهت لماش ،هدش تيبثت
95 مكارت اب نديبوك و يشاپبآ ،طالتخا و شخپ ،ندرك
.يحالصا وتشآ شور هب دصرد

260802227‘500/0

بعكمرتم  هليسو هب نآ دننام و ساساريز ،يزاسريز تيوقت و تيبثت
 رتميتناس15 ات تماخض هب هتفكش كهآ و كاخ طالتخا
 حلاصم بعكمرتم رد هتفكش كهآ مرگوليك50 رايع اب
 دنرس ،هتفكش كهآ لمح و هيهت لماش ،هدش تيبثت
100 مكارت اب نديبوك و يشاپبآ ،طالتخا و شخپ ،ندرك
.يحالصا وتشآ شور هب دصرد

260803250‘500/0

هحفص : 106



99 لاس نامتخاس هتسر هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

تلافسآ ـ27 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك .لولحم ريق اب  يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هيهت 27010147‘000/0

مرگوليك   نويسلوما ريق اب يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هيهت
 رد دصرد57 هدناميقاب ريق لقادح ابCSS كينويتاك
.ريطقت شيامزآ

27010246‘900/0

مرگوليك  نويسلوما ريق اب يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هيهت
 رد دصرد65 هدناميقاب ريق لقادح ابCMS كينويتاك
.ريطقت شيامزآ

27010344‘900/0

مرگوليك   نويسلوما ريق اب يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هيهت
 رد دصرد60 هدناميقاب ريق لقادح ابCRS كينويتاك
.ريطقت شيامزآ

27010436‘300/0

مرگوليك  نويسلوما ريق اب يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هيهت
 شيامزآ رد دصرد57 هدناميقاب ريق لقادح ابSS كينوينآ
.ريطقت

27010536‘800/0

مرگوليك  نويسلوما ريق اب يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هيهت
شيامزآ رد دصرد55 هدناميقاب ريق لقادح ابMS كينوينآ
.ريطقت

27010634‘500/0

مرگوليك  نويسلوما ريق اب يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هيهت
شيامزآ رد دصرد55 هدناميقاب ريق لقادح ابRS كينوينآ
.ريطقت

27010729‘300/0

مرگوليك  هكيتروصرد270107 ات270101 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.ددرگ ارجا يحطس دودنا

2702023‘800/0

عبرمرتم  يارجا تهج دودنا نيريز حطس يزاسهدامآ و يراكزيمت
.دودنا

2702105‘490/0

بعكمرتم  رشق يارب هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت
.دشاب رتميليم37.5 ات رفص حلاصم يدنبهناد هاگره ،رتسآ

2703017‘713‘000/0

بعكمرتم  رشق يارب هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت
.دشاب رتميليم25 ات رفص حلاصم يدنبهناد هاگره ،رتسآ

2703028‘415‘000/0

بعكمرتم  رشق يارب هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت
.دشاب رتميليم19 ات رفص حلاصم يدنبهناد هاگره ،رتسآ

2703038‘648‘100/0

بعكمرتم  رشق يارب هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت
.دشاب رتميليم12.5 ات رفص حلاصم يدنبهناد هاگره ،رتسآ

2703049‘294‘300/0

بعكمرتم  هكيتروص رد ،270304 و270303 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.ددرگ ارجا هيور رشق رد يتلافسآ نتب

270310108‘500/0

بعكمرتم  نتب هك يتروص رد270302 و270301فيدر هب اهبرسك
.ددرگ ارجا ريق ساسا رشق رد يتلافسآ

270320158‘500/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

تلافسآ ـ27 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
بعكمرتم 10 ره تباب ،تلافسآ يارجا و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا

 ،تلافسآ بعكمرتم ره رد ،يفاضا يفرصم ريق مرگوليك
 بسانت هب مرگوليك10 رسك( لصف همدقم6 دنب قبط
.)دوشيم هبساحم

270402300‘500/0

بعكمرتم 10 ره تباب ،تلافسآ يارجا و هيهت ياهفيدر هب اهبرسك
 قبط تلافسآ بعكمرتم ره رد ،رتمك يفرصم ريق مرگوليك
 هبساحم بسانت هب مرگوليك10 رسك( لصف همدقم6 دنب
.)دوشيم

270403300‘500/0

بعكمرتم  هكيتروص رد ،تلافسآ يارجا و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 رتم2 ات ضرع هب نآ دننام و رباعم ،ور هدايپ رد تلافسآ
.دوش ارجا

2704043‘006‘000/0

بعكمرتم  يارجا تباب ،تلافسآ يارجا و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
 عبرمرتم20 ،هكل تحاسم هچنانچ اهيريگهكل رد تلافسآ
.دشاب رتمك و

2704101‘526‘000/0

بعكمرتم  يارجا تباب ،تلافسآ يارجا و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
20 زا شيب ،هكل تحاسم هچنانچ اهيريگهكل رد تلافسآ
.دشاب عبرمرتم50 ات و عبرمرتم

2704111‘052‘000/0

بعكمرتم  يارجا تباب ،تلافسآ يارجا و هيهت ياهفيدر هب اهبهفاضا
50 زا شيب ،هكل تحاسم هچنانچ اهيريگهكل رد تلافسآ
.دشاب عبرمرتم100 ات و عبرمرتم

270412484‘500/0

عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب ماب تلافسآ يارجا و هيهت 270501261‘000/0

عبرمرتم  رتميتناس كي ره يارب270501 فيدر هب اهبهفاضا
 هبساحم بسانت هب رتميتناس رسك( تماخض شيازفا
.)دوشيم

27050299‘700/0

بعكم رتميسد .تلافسآ هسام اب اهزرد ندرك رپ و حلاصم هيهت 27050327‘900/0

بعكم رتميسد  اهزرد رد فرصم يارب يريق دنببآ كيتسام يارجا و هيهت
.لماك روط هب حطس تخادرپ اب

270510186‘000/0

بعكمرتم  گنس اب لحم رد طولخم درس تلافسآ يارجا و هيهت
52 ات رفص هتسويپ يدنبهناد اب حلاصم هاگره ،هتسكش
.دشاب رتميليم

2706015‘141‘000/0

بعكمرتم  گنس اب لحم رد طولخم درس تلافسآ يارجا و هيهت
19 ات رفص هتسويپ يدنبهناد اب حلاصم هاگره ،هتسكش
.دشاب رتميليم

2706025‘242‘000/0

بعكمرتم  گنس اب لحم رد طولخم درس تلافسآ يارجا و هيهت
2.51 ات رفص هتسويپ يدنبهناد اب حلاصم هاگره ،هتسكش
.دشاب رتميليم

2706035‘399‘000/0

بعكمرتم  هاگره270603 ات270601 ياهفيدر هب اهبهفاضا
.دشاب ياهناخراك درس تلافسآ

270604712‘000/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

تلافسآ ـ27 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

هحفص : 109
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

لقن و لمح ـ28 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

رتموليك  و رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس لمح نت  -
30 زا شيب ،هاگراك لحم ات هيهت لحم هلصاف هاگره ،كولب
 سپ ريسم لوط مامت يارب ،دشاب رتموليك75 ات و رتموليك
.رتموليك30 رسك زا

28010182‘927/62246‘295‘031 2‘970/0

رتموليك  و رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس لمح نت  -
30 زا شيب ،هاگراك لحم ات هيهت لحم هلصاف هاگره ،كولب
 ريسم لوط مامت يارب ،دشاب رتموليك150 ات و رتموليك
.رتموليك30 رسك زا سپ

2801022‘050/0

رتموليك  و رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس لمح نت  -
30 زا شيب ،هاگراك لحم ات هيهت لحم هلصاف هاگره ،كولب
 ريسم لوط مامت يارب ،دشاب رتموليك300 ات و رتموليك
.رتموليك30 رسك زا سپ

28010327‘000/9438‘071‘325 1‘410/0

رتموليك  و رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس لمح نت  -
30 زا شيب ،هاگراك لحم ات هيهت لحم هلصاف هاگره ،كولب
 ريسم لوط مامت يارب ،دشاب رتموليك450 ات و رتموليك
.رتموليك30 رسك زا سپ

28010419‘563/7524‘845‘963 1‘270/0

رتموليك  و رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس لمح نت  -
30 زا شيب ،هاگراك لحم ات هيهت لحم هلصاف هاگره ،كولب
 ريسم لوط مامت يارب ،دشاب رتموليك750 ات و رتموليك
.رتموليك30 رسك زا سپ

2801051‘060/0

رتموليك  و رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس لمح نت  -
 زا شيب ،هاگراك لحم ات هيهت لحم هلصاف هاگره ،كولب

30 رسك زا سپ ريسم لوط مامت يارب ،دشاب رتموليك750
.رتموليك

280106850/0

رتموليك  هلصاف هاگره ياهناخراك درس تلافسآ و يتلافسآ نتب لمح نت  -
75 ات رتموليك30 زا شيب هاگراك لحم ات هيهت لحم
30 رسك زا سپ ريسم لوط مامت يارب ،دشاب رتموليك
.رتموليك

2803014‘220/0

رتموليك  ات هيهت لحم هلصاف هاگره ياهناخراك درس تلافسآ لمح نت  -
 دشاب رتموليك150 ات رتموليك30 زا شيب هاگراك لحم
.رتموليك30 رسك زا سپ ريسم لوط مامت يارب

2803022‘990/0

ييايرد ليام  رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس ييايرد لمح نت -
.ييايرد ليام10 هلصاف ات ،كولب و

28050115‘500/0

ييايرد ليام  رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس ييايرد لمح نت -
.ييايرد ليام30 هلصاف ات ليام10 رب دازام ،كولب و

2805024‘240/0

ييايرد ليام  رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس ييايرد لمح نت -
.ييايرد ليام60 هلصاف ات ليام30 رب دازام ،كولب و

2805033‘530/0

ييايرد ليام  رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس ييايرد لمح نت -
.ييايرد ليام90 هلصاف ات ليام60 رب دازام ،كولب و

2805043‘250/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

لقن و لمح ـ28 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

ييايرد ليام  رجآ ،تالآنهآ ،يگنس حلاصم ،يتكاپ ناميس ييايرد لمح نت -
.ييايرد ليام150 هلصاف ات ليام90 رب دازام ،كولب و

2805053‘250/0

309‘212‘319
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

راكياپ حلاصم ـ41 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

بعكمرتم .هتسش هسام 410202537‘000/0

بعكمرتم .هتسش نش 410203507‘000/0

بعكمرتم .هولق گنس 410204457‘000/0

بعكمرتم .يا هناخدور حلاصم زا ساسا ريز حلاصم 410205402‘500/0

بعكمرتم .يا هناخدور حلاصم زا هتسكش ساسا حلاصم 410206561‘500/0

بعكمرتم .هشال گنس 410301605‘000/0

بعكمرتم .يكييازوم هدش هراوق هشال گنس 410302655‘000/0

بعكمرتم .هدش زرد يكييازوم هدش هراوق هشال گنس 410303655‘000/0

عبرمرتم .ربداب گنس 410305695‘500/0

نت .يتكاپ دنلترپ ناميس 4105012‘399‘000/0

نت .هلف دنلترپ ناميس 4105022‘055‘000/0

نت .يتكاپ ديفس ناميس 4105084‘004‘000/0

نت .يتكاپ چگ 4106011‘364‘000/0

نت .هلف چگ 4106021‘235‘000/0

نت .هدنز كهآ هخولك 4106031‘570‘000/0

بلاق .يراشف رجآ 4107012‘380/0

بلاق .رادخاروس ينيشام رجآ عاونا 4107022‘330/0

بلاق .يقازق رجآ عاونا 4107038‘240/0

بلاق .)هغيت رجآ( لافس كولب عاونا 4108015‘160/0

بلاق .)يفقس( لافس كولب عاونا 41080226‘000/0

بلاق .يفقس يناميس كولب عاونا 41080417‘900/0

مرگوليك .نهآريت عاونا 41090163‘400/0

مرگوليك .نهپ لاب نهآريت عاونا 410902110‘500/0

مرگوليك .ينادوان عاونا 41090367‘100/0

مرگوليك .يشبن عاونا 41090467‘100/0

مرگوليك .يرپس عاونا 41090567‘100/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

راكياپ حلاصم ـ41 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

مرگوليك .يطوق عاونا 41090680‘600/0

مرگوليك .همست عاونا 41090789‘700/0

مرگوليك .هايس قرو عاونا 41090889‘700/0

مرگوليك .هداس درگ ليم عاونا 41100166‘400/0

مرگوليك .رادجآدرگ ليم عاونا 41100255‘300/0

مرگوليك .يدالوف يشوج هكبش عاونا 41100385‘300/0

مرگوليك .)يگدينت شيپ يارب( يدالوف لباك عاونا 411004140‘000/0

مرگوليك .بوچراهچ ليفورپ وZ ليفورپ ،يلاخوت ياهليفورپ عاونا 41110176‘100/0

مرگوليك .هزيناولاگ ياهقرو عاونا 411202120‘000/0

مرگوليك .يميس يروت عاونا 41130364‘800/0

عبرمرتم .ستيبار عاونا 41130486‘200/0

مرگوليك .يموينيمولآ ليفورپ عاونا 411405261‘000/0

مرگوليك .يموينيمولآ قرو عاونا 411406303‘000/0

بعكمرتم .يجراخ دارن هتخت 41190227‘752‘000/0

بعكمرتم .يناريا راولا و هتخت 41200214‘752‘000/0

مرگوليك .ريق عاونا 41240130‘500/0

بعكمرتم .هكوپ عاونا 412801488‘000/0

عبرمرتم .يياتچ عاونا 41290172‘500/0

مرگوليك .ينغور گنر عاونا 413101218‘000/0

مرگوليك .كيتسالپ گنر عاونا 413102148‘000/0
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

هاگراك نديچرب و زيهجت ـ42 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عوطقم  صصختم دارفا و نادنمراك تنوكس لحم زيهجت و نيمات
.راكناميپ

420101

عوطقم .راكناميپ نارگراك تنوكس لحم زيهجت و نيمات 420102

عوطقم .راكناميپ راك رتافد و يرادا ياهنامتخاس زيهجت و نيمات 420103

عوطقم هاگراك زيهجت نيمز هراجا 420104

عوطقم  ياذغ هيهت يارب مزال تاليهست اي هنيزه كمك نيمات
.نارگراك

420201

عوطقم .نارگراك يتظافح هالك و شفك ،راك سابل نيمات 420202

عوطقم  سدنهم ،امرفراك نانكراك تنوكس لحم زيهجت و نيمات
)4-4 دنب تياعر اب( .هاگشيامزآ و رواشم

420301

عوطقم  ،امرفراك راك رتافد و يرادا ياهنامتخاس زيهجت و نيمات
)4-4 دنب تياعر اب( .هاگشيامزآ و رواشم سدنهم

420302

عوطقم  و امرفراك ،رواشم سدنهم نادنمراك ياذغ نيمات
)4-4 دنب تياعر اب( .هاگشيامزآ

420303

عوطقم  هب هاگشيامزآ و رواشم سدنهم ،امرفراك رتافد زيهجت
)4-4 دنب تياعر اب( .تعرسرپ تنرتنيا

420304

عوطقم  هتسب رادم ياه نويزيولت  اب امرفراك يزكرم رتفد زيهجت
.امرفراك يزكرم رتفد هب هاگراك رد ريوصت لاقتنا تيلباق اب

420305

عوطقم  تسيز طيحم و تشادهب ،ينميا ماظن يرارقرب هنيزه
)HSE(د جردنم ياهلمعلاروتسد ساسارب ،راك تظافح و
.ناميپ دانسا

420306

عوطقم  ياهرابنا زيهجت هنيزه و ينابيتشپ ياهنامتخاس نيمات
.هباشم دراوم و راكناميپ هاگشيامزآ ،هديشوپرس

420401

عوطقم .هرجفنم داوم رابنا زيهجت و تخاس 420402

عوطقم  ياهنامتخاس زجب ،يمومع ياهنامتخاس زيهجت و نيمات
.راك رتافد و يرادا و ينوكسم

420403

عوطقم .يزاس هطوحم 420404

عوطقم .قيمع همين اي قيمع بآ هاچ ثادحا 420501

عوطقم .هاگراك لخاد يناسر بآ هكبش و هاگراك بآ نيمات 420601

عوطقم .هاگراك لخاد يناسر قرب هكبش و هاگراك قرب نيمات 420602

عوطقم .هاگراك لخاد يتارباخم ياهمتسيس نيمات 420603

عوطقم .هاگراك لخاد رد يناسرزاگ متسيس نيمات 420604
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

عوطقم .هاگراك يناسر تخوس متسيس نيمات 420605

عوطقم .يسرتسد هار نيمات 420701

عوطقم .سيورس ياههار نيمات 420702

عوطقم .يطابترا ياههار نيمات 420703

عوطقم .هاگراك باهذ و بايا نيمات 420801

عوطقم  تازيهجت و تالآنيشام بصن يارب وكس و يپ نيمات
 ،تلافسآ هناخراك ،نتب ديلوت متسيس ،حلاصم ديلوت متسيس
.اهنآ دننام و اهروتارنژ

420901

عوطقم  نيمات اي ،اهنآ يزادنا هار و تازيهجت و تالآنيشام بصن
.حلاصم ديرخ اي تمدخ ديرخ هار زا اهنآ

420902

عوطقم  هب تازيهجت و تالآنيشام يزادنا راب و لمح ،يريگراب
.سكعرب و هاگراك

420903

عوطقم  يزاسامن ماجنا يارب يزلف تسبراد نديچرب و بصن ،هيهت
 عافترا هك يتقو ،هينبا هتشر ياهراك رد نامتخاس جراخ
.دشاب رتم3.5 زا شيب يزاسامن

421001

عوطقم  و تالآنيشام ژاتنومد و ژاتنوم ،يزادنا راب ،لمح ،يريگراب
.سكعرب و هاگراك هب تراب و عمش لحم يرافح مزاول

421002

عوطقم  تالآنيشام و لياسو رارقتسا و ژاتنوم ،يياجهباج ،ژاتنومد
 رد رگيد لحم هب لحم كي زا تراب و عمش لحم يرافح
.هاگراك

421003

عوطقم  تالآنيشام و لياسو يزادناراب و لمح ،يريگراب
.سكعرب و هاگراك هب يبوكرپس و يبوكعمش

421004

عوطقم  ياهريت تخاس لحم يزاسفك و حلاصم و مزاول هيهت
.اهلپ هتخاسشيپ ينتب

421005

عوطقم  كبشم ريت تاعطقو لياسو يزادناراب و لمح ،يريگراب
.سكعرب و هاگراك هب)نامسنالرتوپ( يزلف

421006

عوطقم  ينتب ياهريت بصن لياسو رارقتسا و يياجهباج
.رگيد لپ لحم هب لپ ره لحم زا هتخاسشيپ

421007

عوطقم  هليم و اههشنارت فارطا يارب ينميا لياسو و ميالع نيمات
 طياسو اي و نيرباع روبع ريسم رد هك يياهدوگ و اههاچ
 هكبش ،بآ عيزوت هكبش هتشر ياهراك رد ،دراد رارق هيلقن
.يياتسور يناسربآ و بالضاف يروآعمج

421101

عوطقم  طياسو و هدايپ نيرباع ددرت يرارقرب و مزال لياسو نيمات
 هكبش هتشر ياهراك رد اهدوگ و اههشنارت يور زا هيلقن
.يياتسور يناسربآ و بالضاف يروآعمج هكبش ،بآ عيزوت

421102
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عوطقم  طياسو و هدايپ نيرباع ددرت يارب بسانم ريسم نيمات

 زا روبع ،تايلمع ماجنا تلع هب هك يياهلحم رد هيلقن
 عيزوت هكبش هتشر ياهراك رد ،دوشيم عطق دوجوم ريسم
.يياتسور يناسربآ و بالضاف يروآعمج هكبش ،بآ

421103

عوطقم  دراوم رد بقن لخاد رد بسانم هيوهت و ييانشور نيمات
.بالضاف يروآعمج هكبش هتشر ياهراك رد ،مزال

421104

عوطقم  هدودحم رد دوجوم يعارز ياهرهن تقوم فارحنا اي ظفح
.هاگراك

421201

عوطقم .هاگراك زيهجت هميب 421301

عوطقم .هاگراك نديچرب 421302
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