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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

يتعنص ريغ - يلخاد ياضف ياهغارچ ـ1 لصف

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

ددع  پمال ددع كي اب ،هداس باق راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف

0131011‘277‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب ،هداس باق راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف

0131021‘768‘000/0

ددع  پمال ددع كي اب ،هداس باق راكور تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف

0131031‘552‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب ،هداس باق راكور تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف

0131042‘346‘000/0

ددع  پمال ددع كي اب ،يروتكلفر راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف

0132011‘348‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب ،يروتكلفر راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف

0132021‘837‘000/0

ددع  پمال ددع كياب ،يروتكلفر راكور تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف

0132031‘690‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب ،يروتكلفر راكور تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف

0132042‘502‘000/0

ددع  كي اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف پمال ددع

0135012‘487‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف پمال ددع

0135023‘376‘000/0

ددع  هس اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف پمال ددع

0135034‘565‘000/0

ددع  راهچ اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف پمال ددع

0135045‘404‘000/0

ددع  كي اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول راكور تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف پمال ددع

0135053‘631‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول راكور تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف پمال ددع

0135064‘786‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب ،كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف

0137013‘835‘000/0

ددع  پمال ددع هساب ،كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف

0137024‘860‘000/0

ددع  ددع راهچ اب ،كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف پمال

0137035‘648‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب ،كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف

0137045‘151‘000/0

ددع  پمال ددع هس اب ،كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف

0137056‘254‘000/0

هحفص : 1
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ددع  ود اب ،هدش زيادونآ موينيمولآ روول راكوت تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف پمال ددع

0140013‘086‘000/0

ددع  راهچ اب ،هدش زيادونآ موينيمولآ روول راكوت تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف پمال ددع

0140024‘915‘000/0

ددع  كي اب ،هدش زيادونآ موينيمولآ روول راكوت تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف پمال ددع

0140033‘496‘000/0

ددع  ود اب ،هدش زيادونآ موينيمولآ روول راكوت تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف پمال ددع

0140044‘428‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب ،كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف

0142013‘652‘000/0

ددع  ددع راهچ اب ،كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف پمال

0142025‘073‘000/0

ددع  پمال ددع كي اب ،كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف

0142034‘478‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب ،كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف

0142044‘593‘000/0

ددع  پمال ددع هس اب ،كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
8T تاو36 تنسرولف

0142055‘591‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو18 تنسرولف پمال ددع

0145022‘835‘000/0

ددع  كي اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع

0145033‘249‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع

0145044‘149‘000/0

ددع  هس اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع

0145055‘026‘000/0

ددع  اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع راهچ

0145066‘137‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو18 تنسرولف پمال ددع ود اب كيلوباراپ

0146023‘056‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع كي اب كيلوباراپ

0146032‘834‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع ود اب كيلوباراپ

0146043‘736‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع هس اب كيلوباراپ

0146054‘668‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع راهچ اب كيلوباراپ

0146065‘881‘000/0

هحفص : 2
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ددع  پمال ددع ود اب ،كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو18 تنسرولف

0147022‘662‘000/0

ددع  ددع كي اب ،كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال

0147032‘959‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب ،كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف

0147043‘841‘000/0

ددع  پمال ددع هس اب ،كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف

0147054‘893‘000/0

ددع  ددع راهچ اب ،كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال

0147065‘856‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
TCL تاو18 تنسرولف پمال ددع

0148022‘542‘000/0

ددع  كي اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع

0148033‘367‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع

0148044‘102‘000/0

ددع  هس اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع

0148054‘560‘000/0

ددع  راهچ اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف پمال ددع

0148065‘627‘000/0

ددع  پمال ددع كي اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف

0149013‘038‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف

0149023‘467‘000/0

ددع  پمال ددع هس اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف

0149034‘564‘000/0

ددع  پمال ود اب ميقتسم ريغ رون اب راكوت تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف

0150024‘796‘000/0

ددع  پمال هس اب ميقتسم ريغ رون اب راكوت تنسرولف غارچ
TCL تاو36 تنسرولف

0150035‘421‘000/0

ددع  پمال ددع كي اب يروتكلفر راكور تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف

0153012‘814‘000/0

ددع  تنسرولف پمال ددع ود اب يروتكلفر راكور تنسرولف غارچ
5T تاو28

0153023‘417‘000/0

ددع  پمال ددع كي اب يروتكلفر راكور تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف

0153033‘128‘000/0

ددع  تنسرولف پمال ددع ود اب يروتكلفر راكور تنسرولف غارچ
5T تاو54

0153043‘850‘000/0

هحفص : 3
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ددع  كي اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع

0154013‘898‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع

0154024‘831‘000/0

ددع  هس اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع

0154035‘363‘000/0

ددع  اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع راهچ

0154045‘913‘000/0

ددع  كي اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع

0154054‘030‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع

0154064‘831‘000/0

ددع  هس اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع

0154075‘424‘000/0

ددع  راهچ اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع

0154086‘020‘000/0

ددع  كي اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع

0154094‘364‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع

0154105‘581‘000/0

ددع  كي اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف پمال ددع

0154114‘518‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف پمال ددع

0154125‘724‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع كي اب كيلوباراپ

0155013‘847‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع ود اب كيلوباراپ

0155024‘821‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع هس اب كيلوباراپ

0155035‘261‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع راهچ اب كيلوباراپ

0155045‘811‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع كي اب كيلوباراپ

0155054‘030‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع ود اب كيلوباراپ

0155064‘889‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع هس اب كيلوباراپ

0155075‘424‘000/0

هحفص : 4
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ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع راهچ اب كيلوباراپ

0155086‘020‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع كي اب كيلوباراپ

0155094‘393‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع ود اب كيلوباراپ

0155105‘639‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روول اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف پمال ددع كي اب كيلوباراپ

0155114‘547‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف پمال ددع ود اب كيلوباراپ

0155125‘783‘000/0

ددع  پمال ددع هس اب كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف

0156015‘530‘000/0

ددع  پمال ددعراهچ اب كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف

0156025‘793‘000/0

ددع  پمال ددع هس اب كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف

0156035‘736‘000/0

ددع  ددع راهچ اب كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال

0156046‘012‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف

0156055‘059‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب كيليركآ هحفص اب راكور تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف

0156065‘203‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع

0157014‘622‘000/0

ددع  هس اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع

0157025‘527‘000/0

ددع  راهچ اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع

0157035‘933‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع

0157044‘636‘000/0

ددع  هس اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع

0157055‘810‘000/0

ددع  راهچ اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع

0157066‘005‘000/0

ددع  كي اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع

0157074‘428‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع

0157085‘618‘000/0

هحفص : 5
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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

يتعنص ريغ - يلخاد ياضف ياهغارچ ـ1 لصف

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

ددع  كي اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف پمال ددع

0157094‘462‘000/0

ددع  ود اب هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف پمال ددع

0157105‘767‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع ود اب كيلوباراپ

0158014‘647‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع هس اب كيلوباراپ

0158025‘527‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددعراهچ اب كيلوباراپ

0158035‘933‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع ود اب كيلوباراپ

0158044‘636‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع هس اب كيلوباراپ

0158055‘595‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع راهچ اب كيلوباراپ

0158066‘005‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع كي اب كيلوباراپ

0158074‘428‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع ود اب كيلوباراپ

0158085‘618‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف پمال ددع كي اب كيلوباراپ

0158094‘462‘000/0

ددع  لباد هدش زيادونآ موينيمولآ روولاب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف پمال ددع ود اب كيلوباراپ

0158105‘767‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف

0159014‘512‘000/0

ددع  پمال ددع هساب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف

0159025‘308‘000/0

ددع  پمال ددعراهچ اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف

0159035‘586‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف

0159044‘555‘000/0

ددع  پمال ددع هس اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف

0159055‘399‘000/0

ددع  پمال ددعراهچ اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف

0159065‘671‘000/0

ددع  پمال ددع كي اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف

0159074‘275‘000/0

هحفص : 6
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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

يتعنص ريغ - يلخاد ياضف ياهغارچ ـ1 لصف

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

ددع  پمال ددع ود اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف

0159085‘068‘000/0

ددع  پمال ددع كي اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف

0159094‘411‘000/0

ددع  پمال ددع ود اب كيليركآ هحفص اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف

0159105‘236‘000/0

ددع  نهآ روتكلفر اب ميقتسم ريغ رون اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو14 تنسرولف پمال ددع ود اب هدش گنر

0160024‘715‘000/0

ددع  نهآ روتكلفر اب ميقتسم ريغ رون اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو24 تنسرولف پمال ددع ود اب هدش گنر

0160044‘970‘000/0

ددع  نهآ روتكلفر اب ميقتسم ريغ رون اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع ود اب هدش گنر

016006

ددع  نهآ روتكلفر اب ميقتسم ريغ رون اب راكوت تنسرولف غارچ
5T تاو54 تنسرولف پمال ددع ود اب هدش گنر

016008

ددع  پمال ددع كي اب ييوشور  يراويد تنسرولف غارچ
8T تاو18 تنسرولف

0163012‘456‘000/0

ددع 900 يرونراش ،يتناس تصشLEDهنيآ ،ييوشور غارچ
.تاو رب نمول75 يرون هرهب و نمول

0163022/007‘102‘000 3‘551‘000/0

ددع  تانبرك يلپ اي يا هشيش بابح اب ،راكور يفقس ياه غارچ
 هب شوگراهچ اي درگ ،شفنب ياروام هعشا لباقم رد مواقم
 تكپماك بسانم پمال اب رتم يتناس30 دودح رطق
.LED اي دوخرس تسالاب

01710116/0027‘296‘000 1‘706‘000/0

ددع  ميس رتم مين رثكادح اب27E ينيچ اي ديمآ يلپ چيپرس
.هطوبرم لانيمرت اب ،الود

017201333‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام ابLED يا هناوتسا راكور يفقس غارچ
)Integrated(12-14 رطق هب ،هطوبرم رويارد و
 هرهب و نمول550-650 يرون راش ياراد،رتم يتناس

.تاو رب نمول80-75

0173012‘384‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام ابLED يا هناوتسا راكور يفقسغارچ
)Integrated(15-18 رطق هب ،هطوبرم رويارد و
 هرهب و نمول800-950 يرونراشياراد،رتم يتناس

.تاو رب نمول80-75

0173022‘668‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام ابLEDيا هناوتسا راكور يفقسغارچ
)Integrated(20-25 رطق هب ،هطوبرم رويارد و
 هرهب و نمول1200-1500 يرون ژراش ياراد،رتم يتناس
.تاو رب نمول75-80لقادح

0173032‘746‘000/0

هحفص : 7
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: كردم دك
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  هچراپكي لوژام ابLEDيا هناوتسا راكوت يفقس غارچ

)Integrated(هب بصن هرفح يارب ،هطوبرم رويارد و 
 نمول150-180 يرون ژراش ياراد ،رتم يتناس8 رطق
.تاو رب نمول75-80 هرهبو

0174011‘302‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام ابLED يا هناوتسا راكوت يفقس غارچ
)Integrated(هب بصن هرفح يارب ،هطوبرم رويارد و 
 نمول300-350 يرون ژراش ياراد،رتم يتناس10 رطق
.تاو رب نمول75-80 هرهبو

0174021‘339‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام ابLED يا هناوتسا راكوت يفقس غارچ
)Integrated(هب بصن هرفح يارب ،هطوبرم رويارد و 
 و نمول550-650 يرون ژراش ياراد،رتم يتناس12 رطق
.تاو رب نمول75-80 هرهبو

0174032/004‘612‘000 2‘306‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام ابLED يا هناوتسا راكوت يفقس غارچ
)Integrated(هب بصن هرفح يارب ،هطوبرم رويارد و 
 نمول800-950 يرون ژراش ياراد،رتم يتناس15 رطق
.تاو رب نمول75-80 هرهبو

0174042‘800‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام ابLED يا هناوتسا راكوت يفقس غارچ
)Integrated(هب بصن هرفح يارب ،هطوبرم رويارد و 
 نمول1200-1500 يرون ژراش ياراد،رتم يتناس20 رطق
.تاو رب نمول75-80 هرهبو

0174053‘195‘000/0

ددع  ابLEDاي نژولاه ياهپمال زا هدافتسا يارب راكوت غارچ
 پمال هارمه هب كرحتم اي تباث هظفحم و يزلف هندب
.بسانم

0175011‘318‘000/0

ددع  لوژام اب رتم يتناس120×30 داعبا هب راكوتLED غارچ
 راش ياراد هطوبرم رويارد و)Integrated( هچراپكي
 رب نمول90 لقادح يرون هرهب و نمول3500 لقادح يرون
.تاو

0176017‘849‘000/0

ددع  لوژام اب رتم يتناس30×30 داعبا هب راكوتLED غارچ
 راش ياراد هطوبرم رويارد و)Integrated( هچراپكي
 رب نمول90 لقادح يرون هرهب و نمول1500 لقادح يرون
.تاو

0176024‘292‘000/0

ددع  و لوژام اب رتم يتناس60×60 داعبا هب راكوتLED غارچ
 هرهب و نمول3500 لقادح يرون راش ياراد هطوبرم رويارد
.تاو رب نمول90 لقادح يرون

0176037‘035‘000/0

ددع  لوژام اب رتم يتناس120×30 داعبا هب راكورLED غارچ
 راش ياراد هطوبرم رويارد و)Integrated( هچراپكي
 رب نمول90 لقادح يرون هرهب و نمول3500 لقادح يرون
.تاو

0177014‘776‘000/0

هحفص : 8
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: كردم دك
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رهگلگ هژورپ
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  لوژام اب رتم يتناس30×30 داعبا هب راكورLED غارچ

 راش ياراد هطوبرم رويارد و)Integrated( هچراپكي
 رب نمول90 لقادح يرون هرهب و نمول1500 لقادح يرون
.تاو

0177027‘569‘000/0

ددع  لوژام اب رتم يتناس60×60 داعبا هب راكورLED غارچ
 راش ياراد هطوبرم رويارد و)Integrated( هچراپكي
.تاو رب نمول90 يرون هرهب و نمول3500 لقادح يرون

0177034‘536‘000/0

ددع  لوژام اب رتم يتناس60×30 داعبا هب راكورLED غارچ
 راش ياراد هطوبرم رويارد و)Integrated( هچراپكي
 رب نمول90 لقادح يرون هرهب و نمول2500 لقادح يرون
.تاو

0177047‘897‘000/0

ددع  يموينيمولآ هندب اب ،راكوت يتنسرولفيرون طخ غارچ
 پمال ددع كي اب ،9 ضرع ،كيليركا زويفيد و يدورتسكا
.تاو28 تنسرولف

0178015‘204‘000/0

ددع  يموينيمولآ هندب اب ،راكوت يتنسرولفيرون طخ غارچ
 پمال ددع كي اب ،9 ضرع ،كيليركا زويفيد و يدورتسكا
.تاو14 تنسرولف

0178023‘706‘000/0

ددع  هندب اب ،راكوت يتنسرولف هتسويپ يرون طخ غارچ
 يتناس9 ضرع ،كيليركا زويفيد و يدورتسكا يموينيمولآ
.تاو14 و تاو28 ياه پمال يانبم رب ،رتم

0178034‘312‘000/0

ددع  يموينيمولآ هندب اب ،راكور يتنسرولفيرون طخ غارچ
 كي اب ،رتم يتناس9 ضرع ،كيليركا زويفيد و يدورتسكا
.تاو28 تنسرولف پمال ددع

0179015‘215‘000/0

ددع  يموينيمولآ هندب اب ،راكور يتنسرولفيرون طخ غارچ
 كي اب ،رتم يتناس9 ضرع ،كيليركا زويفيد و يدورتسكا
.تاو14 تنسرولف پمال ددع

0179023‘698‘000/0

ددع  هندب اب ،راكور يتنسرولف هتسويپ يرون طخ غارچ
 يتناس9 ضرع ،كيليركا زويفيد و يدورتسكا يموينيمولآ
.تاو14 و تاو28 ياه پمال يانبم رب ،رتم

0179034‘318‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(60 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتم يتناس9 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80لقادح يرون هرهب و نمول900

0180014‘822‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(60 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس9 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول1700

0180024‘822‘000/0

هحفص : 9
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(120 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس9 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول1800

0180037‘576‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(120 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس9 ضرع ،تانبرك يلپ اي

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول3400

0180047‘576‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(60يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس6 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80لقادح يرون هرهب و نمول900

0180054‘940‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(60 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس6 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول1700

0180064‘940‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(120 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس6 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول1800

0180076‘116‘000/0

ددع غارچ
 هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED يرون طخ
)Integrated(120 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
رتم يتناس
كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس6 ضرع ،تانبرك يلپ اي

يرون هرهب و نمول3400
.تاو رب نمول80 لقادح

0180086‘116‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(60 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس9 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80لقادح يرون هرهب و نمول900

0181014‘918‘000/0

هحفص : 10



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يتعنص ريغ - يلخاد ياضف ياهغارچ ـ1 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED يرون طخ غارچ

)Integrated(60 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،9 رتميتناس ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول1700

0181024‘918‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(120 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس9 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول1800

0181037‘392‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(120 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس9 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول3400

0181047‘392‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(60 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس6 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80لقادح يرون هرهب و نمول900

0181055‘101‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(60 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس6 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول1700

0181065‘101‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(120 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس6 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول1800

0181077‘099‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED يرون طخ غارچ
)Integrated(120 يبيرقت لوط هب ،هطوبرم رويارد و
 اي كيليركا زويفيد ،يدورتسكا يموينيمولآ هندب رتم يتناس
 لقادح يرون راش ياراد ،رتميتناس6 ضرع ،تانبرك يلپ

.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب و نمول3400

0181087‘099‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED هتسويپ يرون طخ غارچ
)Integrated(يموينيمولآ هندب اب ،هطوبرم رويارد و 
9 ضرع ،تانبرك يلپ اي كيليركا رزويفيد و يدورتسكا
 و رتم ره ازا هب نمول1500 لقادح يرون راش اب رتميتناس
.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب

0182016‘810‘000/0

هحفص : 11



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يتعنص ريغ - يلخاد ياضف ياهغارچ ـ1 لصف

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

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED هتسويپ يرون طخ غارچ
)Integrated(يموينيمولآ هندب اب ،هطوبرم رويارد و 
9 ضرع ،تانبرك يلپ اي كيليركا رزويفيد و يدورتسكا
 و رتم ره ازا هب نمول2800 لقادح يرون راش اب رتميتناس
.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب

0182026‘810‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED هتسويپ يرون طخ غارچ
)Integrated(يموينيمولآ هندب اب ،هطوبرم رويارد و 
6 ضرع ،تانبرك يلپ اي كيليركا رزويفيد و يدورتسكا
 و رتم ره ازا هب نمول1500 لقادح يرون راش اب رتميتناس
.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب

0182035‘655‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكوت ،LED هتسويپ يرون طخ غارچ
)Integrated(يموينيمولآ هندب اب ،هطوبرم رويارد و 
6 ضرع ،تانبرك يلپ اي كيليركا رزويفيد و يدورتسكا
 و رتم ره ازا هب نمول2800 لقادح يرون راش اب رتميتناس
.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب

0182045‘655‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED هتسويپ يرون طخ غارچ
)Integrated(يموينيمولآ هندب اب ،هطوبرم رويارد و 
9 ضرع ،تانبرك يلپ اي كيليركا رزويفيد و يدورتسكا
 و رتم ره ازا هب نمول1500 لقادح يرون راش اب رتميتناس
.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب

0183016‘642‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED هتسويپ يرون طخ غارچ
)Integrated(يموينيمولآ هندب اب ،هطوبرم رويارد و 
9 ضرع ،تانبرك يلپ اي كيليركا رزويفيد و يدورتسكا
 و رتم ره ازا هب نمول2800 لقادح يرون راش اب رتميتناس
.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب

0183026‘642‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED هتسويپ يرون طخ غارچ
)Integrated(يموينيمولآ هندب اب ،هطوبرم رويارد و 
6 ضرع ،تانبرك يلپ اي كيليركا رزويفيد و يدورتسكا
 و رتم ره ازا هب نمول1500 لقادح يرون راش اب رتميتناس
.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب

0183036‘419‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب ،راكور ،LED هتسويپ يرون طخ غارچ
)Integrated(يموينيمولآ هندب اب ،هطوبرم رويارد و 
6 ضرع ،تانبرك يلپ اي كيليركا رزويفيد و يدورتسكا
 و رتم ره ازا هب نمول2800 لقادح يرون راش اب رتميتناس
.تاو رب نمول80 لقادح يرون هرهب

0183046‘419‘000/0

39‘010‘000

هحفص : 12



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يتعنص ياهغارچ ـ3 لصف

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

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع ود اب و هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيليركآ اي
8T تاو36 تنسرولف پمال

0312017‘225‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع كي اب و هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيليركآ اي
8T تاو36 تنسرولف پمال

0312026‘502‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع ود اب و هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو28 تنسرولف پمال

0312038‘245‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع كي اب و هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو28 تنسرولف پمال

0312047‘726‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع ود اب و هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو54 تنسرولف پمال

03120531/00258‘757‘000 8‘347‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع كي اب و هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو54 تنسرولف پمال

0312067‘012‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع ود اب و تانبرك يلپ هندب ،كيليركآ اي
8T تاو36 تنسرولف

0312074‘456‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع كي اب و تانبرك يلپ هندب ،كيليركآ اي
8T تاو36 تنسرولف

0312083‘287‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع ود اب و تانبرك يلپ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو28 تنسرولف

0312095‘308‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع كي اب و تانبرك يلپ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو28 تنسرولف

0312104‘349‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع ود اب و تانبرك يلپ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو54 تنسرولف

0312115‘686‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع كي اب و تانبرك يلپ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو54 تنسرولف

0312124‘811‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع ود ابو)GRP(راد فايلا رتسا يلپ هندب ،كيليركآ اي
8T تاو36 تنسرولف پمال

0312135‘018‘000/0

هحفص : 13
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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

يتعنص ياهغارچ ـ3 لصف

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

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
ددع كي اب و)GRP(راد فايلا رتسا يلپ هندب ،كيليركآ اي
8T تاو36 تنسرولف پمال

0312143‘801‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع ود ابو)GRP(راد فايلا رتسا يلپ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو28 تنسرولف پمال

0312155‘987‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
ددع كي ابو)GRP(راد فايلا رتسا يلپ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو28 تنسرولف پمال

0312165‘197‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع ود ابو)GRP(راد فايلا رتسا يلپ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو54 تنسرولف پمال

0312176‘032‘000/0

ددع  تانبركيلپ بابح ،54IP اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
ددع كي ابو)GRP(راد فايلا رتسا يلپ هندب ،كيليركآ اي
5T تاو54 تنسرولف پمال

0312185‘266‘000/0

ددع  بابح ،65IP اب ،هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع ود اب و ليتسا سلنتسا هندب ،يا هشيش
.8T تاو36 تنسرولف

0312258‘938‘000/0

ددع  بابح ،65IP اب ،هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع كي اب و ليتسا سلنتسا هندب ،يا هشيش
.8T تاو36 تنسرولف

0312268‘215‘000/0

ددع  بابح ،65IP اب ،هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع ود اب و ليتسا سلنتسا هندب ،يا هشيش
.8T تاو28 تنسرولف

0312279‘733‘000/0

ددع  بابح ،65IP اب ،هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع كي اب و ليتسا سلنتسا هندب ،يا هشيش
.5T تاو28 تنسرولف

0312289‘652‘000/0

ددع  بابح ،65IP اب ،هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 و هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيلوركا اي تانبرك يلپ
.5T تاو54 تنسرولف پمال ددع ود اب

0312299‘830‘000/0

ددع  بابح ،65IP ،هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع كي اب و ليتسا سلنتسا هندب ،يا هشيش
.5T تاو54 تنسرولف

0312309‘690‘000/0

ددع  بابح ،65IP اب ،هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 پمال ددع ود اب و ليتسا سلنتسا هندب ،يا هشيش
.8T تاو18 تنسرولف

031231

ددع  بابح ،65IP اب هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع كي اب و تانبرك يلپ هندب ،كيلوركا اي تانبرك يلپ
.8T تاو18 تنسرولف پمال

0312333‘353‘000/0

هحفص : 14
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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

يتعنص ياهغارچ ـ3 لصف

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

ددع  بابح ،65IP اب ،هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 ددع ود اب و تانبرك يلپ هندب ،كيلوركا اي تانبرك يلپ
.5T تاو14 تنسرولف پمال

0312345‘204‘000/0

ددع  بابح ،65IP اب ،هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
)GRP( راد فايلا رتسا يلپ هندب ،كيلوركا اي تانبرك يلپ
.5T تاو18 تنسرولف پمال ددع ود اب

0312354‘577‘000/0

ددع  و تبوطر دض ،هداس باق اب ،راكور يفقس تنسرولف غارچ
 هندب ،كيلوركا اي تانبرك يلپ بابح ،65IP اب رابغ و درگ
 تنسرولف پمال ددع كي اب و)GRP( راد فايلا رتسا يلپ

.5T تاو14

0312365‘159‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب54IP ابLED غارچ
 تانبرك يلپ بابج،رتم1/2 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 راش ياراد ،هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيلوركا اي
 رب نمول90 لقادح هرهب و نمول2000 لقادح يرون
.تاو

0314016‘510‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب54IP اب ،LED غارچ
 تانبرك يلپ بابح ،رتم1/2 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 راش ياراد ،هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيلوركا اي
.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و نمول4000 لقادح يرون

0314026‘913‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب54IP اب ،LED غارچ
 يلپ بابح ،رتم يتناس60 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 ياراد ،هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيلوركا اي تانبرك
 رب نمول90 لقادح هرهب و نمول2000 لقادح يرون راش
.تاو

0314035‘416‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب65IP اب ،LED غارچ
 تانبرك يلپ بابح ،رتم1/2 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 راش ياراد ،هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيلوركا اي
.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و نمول2000 لقادح يرون

0314056‘932‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب65IP اب ،LED غارچ
 تانبرك يلپ بابح ،رتم1/2دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 راش ياراد ،هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيلوركا اي
.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و نمول4000 لقادح يرون

0314065‘429‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب65IP اب ،LED غارچ
 يلپ بابح ،رتم يتناس60 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 ياراد ،هدش دورتسكا يموينيمولآ هندب ،كيلوركا اي تانبرك
 رب نمول90 لقادح هرهب و نمول2000 لقادح يرون راش
.تاو

0314106‘826‘000/0

هحفص : 15



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يتعنص ياهغارچ ـ3 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب65IP اب ،LED غارچ

 تانبرك يلپ بابح ،رتم1/2 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 لقادح يرون راش ياراد ،تانبرك يلپ هندب ،كيلوركا اي

.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و نمول2000

0314117‘082‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب65IP اب ،LED غارچ
 تانبرك يلپ بابح ،رتم1/2 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 لقادح يرون راش ياراد ،تانبرك يلپ هندب ،كيلوركا اي

.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و نمول4000

0314125‘672‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب65IP اي ،LED غارچ
 تانبرك يلپ بابح ،رتم1/2 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 راش ياراد ،)GRP( راد فايلا رتسا يلپ هندب ،كيلوركا اي
.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و نمول2000 لقادح يرون

0314147‘414‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب65IP اي ،LED غارچ
 تانبرك يلپ بابح ،رتم1/2 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 راش ياراد ،)GRP( راد فايلا رتسا يلپ هندب ،كيلوركا اي
.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و نمول4000 لقادح يرون

0314155‘909‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب65IP اي ،LED غارچ
 يلپ بابح ،رتم يتناس60 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
اراد ،)GRP( راد فايلا رتسا يلپ هندب ،كيلوركا اي تانبرك
 رب نمول90 لقادح هرهب و نمول2000 لقادح يرون راش
.تاو

0314169‘971‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب65IP اي ،LED غارچ
 ،يا هشيش بابح ،رتم1/2 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 نمول2000 لقادح يرون راش ياراد ،ليتسا سلنتسا هندب
.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و

0314187‘599‘000/0

ددع Integrated( هچراپكي لوژام اب65IP اي ،LED غارچ
 بابح ،رتم يتناس60 دودح لوط و هطوبرم رويارد و
 لقادح يرون راش ياراد ،ليتسا سلنتسا هندب ،يا هشيش

.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و نمول2000

0314197‘012‘000/0

ددع  هظفحم ،هدش يراكبآ يموينيمولآ روتكلفر اب يتعنص غارچ
 پمال ددع كي اب،54IP لقادح ،يكيرتكلا تاعطق هناگادج

.هميس هس روتانگيا و ديالاه لاتم تاو150

0315038‘358‘000/0

ددع  هظفحم ،هدش يراكبآ يموينيمولآ روتكلفر اب يتعنص غارچ
 پمال ددع كي اب،54IP لقادح ،يكيرتكلا تاعطق هناگادج

.هميس هس روتانگيا و ديالاه لاتم تاو250

0315049‘253‘000/0

ددع  هظفحم ،هدش يراكبآ يموينيمولآ روتكلفر اب يتعنص غارچ
 پمال ددع كي اب،54IP لقادح ،يكيرتكلا تاعطق هناگادج

.هميس هس روتانگيا و ديالاه لاتم تاو400

03150511‘980‘000/0

ددع  زا هدافتسا تروص رد يتعنص ياهغارچ تهج اهب هفاضا
مزال ياهتسب اب تيروكس هشيش

031516

هحفص : 16



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يتعنص ياهغارچ ـ3 لصف

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

ددع  زا هدافتسا تروص رد يتعنص ياهغارچ تهج اهب هفاضا
هطوبرم ياهتسب اب هدش يراكبآ يزلف ظافح

031517

ددع  لوژام اب، 65IP ،يموينيمولآ هندب ابLED يتعنص غارچ
 راش ياراد  هطوبرم رويارد و)Integrated( هچراپكي
.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و نمول500 لقادح يرون

03160111‘371‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام اب،يموينيمولآ هندب ابLED يتعنص غارچ
)Integrated(يرون راش ياراد  هطوبرم رويارد و 
.تاو رب نمول90 لقادح هرهب و نمول21000 لقادح

03160218‘635‘000/0

ددع  لوژام اب ،65IP ،يموينيمولآ هندب ابLED يتعنص غارچ
 راش ياراد هطوبرم رويارد و)Integrated( هچراپكي
 رب نمول90 لقادح هرهب و نمول11000 لقادح يرون
.تاو

03160413‘445‘000/0

ددع  لوژام اب ،65IP ،يموينيمولآ هندب ابLED يتعنص غارچ
 راش ياراد هطوبرم رويارد و)Integrated( هچراپكي
 رب نمول90 لقادح هرهب و نمول14000 لقادح يرون
.تاو

03160514‘880‘000/0

ددع  لوژام اب ،65IP ،يموينيمولآ هندب ابLED يتعنص غارچ
 راش ياراد هطوبرم رويارد و)Integrated( هچراپكي
 رب نمول90 لقادح هرهب و نمول17000 لقادح يرون
.تاو

03160616‘405‘000/0

ددع  اي يا هشيش بابح اب، 54IP لقادح،درگ)يلنوت( غارچ
 و هندب اب شفنب ياروام هعشا لباقم رد مواقم تانبرك يلپ
 كي اب ،)تساكياد( راشف تحت يموينيمولآ ظفاحم دبس
كي و بسانمLED پمال اي فرصم مك تاو18 پمال ددع
.دنلگ ددع

0317011‘480‘000/0

ددع  اي يا هشيش بابح اب، 54IP لقادح،يضيب)يلنوت( غارچ
 و هندب اب شفنب ياروام هعشا لباقم رد مواقم تانبرك يلپ
 كي اب ،)تساكياد( راشف تحت يموينيمولآ ظفاحم دبس
كي و بسانمLED پمال اي فرصم مك تاو18 پمال ددع
.دنلگ ددع

0317022/003‘546‘000 1‘773‘000/0

262‘303‘000

هحفص : 17



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

دازآ ياضف ياهغارچ ـ4 لصف

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

ددع  تحت هدش هتخير يموينيمولآ برد و هندب اب رباعم غارچ
 ياهشيش بابح اب ،هدش يراكبآ روتكلفر و تسكياد راشف
.ميدس راخب تاو35 پمال ددع كي اب تيروكس

0411107‘327‘000/0

ددع  تحت هدش هتخير يموينيمولآ برد و هندب اب رباعم غارچ
 ياهشيش بابح اب ،هدش يراكبآ روتكلفر و تسكياد راشف
.ميدس راخب تاو50 پمال ددع كي اب تيروكس

0411117‘505‘000/0

ددع  تحت هدش هتخير يموينيمولآ برد و هندب اب رباعم غارچ
 ياهشيش بابح اب ،هدش يراكبآ روتكلفر و تسكياد راشف
.ميدس راخب تاو70 پمال ددع كي اب تيروكس

0411127‘395‘000/0

ددع  رويارد و هچراپكي لوژام ابLED يرباعم و ينابايخ غارچ
90 يرون هرهب و نمول2000 لقادح يرون راش اب هطوبرم
تاو رب نمول

0412019‘540‘000/0

ددع  رويارد و هچراپكي لوژام ابLED يرباعم و ينابايخ غارچ
90 يرون هرهب و نمول3000 لقادح يرون راش اب هطوبرم
تاو رب نمول

0412027/0068‘173‘000 9‘739‘000/0

ددع  رويارد و هچراپكي لوژام ابLED يرباعم و ينابايخ غارچ
90 يرون هرهب و نمول5000 لقادح يرون راش اب هطوبرم
.تاو رب نمول

04120313‘206‘000/0

ددع  رويارد و هچراپكي لوژام ابLED يرباعم و ينابايخ غارچ
90 يرون هرهب و نمول8000 لقادح يرون راش اب هطوبرم
.تاو رب نمول

04120414‘574‘000/0

ددع  رويارد و هچراپكي لوژام ابLED يرباعم و ينابايخ غارچ
90 يرون هرهب و نمول11000 لقادح يرون راش اب هطوبرم
.تاو رب نمول

04120517‘463‘000/0

ددع  رويارد و هچراپكي لوژام ابLED يرباعم و ينابايخ غارچ
90 يرون هرهب و نمول14000 لقادح يرون راش اب هطوبرم
.تاو رب نمول

04120617‘882‘000/0

ددع  رويارد و هچراپكي لوژام ابLED يرباعم و ينابايخ غارچ
90 يرون هرهب و نمول17000 لقادح يرون راش اب هطوبرم
.تاو رب نمول

04120719‘650‘000/0

ددع  رويارد و هچراپكي لوژام ابLED يرباعم و ينابايخ غارچ
90 يرون هرهب و نمول21000 لقادح يرون راش اب هطوبرم
.تاو رب نمول

04120822‘797‘000/0

ددع  رد مواقم نكشن يقيرزت تانبرك يلپ بابح اب يكراپ غارچ
 وLED اي تنسرولف پمال اب شفنب ياروام هعشا لباقم
.نمول1000 لقادح

0413212‘989‘000/0

ددع  رد مواقم نكشن يقيرزت تانبرك يلپ بابح اب يكراپ غارچ
 وLED اي تنسرولف پمال اب شفنب ياروام هعشا لباقم
.نمول1500 لقادح

0413233‘328‘000/0

هحفص : 18



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

دازآ ياضف ياهغارچ ـ4 لصف

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

ددع  رد مواقم نكشن يقيرزت تانبرك يلپ بابح اب يكراپ غارچ
 وLED اي تنسرولف پمال اب شفنب ياروام هعشا لباقم
.نمول3000 لقادح

0413253‘667‘000/0

ددع  رد مواقم نكشن يقيرزت كيلركا بابح اب يكراپ غارچ
 وLED اي تنسرولف پمال اب شفنب ياروام هعشا لباقم
.نمول3000 لقادح

0413263‘779‘000/0

ددع  و)Integrated( هچراپكي لوژام ابLED يكراپ غارچ
 هرهب و نمول1500 لقادح يرون راش اب هطوبرم رويارد
تاو رب نمول80 يرون

041401

ددع  و)Integrated( هچراپكي لوژام ابLEDيكراپ غارچ
 هرهب و نمول3000 لقادح يرون راش اب هطوبرم رويارد
.تاو رب نمول80 يرون

0414035‘745‘000/0

ددع  ،هطوبرم رويارد و هچراپكي لوژام ابLED ينمچ غارچ
.80 تاو رب نمول و نمول1500 لقادح

0415058‘347‘000/0

ددع  ليدبت و تارييغت لامعا تهج41202 فيدر هب اهب هفاضا
S-2840EULED318M يلاه لدم  هباشم هب غارچ

Lm3800 HALLEYرون يزام تكرش

0412097/0033‘327‘000 *4‘761‘000/0

101‘500‘000

هحفص : 19



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

صوصخم ياهغارچ ـ5 لصف

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

ددع  هجرد اب عفترم ياه نامتخاس يارب زمرق هدننك هاگآ غارچ
 رد مواقم هشيش اب ،لماك روطب65IP لقادح تظافح
 ربارب رد مواقم يقيرزت تانبرك يلپ بابح اي ترارح لباقم
 اي تاو18 فرصم مك پمال ددع كي اب شفنب ياروام هعشا
 نامرف يولبات نودب ،لاصتا همست ،بسانمLED پمال
.هياپ نودب و هطوبرم

052101

ددع (يرتسب تخت يناتسراميب يزلف باق تنسرولف غارچ
 رون يارب8T تاو36 تنسرولف پمال ددع ود اب)لوسنك
18 تنسرولف پمال ددع كي و لپ كي ديلك اب ،يمومع
 ياراد هك يتروص رد هطوبرم ديلك اب ،هعلاطم يارب8T تاو
 ددع كي و هدوب فرط ود رد راد ترا قرب زيرپ ددع كي
 رد نفلت زيرپ ددع كي و يبالگ شيف لحم اب راضحا يساش
دشاب هدش ينيبشيپ فرط كي

0522016‘040‘000/0

ددع ( يرتسب تخت يناتسراميب يزلف باق تنسرولف غارچ
 يارب8T تاو36 تنسرولف پمال ددع كي اب)لوسنك
18 تنسرولف پمال ددع كي و لپ كي ديلك اب ،يمومع رون
 ياراد هك يتروص رد هطوبرم ديلك اب ،هعلاطم يارب8T تاو
 ددع كي و هدوب فرط ود رد راد ترا قرب زيرپ ددع كي
 رد نفلت زيرپ ددع كي و يبالگ شيف لحم اب راضحا يساش
دشاب هدش ينيبشيپ فرط كي

0522025‘447‘000/0

ددع  زا ،يدومع اي يقفا ،فك ندرك نشور هژيو هلپ هار غارچ
 ددع كي و تساكياد موينيمولآ هندب اب راكوت يراويد عون
تاو8 فرصم مك پمال

052301

ددع  و تانبرك يلپ اي يزلف هندب اب راكور)جورخ( امنهار غارچ
 كي و تانبرك يلپ اي كيليركآ قرو زا غارچ يور هحفص
تاو18 تكپماك پمال ددع

0523023‘471‘000/0

ددع  و تانبرك يلپ اي يزلف هندب اب راكور)جورخ( امنهار غارچ
 كي و تانبرك يلپ اي كيليركآ قرو زا غارچ يور هحفص
5T تاو8 تكپماك پمال ددع

0523032‘823‘000/0

ددع  و هچراپكي لوژام ابLED راكور)جورخ( امنهار غارچ
 يور هحفص و تانبرك يلپ اي يزلف هندب اب هطوبرم رويارد
.تانبرك يلپ اي كيليركا قرو زا غارچ

0523047/0027‘244‘000 3‘892‘000/0

ددع  رويارد و هچراپكي لوژام ابLED راكور يرارطضا غارچ
 زا غارچ يور هحفص و تانبرك يلپ اي يزلف هندب اب هطوبرم
.هتعاس هس نابيتشپ يرطاب اب تانبرك يلپ اب كيليركا قرو

05230510‘918‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكور لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
8T تاو36 تنسرولف پمال ددع راهچ اب و54IP ياراد

05240110‘750‘000/0

هحفص : 20
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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

صوصخم ياهغارچ ـ5 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكور لمع قاتا غارچ

 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
8T تاو36 تنسرولف پمال ددع هس اب و54IP ياراد

0524029‘858‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكور لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
8T تاو36 تنسرولف پمال ددع ود اب و54IP ياراد

0524039‘457‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكور لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع راهچ اب و54IP ياراد

0524049‘785‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكور لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع هس اب و54IP ياراد

0524059‘343‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكور لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع ود اب و54IP ياراد

0524069‘138‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكوت لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
8T تاو36 تنسرولف پمال ددع راهچ اب و54IP ياراد

0525019‘654‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكوت لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
8T تاو36 تنسرولف پمال ددع هس اب و54IP ياراد

0525029‘136‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكوت لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
8T تاو36 تنسرولف پمال ددع ود اب و54IP ياراد

0525039‘098‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكوت لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع راهچ اب و54IP ياراد

0525049‘430‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكوت لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسرپ اي يريش كيليركآ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع هس اب و54IP ياراد

0525058‘993‘000/0

ددع  قرو زا بابح و يزلف هندب اب راكوت لمع قاتا غارچ
 ،موينيمولآ ميرف هب زهجم كيتامسيرپ اي يريش كيليركآ
5T تاو28 تنسرولف پمال ددع ود اب و54IP ياراد

0525069‘095‘000/0

ددع  اب راكور يراويد)پوكسوتاگن(يژول ويدار مليف هژيو غارچ
 لصو و عطق ديلك اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب
 ددع ود اب ،ليتسا سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و
هناخ كي عون زا لماك روطب8T تاو18 تنسرولف پمال

0526014‘197‘000/0

هحفص : 21
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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

صوصخم ياهغارچ ـ5 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  اب راكور يراويد)پوكسوتاگن(يژول ويدار مليف هژيو غارچ

 عطق ديلك ددع ود اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب
 اب ،ليتسا سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و لصو و
 روطب هناخ ره يارب8T تاو18 تنسرولف پمال ددع ود
يدحاو كي هناخ ود عون زا لماك

0526025‘670‘000/0

ددع  اب راكور يراويد)پوكسوتاگن(يژول ويدار مليف هژيو غارچ
 عطق ديلك ددع هس اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب
 اب ،ليتسا سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و لصو و
 روطب هناخ ره يارب8T تاو18 تنسرولف پمال ددع ود
يدحاو كي هناخ هس عون زا لماك

0526037‘214‘000/0

ددع  اب راكور يراويد)پوكسوتاگن(يژول ويدار مليف هژيو غارچ
 ديلك ددع راهچ اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب
 سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و لصو و عطق
 ره يارب8T تاو18 تنسرولف پمال ددع ود اب ،ليتسا
يدحاو كي هناخ راهچ عون زا لماك روطب هناخ

0526048‘799‘000/0

ددع  اي راكور يراويد)پوكسوتاگن( يژولويدار مليف هژيو غارچ
 و عطق ديلك اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب اب راكوت
LED ،ليتسا سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و لصو
.هناخ كي عون زا ،هطوبرم رويارد و هچراپكي لوژام اب

0526076‘045‘000/0

ددع  اي راكور يراويد)پوكسوتاگن( يژولويدار مليف هژيو غارچ
 و عطق ديلك اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب اب راكوت
LED ،ليتسا سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و لصو
.هناخ ود عون زا ،هطوبرم رويارد و هچراپكي لوژام اب

0526089‘564‘000/0

ددع  اي راكور يراويد)پوكسوتاگن( يژولويدار مليف هژيو غارچ
 و عطق ديلك اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب اب راكوت
LED ،ليتسا سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و لصو
.هناخ هس عون زا ،هطوبرم رويارد و هچراپكي لوژام اب

05260913‘440‘000/0

ددع  اي راكور يراويد)پوكسوتاگن( يژولويدار مليف هژيو غارچ
 و عطق ديلك اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب اب راكوت
LED ،ليتسا سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و لصو
.هناخ راهچ عون زا ،هطوبرم رويارد و هچراپكي لوژام اب

05261018‘183‘000/0

ددع  اب راكوت يراويد)پوكسوتاگن(يژول ويدار مليف هژيو غارچ
 لصو و عطق ديلك اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب
 ددع ود اب ،ليتسا سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و
هناخ كي عون زا لماك روطب8T تاو18 تنسرولف پمال

0527014‘714‘000/0

ددع  اب راكوت يراويد)پوكسوتاگن(يژول ويدار مليف هژيو غارچ
 عطق ديلك ددع ود اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب
 اب ،ليتسا سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و لصو و
 روطب هناخ ره يارب8T تاو18 تنسرولف پمال ددع ود
يدحاو كي هناخود عون زا لماك

0527026‘088‘000/0

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

صوصخم ياهغارچ ـ5 لصف

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

ددع  اب راكوت يراويد)پوكسوتاگن(يژول ويدار مليف هژيو غارچ
 عطق ديلك ددع هس اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب
 اب ،ليتسا سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و لصو و
 روطب هناخ ره يارب8T تاو18 تنسرولف پمال ددع ود
يدحاو كي هناخ هس عون زا لماك

0527038‘019‘000/0

ددع  اب راكوت يراويد)پوكسوتاگن(يژول ويدار مليف هژيو غارچ
 ديلك ددع راهچ اب يريش كيليركآ بابح و يزلف هندب
 سلنتسا ييور باق اب ،مليف هدنرادهگن و لصو و عطق
 ره يارب8T تاو18 تنسرولف پمال ددع ود اب ،ليتسا
يدحاو كي هناخ راهچ عون زا لماك روطب هناخ

05270411‘014‘000/0

ددع  روتكلفر ،هدش تسكياد موينيمولآ هندب اب نكفا رون
 هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 هجرد اب و ميدس راخب تاو70 پمال ددع كي و هميس
.54IP تظافح

0528017‘745‘000/0

ددع  روتكلفر ،هدش تسكياد موينيمولآ هندب اب نكفا رون
 هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 هجرد اب و ميدس راخب تاو150 پمال ددع كي و هميس
54IP تظافح

0528028‘475‘000/0

ددع  روتكلفر ،هدش تسكياد موينيمولآ هندب اب نكفا رون
 هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 هجرد اب و ميدس راخب تاو250 پمال ددع كي و هميس
54IP تظافح

0528039‘155‘000/0

ددع  روتكلفر ،هدش تسكياد موينيمولآ هندب اب نكفا رون
 هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 هجرد اب و ميدس راخب تاو400 پمال ددع كي و هميس
54IP تظافح

05280410‘180‘000/0

ددع  روتكلفر ،هدش دورتسكا موينيمولآ هندب اب نكفا رون
 هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 هجرد اب و ميدس راخب تاو400 پمال ددع ود و هميس
54IP تظافح

05280513‘894‘000/0

ددع  هشيش ،هدش دورتسكا موينيمولآ هندب اب نكفا رون
1000 پمال ددع كي و ،هميس هس روتانگيا اب ،تيروكس
65IP تظافح هجرد اب و ميدس راخب تاو

052806

ددع  هشيش ،هدش دورتسكا موينيمولآ هندب اب نكفا رون
2000 پمال ددع كي و ،هميس هس روتانگيا اب ،تيروكس
65IP تظافح هجرد اب و ميدس راخب تاو

052807

ددع  هب09 هورگ ياه نكفا رون يور بصن يارب يزلف رديش
رون ميقتسم شبات زا يريگولج روظنم

052808

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

صوصخم ياهغارچ ـ5 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  روتكلفر ،هدش تسكياد موينيمولآ هندب اب نكفارون

 هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 هجرد اب و ميدس راخب تاو600 پمال ددع كي و هميس
.54IP تظافح

05281124‘675‘000/0

ددع  روتكلفر ،هدش تسكياد موينيمولآ هندب اب نكفارون
 هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 هجرد اب و ميدس راخب تاو400 پمال ددع ود و هميس
.54IP تظافح

0528123‘046‘000/0

ددع  روتكلفر ،هدش تسكياد موينيمولآ هندب اب نكفارون
 هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 هجرد اب و ميدس راخب تاو1000 پمال ددع كي و هميس
.65IP تظافح

05281326‘914‘000/0

ددع  روتكلفر ،هدش تسكياد موينيمولآ هندب اب نكفارون
 هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 هجرد اب و ديالاه لاتم تاو2000 پمال ددع كي و هميس
.65IP تظافح

052814

ددع  رويارد و هچراپكي لوژام اب موينيمولآ هندب ابLED نكفارو
 يرون هرهب و نمول3000 لقادح يرون راش ياراد هطوبرم

.65IP تظافح هجرد اب و تاو رب نمول90

05281710‘216‘000/0

ددع رويارد و هچراپكي لوژام اب موينيمولآ هندب ابLED نكفارون
 يرون هرهب و نمول5000 لقادح يرون راش ياراد هطوبرم

.65IP تظافح هجرد اب و تاو رب نمول90

05281813‘683‘000/0

ددع رويارد و هچراپكي لوژام اب موينيمولآ هندب ابLED نكفارون
 يرون هرهب و نمول8000 لقادح يرون راش ياراد هطوبرم

.65IP تظافح هجرد اب و تاو رب نمول90

05281915‘052‘000/0

ددع رويارد و هچراپكي لوژام اب موينيمولآ هندب ابLED نكفارون
 يرون هرهب و نمول11000 لقادح يرون راش ياراد هطوبرم

.65IP تظافح هجرد اب و تاو رب نمول90

05282017‘602‘000/0

ددع رويارد و هچراپكي لوژام اب موينيمولآ هندب ابLED نكفارون
 يرون هرهب و نمول14000 لقادح يرون راش ياراد هطوبرم

.65IP تظافح هجرد اب و تاو رب نمول90

05282118‘485‘000/0

ددع رويارد و هچراپكي لوژام اب موينيمولآ هندب ابLED نكفارون
 يرون هرهب و نمول17000 لقادح يرون راش ياراد هطوبرم

.65IP تظافح هجرد اب و تاو رب نمول90

05282220‘269‘000/0

ددع رويارد و هچراپكي لوژام اب موينيمولآ هندب ابLED نكفارون
 يرون هرهب و نمول21000 لقادح يرون راش ياراد هطوبرم

.65IP تظافح هجرد اب و تاو رب نمول90

05282323‘444‘000/0

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

صوصخم ياهغارچ ـ5 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  تظافح عون اب1Zone يارب راجفنا دض تنسرولف غارچ

EExed، هدش تيوقت رتسا يلپ هندب اب )GRP(سلنتسا اي
 هدش گنر يزلف قرو اي تانبركيلپ عون زا روتكلفر ،ليتسا
 هعشا لباقم رد مواقم فافش تانبركيلپ عون زا بابح و
66IP تظافح هجرد اب ،يتظافح چيئوس اب شفنب ياروام
8T تاو18 پمال ددع ود اب و

05300140‘418‘000/0

ددع  تظافح عون اب1Zone يارب راجفنا دض تنسرولف غارچ
EExed، هدش تيوقت رتسا يلپ هندب اب )GRP(اي 

 يزلف قرو اي تانبركيلپ عون زا روتكلفر ،ليتسا سلنتسا
 رد مواقم فافش تانبركيلپ عون زا بابح و هدش گنر
 هجرد اب ،يتظافح چيئوس اب شفنب ياروام هعشا لباقم
8T تاو36 پمال ددع ود اب و66IP تظافح

05300237‘026‘000/0

ددع  تظافح عون اب1Zone يارب راجفنا دض تنسرولف غارچ
EExed، هدش تيوقت رتسا يلپ هندب اب )GRP(اي 

 يزلف قرو اي تانبركيلپ عون زا روتكلفر ،ليتسا سلنتسا
 رد مواقم فافش تانبركيلپ عون زا بابح و هدش گنر
 هجرد اب ،يتظافح چيئوس اب شفنب ياروام هعشا لباقم
8T تاو36 پمال ددع كي اب و66IP تظافح

05300337‘929‘000/0

ددع  تظافح عون اب1Zone يارب راجفنا دض تنسرولف غارچ
EExd، زا روتكلفر ،كاماز اي تساكياد موينيمولآ هندب اب 

 فافش تانبركيلپ عون زا بابح و هدش گنر يزلف قرو عون
 اب ،تيروكس هشيش اي شفنب ياروام هعشا لباقم رد مواقم
8T تاو18 پمال ددع ود اب و65IP تظافح هجرد

05300420‘862‘000/0

ددع  تظافح عون اب1Zone يارب راجفنا دض تنسرولف غارچ
EExd، زا روتكلفر ،كاماز اي تساكياد موينيمولآ هندب اب 

 تانبركيلپ عون زا بابح و هدش گنر يزلف قرو عون
 هشيش اي شفنب ياروام هعشا لباقم رد مواقم فافش
36 پمال ددع ود اب و65IP تظافح هجرد اب ،تيروكس
8T تاو

05300525‘962‘000/0

ددع  تظافح عون اب1Zone يارب راجفنا دض تنسرولف غارچ
EExd، زا روتكلفر ،كاماز اي تساكياد موينيمولآ هندب اب 

 تانبركيلپ عون زا بابحو هدش گنر يزلف قرو عون
 هشيش اي شفنب ياروام هعشا لباقم رد مواقم فافش
36 پمال ددع كي اب و65IP تظافح هجرد اب ،تيروكس
8T تاو

05300620‘846‘000/0

ددع  تظافح عون اب2Zone يارب راجفنا دض تنسرولف غارچ
EExnA، هدش تيوقت رتسا يلپ هندب اب )GRP(اي 

 يزلف قرو اي تانبركيلپ عون زا روتكلفر ،ليتسا سلنتسا
 رد مواقم فافش تانبركيلپ عون زا بابح و هدش گنر
 اب و65IP تظافح هجرد اب ،شفنب ياروام هعشا لباقم
8T تاو18 پمال ددع ود

05300717‘409‘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

صوصخم ياهغارچ ـ5 لصف

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

ددع  تظافح عون اب2Zone يارب راجفنا دض تنسرولف غارچ
EExnA، هدش تيوقت رتسا يلپ هندب اب )GRP(اي 

 يزلف قرو اي تانبركيلپ عون زا روتكلفر ،ليتسا سلنتسا
 رد مواقم فافش تانبركيلپ عون زا بابح و هدش گنر
 ود اب و65IP تظافح هجرد اب ،شفنب ياروام هعشا لباقم
8T تاو36 پمال ددع

05300819‘253‘000/0

ددع  تظافح عون اب2Zone يارب راجفنا دض تنسرولف غارچ
EExnA، هدش تيوقت رتسا يلپ هندب اب )GRP(اي 

 يزلف قرو اي تانبركيلپ عون زا روتكلفر ،ليتسا سلنتسا
 رد مواقم فافش تانبركيلپ عون زا بابح و هدش گنر
 اب و65IP تظافح هجرد اب ،شفنب ياروام هعشا لباقم
8T تاو36 پمال ددع كي

05300915‘922‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام ابLED)رشاو لاو( يطخ نكفارون
)Integrated(ات20دودح لوط هب هطوبرم رويارد و 

 يرون هرهب و نمول650 لقادح يرون راش ،رتم يتناس25
.65IP تظافح هجرد اب تاو رب نمول لقادح75

0531065‘490‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام ابLED)رشاو لاو( يطخ نكفا رون
)Integrated(40 دودح لوط هب هطوبرم رويارد و
 هرهب و نمول1000 لقادح يرون راش ،رتم يتناس50ات
.65IP تظافح هجرد اب تاو رب نمول75 يرون

0531076‘619‘000/0

ددع  هچراپكي لوژام ابLED)رشاو لاو( يطخ نكفا رون
)Integrated(ات80 دودح لوط هب هطوبرم رويارد و 

 هرهب و نمول1800 لقادح يرون راش ،رتم يتناس100
.65IP لقادح تظافح هجرد اب تاو رب نمول80 يرون

0531089‘098‘000/0

27‘244‘000

هحفص : 26
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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

اهميس ـ6 لصف

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

لوطرتم NYA عون زا كيتسالپ ومرت شـكور اب ،ال كت يسم ميس
.عبرم رتميليم1 عطقم هب

06010316‘100/0

لوطرتم NYA عون زا كيتسالپ ومرت شـكور اب ،ال كت يسم ميس
.عبرم رتميليم1.5 عطقم هب

06010420‘900/0

لوطرتم NYA عون زا كيتسالپ ومرت شـكور اب ،ال كت يسم ميس
.عبرم رتميليم2.5 عطقم هب

06010529‘600/0

لوطرتم NYA عون زا كيتسالپ ومرت شـكور اب ،ال كت يسم ميس
.عبرم رتميليم4 عطقم هب

06010642‘700/0

لوطرتم NYA عون زا كيتسالپ ومرت شـكور اب ،ال كت يسم ميس
.عبرم رتميليم6 عطقم هب

06010760‘200/0

لوطرتم NYA عون زا كيتسالپ ومرت شـكور اب ،ال كت يسم ميس
.عبرم رتميليم10 عطقم هب

06010895‘700/0

لوطرتم NYA عون زا كيتسالپ ومرت شـكور اب ،ال كت يسم ميس
.عبرم رتميليم16 عطقم هب

060109165‘500/0

لوطرتم NYA عون زا كيتسالپ ومرت شـكور اب ،ال كت يسم ميس
.عبرم رتميليم25 عطقم هب

060110249‘500/0

لوطرتم NYA عون زا كيتسالپ ومرت شـكور اب ،ال كت يسم ميس
.عبرم رتميليم35 عطقم هب

060111323‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس
.عبرم رتميليم1 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپ

06040316‘600/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس
.عبرم رتميليم1.5 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپ

060404100/002‘180‘000 21‘800/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس
.عبرم رتميليم2.5 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپ

0604051‘200/0037‘320‘000 31‘100/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس
.عبرم رتميليم4 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپ

060406500/0022‘450‘000 44‘900/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس
.عبرم رتميليم6 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپ

060407400/0025‘400‘000 63‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس
.عبرم رتميليم10 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپ

060408112‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس
.عبرم رتميليم16 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپ

060409170‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس
.عبرم رتميليم25 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپ

060410272‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس
.عبرم رتميليم35 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپ

060411373‘500/0

هحفص : 27



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

اهميس ـ6 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم  و اكيم راون اب)ترارح لباقم رد مواقم( زوسن يسم ميس

 نودب و دود نودب ،نك شوماخ دوخ صوصخم رميلپ قياع
.عبرم رتم يليم1 عطقم هب)LSHF يرف نژولاه(رلك زاگ

06050324‘200/0

لوطرتم  و اكيم راون اب)ترارح لباقم رد مواقم( زوسن يسم ميس
 نودب و دود نودب ،نك شوماخ دوخ صوصخم رميلپ قياع
 رتم يليم1/5 عطقم هب)LSHF يرف نژولاه(رلك زاگ
.عبرم

06050430‘700/0

لوطرتم  و اكيم راون اب)ترارح لباقم رد مواقم( زوسن يسم ميس
 نودب و دود نودب ،نك شوماخ دوخ صوصخم رميلپ قياع
 رتم يليم2/5 عطقم هب)LSHF يرف نژولاه(رلك زاگ
.عبرم

06050545‘700/0

لوطرتم  و اكيم راون اب)ترارح لباقم رد مواقم( زوسن يسم ميس
 نودب و دود نودب ،نك شوماخ دوخ صوصخم رميلپ قياع
.عبرم رتم يليم4 عطقم هب)LSHF يرف نژولاه(رلك زاگ

06050664‘300/0

لوطرتم  و اكيم راون اب)ترارح لباقم رد مواقم( زوسن يسم ميس
 نودب و دود نودب ،نك شوماخ دوخ صوصخم رميلپ قياع
.عبرم رتم يليم6 عطقم هب)LSHF يرف نژولاه(رلك زاگ

06050787‘600/0

لوطرتم  و اكيم راون اب)ترارح لباقم رد مواقم( زوسن يسم ميس
 نودب و دود نودب ،نك شوماخ دوخ صوصخم رميلپ قياع
عبرم رتم يليم10 عطقم هب)LSHF يرف نژولاه(رلك زاگ

060508138‘000/0

لوطرتم  و اكيم راون اب)ترارح لباقم رد مواقم( زوسن يسم ميس
 نودب و دود نودب ،نك شوماخ دوخ صوصخم رميلپ قياع
عبرم رتم يليم16 عطقم هب)LSHF يرف نژولاه(رلك زاگ

060509210‘000/0

لوط رتم عبرم رتم يليم25 زياس يسم تخل ميس 060510140/0018‘340‘000 *131‘000/0

105‘690‘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

فيعضراشف ياهلباك ـ7 لصف

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

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
د بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×1.5 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

07030181‘100/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
د بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×2.5 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

070302109‘000/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
 رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×4 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

070303160‘500/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
 رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×6 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

070304218‘000/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×10 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

070305336‘500/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×16 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

070306492‘000/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×25 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

070307757‘500/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×35 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

0703081‘028‘000/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×50 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

0703091‘351‘000/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×70 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

0703101‘924‘000/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×95 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

0703112‘647‘000/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×120 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد رد

0703123‘328‘000/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×150 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد رد

0703134‘090‘000/0

هحفص : 29
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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

فيعضراشف ياهلباك ـ7 لصف

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

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×185 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد رد

0703145‘109‘000/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×240 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد رد

0703156‘708‘000/0

لوطرتم  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس هس ينيمز لباك
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×300 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد رد

0703168‘388‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم7×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071101163‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم8×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071102184‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم10×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071103237‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم12×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071104258‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم14×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071105296‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم16×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071106336‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم19×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071107389‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم21×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071108428‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم24×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071109485‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم30×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071110

هحفص : 30
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم40×1.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071111779‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم7×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071201231‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم8×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071202263‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم10×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071203324‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم12×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071204378‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم14×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071205435‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم16×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071206496‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم19×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071207577‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم21×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071208636‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم24×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

0712091‘076‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم30×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

071210

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس دنچ ينيمز لرتنك لباك
 ،عبرم رتميليم40×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب

0712111‘182‘000/0
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: كردم دك
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم  ياه ميساب ، PVC شكور و قياع اب هميس دنچ لباك

 يجراخ دليش اب و روحم مه ياه هيال رد هدش هديبات يجوز
 يارب عبرم رتميليم2×1.5 عطقم هب وY)St(NY عون زا
.هشنارت لخاد رد بصن

07150179‘500/0

لوطرتم  ياه ميساب ، PVC شكور و قياع اب هميس دنچ لباك
 يجراخ دليش اب و روحم مه ياه هيال رد هدش هديبات يجوز
يارب عبرم رتميليم2×2×1.5 عطقم هب وY)St(NY عون زا
.هشنارت لخاد رد بصن

071502133‘500/0

لوطرتم  ياه ميساب ، PVC شكور و قياع اب هميس دنچ لباك
 يجراخ دليش اب و روحم مه ياه هيال رد هدش هديبات يجوز
يارب عبرم رتميليم3×2×1.5 عطقم هب وY)St(NY عون زا
.هشنارت لخاد رد بصن

071503198‘000/0

لوطرتم  ياه ميساب ، PVC شكور و قياع اب هميس دنچ لباك
 يجراخ دليش اب و روحم مه ياه هيال رد هدش هديبات يجوز
يارب عبرم رتميليم4×2×1.5 عطقم هب وY)St(NY عون زا
.هشنارت لخاد رد بصن

071504228‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راددليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم1×1.5+1.5 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

07310162‘400/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راددليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم1×2.5+2.5 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

07310271‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راددليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×4+4 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073103103‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راددليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×6+6 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073104139‘500/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راددليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم1×10+10 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

073105215‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راددليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×16+16 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073106323‘000/0
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: كردم دك
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

لوطرتم  تروص هب ترا اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راددليش لباك
NYCY عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع اب ،يسم فالغ
 نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×25+16 عطقم هب
.هشنارت

073107408‘500/0

لوطرتم  تروص هب ترا اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راددليش لباك
NYCY عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع اب ،يسم فالغ
 نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×35+16 عطقم هب
.هشنارت

073108495‘500/0

لوطرتم  تروص هب ترا اي لون اب ،هميس ود ينيمزريز راددليش لباك
 عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ

NYCYبـصن يارب ،عبرم رتميليم2×1.5+1.5 عطقم هب 
.هشنارت نورد

073201100/009‘030‘000 90‘300/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس ود ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم2×2.5+2.5 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

073202132‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس ود ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم2×4+4 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073203182‘500/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس ود ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم2×6+6 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073204244‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس ود ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم2×10+10 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

073205367‘500/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس ود ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
بـصن يارب ،عبرم رتميليم2×16+16 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073206527‘500/0

لوطرتم  تروص هب ترا اي لون اب ،هميس ود ينيمزريز راد دليش لباك
NYCY عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع اب ،يسم فالغ
 نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم2×25+16 عطقم هب
.هشنارت

073207726‘500/0

لوطرتم  تروص هب ترا اي لون اب ،هميس ود ينيمزريز راد دليش لباك
NYCY عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع اب ،يسم فالغ
 نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم2×35+16 عطقم هب
.هشنارت

073208909‘500/0
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فيعضراشف ياهلباك ـ7 لصف

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

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم3×1.5+1.5 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

073301127‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم3×2.5+2.5 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

073302162‘500/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×4+4 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073303223‘500/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×6+6 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073304303‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم3×10+10 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

073305465‘500/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×16+16 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073306680‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
ـصن يارب ،عبرم رتميليم3×25+16 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073307960‘500/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
ـصن يارب ،عبرم رتميليم3×35+16 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

0733081‘255‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس راهچ ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم4×1.5+1.5 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

073401149‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس راهچ ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم4×2.5+2.5 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

073402198‘500/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس راهچ ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم4×4+4 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073403269‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس راهچ ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 بـصن يارب ،عبرم رتميليم4×6+6 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073404364‘500/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس راهچ ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
 يارب ،عبرم رتميليم4×10+10 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد بـصن

073405568‘500/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس راهچ ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
بـصن يارب ،عبرم رتميليم4×16+16 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

073406835‘500/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس راهچ ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
ـصن يارب ،عبرم رتميليم4×25+16 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

0734071‘203‘000/0

لوطرتم  هب ترا اي لون اب ،هميس راهچ ينيمزريز راد دليش لباك
 زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،يسم فالغ تروص
ـصن يارب ،عبرم رتميليم4×35+16 عطقم هبNYCY عون
.هشنارت نورد

0734081‘557‘000/0

لوطرتم  اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز ،راد دليش لباك
NYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،ترا
 نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×1.5+1.5 عطقم
.هشنارت

074101106‘500/0

لوطرتم  اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز ،راد دليش لباك
NYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،ترا
 نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×2.5+2.5 عطقم
.هشنارت

074102119‘500/0

لوطرتم  اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز ،راد دليش لباك
NYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،ترا
.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×4+4 عطقم

074103154‘500/0

لوطرتم  اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز ،راد دليش لباك
NYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،ترا
.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×6+6 عطقم

074104196‘500/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم  اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز ،راد دليش لباك

NYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،ترا
.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×10+10 عطقم

074105276‘500/0

لوطرتم  اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز ،راد دليش لباك
NYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب ،ترا
.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×16+16 عطقم

074106383‘000/0

لوطرتم  ،ترا اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز رادهرز ،راد دليش لباك
قم هبNYCYRY عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع اب

.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×16+25

074107485‘000/0

لوطرتم  ،ترا اي لون اب ،هميس كت ينيمزريز رادهرز ،راد دليش لباك
قم هبNYCYRY عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع اب

.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم1×16+35

074108578‘500/0

لوطرتم  ،ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز ،رادليش لباك
 هبNYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب
 نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×1.5+1.5 عطقم
.هشنارت

074301234‘000/0

لوطرتم  ،ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز ،رادليش لباك
 هبNYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب
 نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×2.5+2.5 عطقم
.هشنارت

074302253‘000/0

لوطرتم  ،ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز ،رادليش لباك
 هبNYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×4+4 عطقم

074303329‘500/0

لوطرتم  ،ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز ،رادليش لباك
 هبNYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×6+6 عطقم

074304415‘000/0

لوطرتم  ،ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز ،رادليش لباك
 هبNYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×10+10 عطقم

074305608‘000/0

لوطرتم  ،ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز ،رادليش لباك
 هبNYCYRY عون زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×16+16 عطقم

074306838‘000/0

لوطرتم  اب ،ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز ،رادليش لباك
عطقم هبNYCYRY عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع

.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×16+25

0743071‘312‘000/0

لوطرتم  اب ،ترا اي لون اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز ،رادليش لباك
عطقم هبNYCYRY عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع

.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم3×16+35

0743081‘437‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم  ،ترا اي لون اب ،هميس راهچ ينيمزريز راد هرز ،رادليش لباك

قم هبNYCYRY عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع اب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،عبرم رتميليم4×16+35

0744081‘629‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم1×1.5 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

07510165‘300/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم1×2.5 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

07510276‘900/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز لباك
ارب ،عبرم رتميليم1×4 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن

07510395‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز لباك
ارب ،عبرم رتميليم1×6 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن

075104116‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم1×10 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075105156‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس كت ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم1×16 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075106208‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس ود ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم2×1.5 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075201103‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس ود ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم2×2.5 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075202126‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس ود ينيمزريز راد هرز لباك
ارب ،عبرم رتميليم2×4 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن

075203169‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس ود ينيمزريز راد هرز لباك
ارب ،عبرم رتميليم2×6 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن

075204234‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس ود ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم2×10 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075205325‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس ود ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم2×16 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075206445‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس ود ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم2×25 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075207663‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×1.5 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075301123‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×2.5 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075302151‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
ارب ،عبرم رتميليم3×4 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن

075303230‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
ارب ،عبرم رتميليم3×6 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن

075304291‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×10 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075305421‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×16 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075306583‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×25 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

075307886‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×35 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

0753081‘186‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×50 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

0753091‘495‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×70 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

0753102‘121‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×95 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

0753112‘865‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×120 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

0753123‘557‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×150 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

0753134‘423‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×185 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

0753145‘479‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×240 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

0753157‘079‘000/0

لوطرتم  ومرت شـكور و قياع اب ،هميس هس ينيمزريز راد هرز لباك
 ،عبرم رتميليم3×300 عطقم هبNYRY عون زا كيتسالپ
.هشنارت نورد بـصن يارب

0753168‘782‘000/0

لوطرتم  و قياع اب هميس دنچ ينيمز ريز راد هرز لرتنك لباك
ياه هيال رد هدش هديبات يجوز ياه ميس اب ، PVC شكور
طقم هب وRY)St(NY عون زا يجراخ دليش اب و روحم مه

.هشنارت لخاد رد بصن يارب عبرم رتميليم6×1.5

076401209‘000/0

لوطرتم  و قياع اب هميس دنچ ينيمز ريز راد هرز لرتنك لباك
ياه هيال رد هدش هديبات يجوز ياه ميس اب ، PVC شكور
طقم هب وRY)St(NY عون زا يجراخ دليش اب و روحم مه

.هشنارت لخاد رد بصن يارب عبرم رتميليم12×1.5

076402342‘500/0

لوطرتم  و قياع اب هميس دنچ ينيمز ريز راد هرز لرتنك لباك
ياه هيال رد هدش هديبات يجوز ياه ميس اب ، PVC شكور
طقم هب وRY)St(NY عون زا يجراخ دليش اب و روحم مه

.هشنارت لخاد رد بصن يارب عبرم رتميليم16×1.5

076403426‘500/0

لوطرتم  و قياع اب هميس دنچ ينيمز ريز راد هرز لرتنك لباك
ياه هيال رد هدش هديبات يجوز ياه ميس اب ، PVC شكور
طقم هب وRY)St(NY عون زا يجراخ دليش اب و روحم مه

.هشنارت لخاد رد بصن يارب عبرم رتميليم24×1.5

076404630‘500/0

لوطرتم  و قياع اب هميس دنچ ينيمز ريز راد هرز لرتنك لباك
ياه هيال رد هدش هديبات يجوز ياه ميس اب ، PVC شكور
طقم هب وRY)St(NY عون زا يجراخ دليش اب و روحم مه

.هشنارت لخاد رد بصن يارب عبرم رتميليم37×1.5

076405937‘500/0

لوطرتم  شكور و قياع اب هميس دنچ ينيمز ريز رادهرز لرتنك لباك
PVC، وحم مه ياههيال رد هدش هديبات يجوز ياهميس اب

RY)St/St(NY عون زا يجراخ و يدارفنا ياهدليش اب و
 لخاد رد بصن يارب عبرم رتميليم6×1.5 عطقم هب
.هشنارت

076501218‘000/0

هحفص : 39



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

فيعضراشف ياهلباك ـ7 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم  شكور و قياع اب هميس دنچ ينيمز ريز رادهرز لرتنك لباك

PVC، وحم مه ياههيال رد هدش هديبات يجوز ياهميس اب
RY)St/St(NY عون زا يجراخ و يدارفنا ياهدليش اب و
 لخاد رد بصن يارب عبرم رتميليم12×1.5 عطقم هب
.هشنارت

076502344‘500/0

لوطرتم  شكور و قياع اب هميس دنچ ينيمز ريز رادهرز لرتنك لباك
PVC، وحم مه ياههيال رد هدش هديبات يجوز ياهميس اب

RY)St/St(NY عون زا يجراخ و يدارفنا ياهدليش اب و
 لخاد رد بصن يارب عبرم رتميليم16×1.5 عطقم هب
.هشنارت

076503439‘000/0

لوطرتم  شكور و قياع اب هميس دنچ ينيمز ريز رادهرز لرتنك لباك
PVC، وحم مه ياههيال رد هدش هديبات يجوز ياهميس اب

RY)St/St(NY عون زا يجراخ و يدارفنا ياهدليش اب و
 لخاد رد بصن يارب عبرم رتميليم24×1.5 عطقم هب
.هشنارت

076504638‘000/0

لوطرتم  شكور و قياع اب هميس دنچ ينيمز ريز رادهرز لرتنك لباك
PVC، وحم مه ياههيال رد هدش هديبات يجوز ياهميس اب

RY)St/St(NY عون زا يجراخ و يدارفنا ياهدليش اب و
 لخاد رد بصن يارب عبرم رتميليم37×1.5 عطقم هب
.هشنارت

076505900‘500/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس ود يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم2×0.5 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07710133‘600/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس ود يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
ميليم2×0.75 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07710240‘700/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس ود يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم2×1 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07710348‘100/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس ود يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم2×1.5 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07710461‘200/0

هحفص : 40



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

فيعضراشف ياهلباك ـ7 لصف

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

لوطرتم  شكور اب ،هميس ود يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم2×2.5 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07710586‘900/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس ود يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم2×4 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077106120‘500/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس ود يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم2×6 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077107160‘500/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس ود يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم2×10 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077108262‘000/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس ود يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم2×16 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077109394‘500/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس هس يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
ميليم3×0.75 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07720148‘500/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس هس يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم3×1 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07720256‘800/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس هس يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم3×1.5 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07720381‘300/0

هحفص : 41
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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

فيعضراشف ياهلباك ـ7 لصف

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

لوطرتم  شكور اب ،هميس هس يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم3×2.5 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077204117‘500/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس هس يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم3×4 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077205156‘500/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس هس يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم3×6 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077206221‘000/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس هس يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم3×10 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077207369‘500/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس راهچ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
ميليم4×0.75 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07730160‘900/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس راهچ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم4×1 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07730272‘900/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس راهچ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم4×1.5 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077303101‘000/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس راهچ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم4×2.5 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077304152‘000/0

هحفص : 42
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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

فيعضراشف ياهلباك ـ7 لصف

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

لوطرتم  شكور اب ،هميس راهچ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم4×4 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077305201‘500/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس راهچ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم4×6 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077306304‘500/0

لوطرتم  شكور اب ،هميس راهچ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
رتميليم4×10 عطقم هبNYMHY عون زا كيتسالپومرت
 يور اي لياك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياههدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077307480‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،هميس جنپ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم5×0.75 عطقم هب وNYMHY عون زا كيتسالپ
 يور اي لباك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياه هدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

07740171‘400/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،هميس جنپ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
عبرم رتميليم5×1 عطقم هب وNYMHY عون زا كيتسالپ
 و راويد يور اي لباك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب
.كرحتم ياه هدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي

07740285‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،هميس جنپ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم5×1.5 عطقم هب وNYMHY عون زا كيتسالپ
 يور اي لباك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياه هدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077403120‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكور اب ،هميس جنپ يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
 رتميليم5×2.5 عطقم هب وNYMHY عون زا كيتسالپ
 يور اي لباك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب ،عبرم
 ياه هدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي و راويد
.كرحتم

077404182‘500/0

لوطرتم  ومرت شـكوراب ،هميس تفه يكيتسالپ فاطعنا لباق لباك
عبرم رتميليم5×4 عطقم هب وNYMHY عون زا كيتسالپ
 و راويد يور اي لباك ينيس يور اي هلول نورد بـصن يارب
.كرحتم ياه هدننك فرصم هب لاصتا يارب دازآ روط هب اي

077405245‘500/0

9‘030‘000

هحفص : 43
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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

اهوشلباك ـ8 لصف

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

ددع  عطقم ات لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم2.5

08010128‘300/0

ددع 4 عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم6 ات

08010240‘000/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم10

08010363‘200/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم16

08010471‘500/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم25

08010518/001‘513‘800 84‘100/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم35

080106158‘000/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم50

080107184‘500/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم70

080108213‘500/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم95

080109393‘000/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم120

080110432‘500/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم150

080111480‘000/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم185

080112776‘000/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم240

080113939‘000/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم300

0801141‘211‘000/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم400

0801151‘870‘000/0

ددع  عطقم هب لباك اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم500

0801162‘748‘000/0

ددع  ات لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم2.5 عطقم

08040124‘400/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم6 ات4 عطقم

08040232‘300/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم10 عطقم

08040363‘200/0

هحفص : 44



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

اهوشلباك ـ8 لصف

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

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم16 عطقم

08040461‘000/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم25 عطقم

08040561‘800/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم35 عطقم

08040692‘900/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم50 عطقم

080407121‘000/0

ددع 500 عطقمهب لباك اي ميس يارب و يميحل عون زا وشلباك
.لخاد تـخاس ،عبرمرتميليم

080408133‘500/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم95 عطقم

080409272‘000/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم120 عطقم

080410275‘500/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم150 عطقم

080411289‘500/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم185 عطقم

080412561‘500/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم240 عطقم

080413603‘500/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم300 عطقم

080414690‘500/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم400 عطقم

0804151‘229‘000/0

ددع  هب لباك اي ميس يارب و يموينيمولآ يسرپ عون زا وشلباك
.عبرم رتميليم500 عطقم

0804161‘868‘000/0

ددع  رد عبرم رتميليم2.5 ات1.5 عطقم هب يسم ميس رس
.فلتخم عاونا

080501390/009‘789‘000 25‘100/0

ددع  عاونا رد عبرم رتميليم6 ات4 عطقم هب يسم ميس رس
.فلتخم

080502200/006‘580‘000 32‘900/0

17‘882‘800

هحفص : 45
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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

طسوتمراشف ياهلباك ـ9 لصف

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

لوطرتم  هزيناولاگ يدالوف راون اب راد هرز يتلو وليك12.20 لباك
 ،كنيل سارك نليتا يلپ قياع ،يسم يداه اب ،هميس هس
 عون زا يس .يو .يپ يجراخ شـشوپ و يسم راون و دليش

XSEYBY2Nعبرم رتميليم3×300 عطقم هبو.

09170911‘694‘000/0

لوطرتم  قياع ،يسم يداه اب ،هميس كت يتلو وليك12.20 لباك
 شـشوپ و يسم راون و دليش ،كنيل سارك نليتا يلپ
1×500 عطقم هب وXSY2N عون زا يس .يو .يپ يجراخ
.عبرم رتميليم

0918115‘486‘000/0

لوطرتم  هزيناولاگ يدالوف راون اب راد هرز يتلو وليك18.30 لباك
 ،كنيل سارك نليتا يلپ قياع ،يسم يداه اب ،هميس هس
 عون زا يس .يو .يپ يجراخ شـشوپ و يسم راون و دليش

XSEYBY2Nعبرم رتميليم3×300 عطقم هب و.

09270812‘239‘000/0

لوطرتم  كت ،يموينيمولآ راون اب راد هرز يتلو وليك6.10 لباك
 ،كنيل سارك نليتا يلپ قياع ،يموينيمولآ يداه اب هميس
 عون زا يس .يو .يپ يجراخ شـشوپ و يسم راون و دليش

XSYBY2NAعبرم رتميليم1×500 عطقم هب و.

0959111‘609‘000/0

لوطرتم  ،يموينيمولآ يداه اب هميس هس يتلو وليك12.20 لباك
 شـشوپ و يسم راون و دليش ،كنيل سارك نليتا يلپ قياع
 عطقم هب وXSEY2NA عون زا يس .يو .يپ يجراخ

.عبرم رتميليم3×300

0966093‘260‘000/0

لوطرتم  ،هزيناولاگ يدالوف راون اب راد هرز يتلو وليك12.20 لباك
 سارك نليتا يلپ قياع ،يموينيمولآ يداه اب هميس هس
 يس .يو .يپ يجراخ شـشوپ و يسم راون و دليش ،كنيل
رم رتميليم3×300 عطقم هب وXSEYBY2NA عون زا

0967094‘812‘000/0

لوطرتم  كت ،يموينيمولآ راون اب راد هرز يتلو وليك18.30 لباك
 ،كنيل سارك نليتا يلپ قياع ،يموينيمولآ يداه اب هميس
 عون زا يس .يو .يپ يجراخ شـشوپ و يسم راون و دليش

XSYBY2NAعبرم رتميليم1×500 عطقم هب و.

0979102‘239‘000/0

هحفص : 46
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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

اه لصفم واه لباكرس ـ10 لصف

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

يرس NYY، ،يتلووليك0.6 / 1ياهلباك لاصتا يارب لصفم
NYCYاي NYCYRYيليم4×16 ات4×10 عطاقم هب

.عبرم

1051016‘845‘000/0

يرس NYY، ،يتلووليك0.6 / 1ياهلباك لاصتا يارب لصفم
NYCYاي NYCYRYليم4×50 ات4×25 عطاقم هب

.عبرم

1051028‘181‘000/0

يرس NYY، ،يتلووليك0.6 / 1ياهلباك لاصتا يارب لصفم
NYCYاي NYCYRYليم4×95 ات4×70 عطاقم هب

.عبرم

1051039‘225‘000/0

يرس NYY، ،يتلووليك0.6 / 1ياهلباك لاصتا يارب لصفم
NYCYاي NYCYRY4×150 ات4×120 عطاقم هب

.عبرم رتميليم

10510410‘802‘000/0

يرس NYY، ،يتلووليك0.6 / 1ياهلباك لاصتا يارب لصفم
NYCYاي NYCYRY4×300 ات4×185 عطاقم هب

.عبرم رتميليم

10510513‘675‘000/0

يرس  لاصتا يارب رتميليم14 يجراخ رطق اب ينيزر لصفم
7×15 عطقم ات يتلووليك0.6 / 1لرتنك ياهلباك
.عبرم رتميليم

1052013‘335‘000/0

يرس  لاصتا يارب رتميليم21 يجراخ رطق اب ينيزر لصفم
10×1.5 عطقم ات يتلووليك0.6 / 1 لرتنك ياه لباك
.عبرم رتميليم

1052023‘795‘000/0

يرس  لاصتا يارب رتميليم31 يجراخ رطق اب ينيزر لصفم
24×1.5 عطقم ات يتلووليك0.6 / 1لرتنك ياه لباك
.عبرم رتميليم

1052037‘052‘000/0

يرس  لاصتا يارب رتميليم34 يجراخ رطق اب ينيزر لصفم
61×1.5 عطقم ات يتلووليك0.6 / 1لرتنك ياه لباك
.عبرم رتميليم

10520411‘260‘000/0

يرس  لاصتا يارب رتميليم14 يجراخ رطق اب ينيزر لصفم
5×2.5 عطقم ات يتلووليك0.6 / 1لرتنك ياه لباك
.عبرم رتميليم

1053013‘562‘000/0

يرس  لاصتا يارب رتميليم21 يجراخ رطق اب ينيزر لصفم
7×2.5 عطقم ات يتلووليك0.6 / 1لرتنك ياه لباك
.عبرم رتميليم

1053024‘025‘000/0

يرس  لاصتا يارب رتميليم31 يجراخ رطق اب ينيزر لصفم
19×2.5 عطقم ات يتلووليك0.6 / 1لرتنك ياه لباك
.عبرم رتميليم

1053037‘282‘000/0

يرس  لاصتا يارب رتميليم34 يجراخ رطق اب ينيزر لصفم
40×2.5 عطقم ات يتلووليك0.6 / 1لرتنك ياه لباك
.عبرم رتميليم

10530412‘134‘000/0

هحفص : 47
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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

اه لصفم واه لباكرس ـ10 لصف

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

يرس  لاصتا يارب رتميليم44 يجراخ رطق اب ينيزر لصفم
52×2.5 عطقم ات يتلووليك0.6 / 1لرتنك ياه لباك
.عبرم رتميليم

10530514‘894‘000/0

هحفص : 48



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

اهزيرپ واهديلك ـ11 لصف

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

ددع   هناخ كي و هار كي ،لپ كي تـلو250رپمآ10ديلك
.راكوت بـصن يارب

110101175‘000/0

ددع  يارب هناخ كي و هار كي ،لپ كي تـلو250رپمآ10ديلك
.راكور بـصن

1101023/00622‘500 207‘500/0

ددع  عون زا ،هناخ كي ،هار كي ،لپ كي تـلو250رپمآ10ديلك
 كيتسالپ سـنج زاو44IP تظافح هجرد اب،يناراب
.راكوت بـصن يارب ،يگتخير

110105

ددع  بـصن يارب ،هار كي ،لپ ود تـلو250رپمآ10ديلك
.راكوت

110201172‘000/0

ددع  بـصن يارب ،هار كي ،لپ ود تـلو250رپمآ10ديلك
.راكور

1102022/00438‘000 219‘000/0

ددع  و زاف لصو و عطق يارب ،لپ كي تـلو250رپمآ10ديلك
.راكوت بـصن يارب ،لون

110301180‘000/0

ددع  و زاف لصو و عطق يارب ،لپ كي تـلو250رپمآ10ديلك
.راكور بـصن يارب ،لون

110302212‘500/0

ددع .راكوت بصن يارب ،هار ود لپ ود تلو250 رپمآ10 ديلك 110303224‘500/0

ددع .راكور بصن يارب ،هار ود لپ ود تلو250 رپمآ10 ديلك 110304

ددع  كي و هارود ،لپ كي تـلو250رپمآ10 ليدبتديلك
.راكوت بـصن يارب،هناخ

110401194‘500/0

ددع  ،هناخ كي و هارود ،لپ كي تـلو250رپمآ10 ليدبتديلك
.راكور بـصن يارب

110402223‘000/0

ددع  يارب،هناخ كي و لپ كي تـلو250رپمآ10 يبيلصديلك
.راكوت بـصن

110501197‘500/0

ددع  يارب ،هناخ كي و لپ كي تـلو250رپمآ10 يبيلصديلك
.راكور بـصن

110502

ددع  يارب ،ييانشوراي گـنز تـمالعاب تـلو250 يراشف همكد
.راكوت بـصن

110701176‘000/0

ددع  يارب ،ييانشوراي گـنز تـمالعاب تـلو250 يراشف همكد
.راكور بـصن

110702208‘000/0

ددع .راكوت بـصن يارب ،لونوزاف كي تـلو250رپمآ16زيرپ 111101164‘500/0

ددع .راكور بـصن يارب،لونوزاف كي تـلو250رپمآ16زيرپ 111102198‘000/0

ددع  راكوت بـصن يارب ،لونوزاف كي تـلو250رپمآ16زيرپ
.)وكوش( نيمز لاصتااب

111201174‘500/0

ددع  راكور بـصن يارب ،لونوزاف كي تـلو250رپمآ16زيرپ
.)وكوش( نيمز لاصتااب

111202226‘000/0

هحفص : 49
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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

اهزيرپ واهديلك ـ11 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  هجرد اب ،يناراب عون ،لونوزاف كي تـلو250رپمآ16زيرپ

 بـصن يارب ،يگتخير كيتسالپ سـنجزاو44IP تظافح
.رادالول شوپردو)وكوش( نيمز لاصتا ابراكوت

111205

ددع .راكوت بصن يارب ،11RJ يتكوس نفلت زيرپ 112101170‘500/0

ددع .راكور بصن يارب ،11RJ يتكوس نفلت زيرپ 112102219‘000/0

ددع .راكوت بـصن يارب نويزيولتوويدار نتنآزيرپ 112801169‘500/0

ددع .راكور بـصن يارب نويزيولت و ويدار نتنآزيرپ 112802

ددع  ات25 تردق هب تلو220 تنسرولف ياهپمال يارب رميد
.زويف و لصو و عطق ديلك اب هارمه ،تاو1000

113202

ددع .يكيرتكلا يزادنا هار و ،طوبرم ديلك يطوق اب ،رلوكديلك 113301

ددع .راكوت بـصن يارب تـلو220رزيب 113401228‘000/0

ددع .راكور بـصن يارب تـلو220رزيب 113402

ددع .راكور اي راكوت بصن يارب ،تلو220 يكينورتكلا گنز 113403248‘500/0

ددع  هجرد اب ،يناراب عون ،لونوزاف كي تـلو250رپمآ16زيرپ
 بـصن يارب ،يگتخير كيتسالپ سـنجزاو44IP تظافح
 تـخاس رادالول شوپردو)وكوش( نيمز لاصتا ابراكور
.جراخ

11120611/002‘750‘000 *250‘000/0

ددع  ود و رپمآ32 زاف هس زيرپ كي لماش يتعنص زيرپ هبعج
  ظفاحم يروتاينيم ياهديلك اب رپمآ25 زافكت زيرپ
)Welding Box(

1112086/0051‘000‘000 *8‘500‘000/0

54‘810‘500

هحفص : 50



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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 ياه هلول ـ12 لصف

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

لوطرتم . 11Pgيدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول 120101158‘500/0

لوطرتم . 13.5Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول 120102174‘000/0

لوطرتم . 16Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول 120103178‘500/0

لوطرتم . 21Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول 120104190‘500/0

لوطرتم . 29Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول 120105190‘500/0

لوطرتم . 36Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول 120106200‘000/0

لوطرتم . 42Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول 120107203‘000/0

لوطرتم . 48Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول 120108214‘500/0

لوطرتم . 11Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول 120201120‘000/0

لوطرتم . 13.5Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول 120202135‘500/0

لوطرتم . 16Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول 120203140‘000/0

لوطرتم . 21Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول 120204152‘000/0

لوطرتم . 29Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول 120205152‘000/0

لوطرتم . 36Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول 120206162‘500/0

لوطرتم . 42Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول 120207165‘000/0

لوطرتم . 48Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول 120208176‘000/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ11Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.غاد

12030185/0017‘935‘000 211‘000/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ13.5Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.غاد

120302225/0049‘950‘000 222‘000/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ16Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.غاد

12030375/0016‘650‘000 222‘000/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ21Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.غاد

120304234‘500/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ29Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.غاد

12030540/009‘500‘000 237‘500/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ36Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.غاد

12030614/003‘451‘000 246‘500/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ42Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.غاد

120307

هحفص : 51



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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 ياه هلول ـ12 لصف

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

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ48Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.غاد

120308

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ11Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.غاد

120401172‘500/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ13.5Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.غاد

120402183‘500/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ16Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.غاد

120403183‘500/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ21Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.غاد

120404196‘000/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ29Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.غاد

120405199‘000/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ36Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.غاد

120406209‘000/0

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ42Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.غاد

120407

لوطرتم  يقمع هزيناولاگ48Pg يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.غاد

120408

لوطرتم  كي هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.چنيا مود

120501257‘000/0

لوطرتم  هس هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.چنيا مراهچ

120502313‘000/0

لوطرتم  كي هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.چنيا

120503386‘000/0

لوطرتم  و كي هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.چنيا مراهچ كي

120504468‘000/0

لوطرتم  و كي هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.چنيا مود كي

120505465‘500/0

لوطرتم  هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.چنياود

120506512‘000/0

لوطرتم  و ود هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول
.چنيا مود كي

120507601‘000/0

لوطرتم  كي هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.چنيا مود

120601218‘500/0

لوطرتم  هس هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.چنيا مراهچ

120602274‘500/0

لوطرتم  كي هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.چنيا

120603347‘000/0

هحفص : 52



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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 ياه هلول ـ12 لصف

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

لوطرتم  و كي هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.چنيا مراهچ كي

120604429‘500/0

لوطرتم  و كي هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.چنيا مود كي

120605427‘500/0

لوطرتم  هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.چنياود

120606474‘000/0

لوطرتم  و ود هزيناولاگ شوج زرد يدالوف هلولاب ،راكوت يشك هلول
.چنيا مود كي

120607566‘500/0

لوطرتم  چنيا مود كي يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
.راجفنا دض ياه متسيس يارب غاد يقمع هزيناولاگزرد نودب

120701346‘500/0

لوطرتم  چنيا مراهچ هس يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
.راجفنا دض ياه متسيس يارب غاد يقمع هزيناولاگزرد نودب

120702382‘000/0

لوطرتم  نودب چنيا كي يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
.راجفنا دض ياه متسيس يارب غاد يقمع هزيناولاگزرد

120703516‘000/0

لوطرتم  مراهچ كي و كي يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
 دض ياه متسيس يارب غاد يقمع هزيناولاگزرد نودب چنيا
.راجفنا

120704620‘500/0

لوطرتم  مود كي و كي يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
 دض ياه متسيس يارب غاد يقمع هزيناولاگزرد نودب چنيا
.راجفنا

120705697‘000/0

لوطرتم  نودب چنياود يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
.راجفنا دض ياه متسيس يارب غاد يقمع هزيناولاگزرد

120706761‘500/0

لوطرتم  لباق هزيناولاگ يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
. 11Pgفاطعنا

120801150‘000/0

لوطرتم  لباق هزيناولاگ يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
. 13.5Pgفاطعنا

120802165‘000/0

لوطرتم  لباق هزيناولاگ يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
. 16Pgفاطعنا

120803167‘000/0

لوطرتم  لباق هزيناولاگ يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
. 21Pgفاطعنا

120804214‘500/0

لوطرتم  لباق هزيناولاگ يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
. 29Pgفاطعنا

120805273‘000/0

لوطرتم  لباق هزيناولاگ يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
. 11Pgراددليش فاطعنا

120901148‘000/0

لوطرتم  لباق هزيناولاگ يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
. 13.5Pg راددليش فاطعنا

120902167‘500/0

لوطرتم  لباق هزيناولاگ يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
. 16Pg راددليش فاطعنا

120903179‘500/0

هحفص : 53



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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 ياه هلول ـ12 لصف

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

لوطرتم  لباق هزيناولاگ يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
. 21Pg راددليش فاطعنا

120904216‘000/0

لوطرتم  لباق هزيناولاگ يدالوف هلولاب ،راكوت اي راكور يشك هلول
. 29Pg راددليش فاطعنا

120905248‘500/0

لوطرتم  قرو زا يا هظفحم كي يسپيلك يراويد گنيكنارت
HOT( مرگ هزيناولاگ DIP(اب رتم يليم كي تماخض هب 
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع
 يليم20×30 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.رتم

121001622‘000/0

لوطرتم  هزيناولاگ قرو زا يا هظفحم ود يسپيلك يراويد گنيكنارت
HOT( مرگ DIP(خاد قياع اب رتم يليم كي تماخض هب
 يريذپ هبرض تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و

 اب هارمه رتم يليم20×50 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100
.لباك هدنرادهگن هعطق

121002983‘500/0

لوطرتم  هزيناولاگ قرو زا يا هظفحم ود يسپيلك يراويد گنيكنارت
HOT( مرگ DIP(خاد قياع اب رتم يليم كي تماخض هب
 يريذپ هبرض تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و

 اب هارمه رتم يليم20×70 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100
.لباك هدنرادهگن هعطق

1210031‘020‘000/0

لوطرتم  هزيناولاگ قرو زا يا هظفحم ود يسپيلك يراويد گنيكنارت
HOT( مرگ DIP(خاد قياع اب رتم يليم كي تماخض هب
 يريذپ هبرض تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و

 هارمه رتم يليم20×100 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100
.لباك هدنرادهگن هعطق اب

1210041‘253‘000/0

لوطرتم  هزيناولاگ قرو زا ياهظفحم ود يسپيلك يراويد گنيكنارت
HOT(مرگ DIP(قياع اب رتميليم كي تماخض هب 
 هبرض تمواقم اب رتسايلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد
 رتميليم40×120داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ
.لباك هدنرادهگن هعطق اب هارمه

1210051‘401‘000/0

لوطرتم  قرو زا يا هظفحم هس يسپيلك يراويد گنيكنارت
HOT( مرگ هزيناولاگ DIP(اب رتم يليم كي تماخض هب 
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع
30×100 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.لباك هدنرادهگن هعطق اب هارمه رتم يليم

1211011‘345‘000/0

لوطرتم  قرو زا يا هظفحم هس يسپيلك يراويد گنيكنارت
HOT( مرگ هزيناولاگ DIP(اب رتم يليم كي تماخض هب 
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع
40×120 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.لباك هدنرادهگن هعطق اب هارمه رتم يليم

1211022‘284‘000/0

هحفص : 54



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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 ياه هلول ـ12 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم  قرو زا يا هظفحم هس يسپيلك يراويد گنيكنارت

HOT( مرگ هزيناولاگ DIP(اب رتم يليم كي تماخض هب 
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع
40×150 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.لباك هدنرادهگن هعطق اب هارمه رتم يليم

1211032‘347‘000/0

لوطرتم  مرگ هزيناولاگ قرو زا ياهظفحم هس روخ زيرپ گنيكنارت
)HOT DIP(يلخاد قياع اب رتميليم كي تماخض هب
 يريذپ هبرض تمواقم اب رتسايلپ يسكوپا يردوپ گنر

 اب رتميليم40×150 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100
 تسب اب هارمه دحاو راهچ ات كي زيرپ صوصخم تاعطق
.هيور

1211041‘901‘000/0

لوطرتم  مرگ هزيناولاگ قرو زا يا هظفحم هس يفك گنيكنارت
)HOT DIP(30×200 داعبا هب رتم يليم1.5 تماخض هب
.تسب اب هارمه يلخاد قياع اب رتم يليم

1211051‘768‘000/0

لوطرتم  مرگ هزيناولاگ قرو زا يا هظفحم هس يفك گنيكنارت
)HOT DIP(60×200 داعبا هب رتم يليم1.5 تماخض هب
.تسب اب هارمه يلخاد قياع اب رتم يليم

1211062‘047‘000/0

لوطرتم  مرگ هزيناولاگ قرو زا يا هظفحم راهچ روخ زيرپ گنيكنارت
)HOT DIP(و يلخاد قياع اب رتم يليم كي تماخض هب
 يريذپ هبرض تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر

 اب رتم يليم40×200 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100
 تسب اب هارمه دحاو راهچ ات كي زيرپ صوصخم تاعطق
.هيور

1211071‘954‘000/0

ددع  يا هظفحم كي يسپيلك يراويد گنيكنارت يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(يليم كي تماخض هب
 اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب رتم
 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض تمواقم

.رتم يليم20×30

121201154‘500/0

ددع  زا يا هظفحم ود يسپيلك يراويد گنيكنارت يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو DIP(تم يليم كي تماخض هب
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب

 يليم20×50 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.رتم

121202155‘000/0

ددع  زا يا هظفحم ود يسپيلك يراويد گنيكنارت يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو DIP(تم يليم كي تماخض هب
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب

 يليم20×70 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.رتم

121203155‘500/0

هحفص : 55



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يدالوف ياه هلول ـ12 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  زا يا هظفحم ود يسپيلك يراويد گنيكنارت يياهتنا هعطق

HOT( مرگ هزيناولاگ قرو DIP(تم يليم كي تماخض هب
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب

20×100 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.رتم يليم

121204159‘500/0

ددع  روخ زيرپ يراويد گنيكنارت ياهظفحم ود يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا يراويد گنيكنارت DIP(هب
 يردوپ گنر و يلخاد قياع اب رتميليم كي تماخض
 رب دنوپ100 يريذپ هبرض تمواقم اب رتسايلپ يسكوپا
.هيور تسب اب هارمه رتميليم40×120 داعبا هب عبرم چنيا

121205439‘000/0

ددع  زا يا هظفحم هس يسپيلك يراويد گنيكنارت يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو DIP(تم يليم كي تماخض هب
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب

30×100 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.رتم يليم

121206171‘500/0

ددع  زا يا هظفحم هس يسپيلك يراويد گنيكنارت يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو DIP(تم يليم كي تماخض هب
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب

40×120 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.رتم يليم

121207174‘500/0

ددع  زا يا هظفحم هس يسپيلك يراويد گنيكنارت يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو DIP(تم يليم كي تماخض هب
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب

40×150 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.رتم يليم

121208222‘500/0

ددع  روخ زيرپ يراويد گنيكنارت يا هظفحم هس يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(يليم كي تماخض هب
 اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب رتم
 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض تمواقم

.رتم يليم40×150

121209456‘000/0

ددع  روخ زيرپ يراويد گنيكنارت يا هظفحم هس يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(يليم كي تماخض هب
 اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب رتم
 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض تمواقم

.هيور تسب اب هارمه رتم يليم40×200

121210465‘500/0

ددع  يا هظفحم هس يفك گنيكنارت مئاق هشوگ يطابترا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(يليم1.5 تماخض هب
 اب هارمه يلخاد قياع اب رتم يليم30×200 داعبا هب رتم
.تسب

1212111‘249‘000/0

هحفص : 56
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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 ياه هلول ـ12 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  يا هظفحم هس يفك گنيكنارت تخت هشوگ يطابترا هعطق

HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(يليم1.5 تماخض هب
 اب هارمه يلخاد قياع اب رتم يليم30×200 داعبا هب رتم
.تسب

1212122‘867‘000/0

ددع  زيرپ هبعج هب ياهظفحم هس يفك گنيكنارت يطابترا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(1.5 تماخض هب
 هارمه يلخاد قياع اب رتميليم30×200 داعبا هب رتميليم
.تسب اب

121213235‘500/0

ددع  قرو زا يا هظفحم هس يفك گنيكنارت يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ DIP(هب رتم يليم1.5 تماخض هب
.تسب اب هارمه يلخاد قياع اب رتم يليم30×200 داعبا

121214225‘000/0

ددع  يا هظفحم هس يفك گنيكنارت مئاق هشوگ يطابترا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(يليم1.5 تماخض هب
 اب هارمه يلخاد قياع اب رتم يليم60×200 داعبا هب رتم
.تسب

121215876‘500/0

ددع  يا هظفحم هس يفك گنيكنارت تخت هشوگ يطابترا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(يليم1.5 تماخض هب
 اب هارمه يلخاد قياع اب رتم يليم60×200 داعبا هب رتم
.تسب

1212162‘083‘000/0

ددع  زيرپ هبعج هب ياهظفحم هس يفك گنيكنارت يطابترا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(1.5 تماخض هب
 هارمه يلخاد قياع اب رتميليم60×200 داعبا هب رتميليم
.تسب اب

121217193‘500/0

ددع  قرو زا يا هظفحم هس يفك گنيكنارت يياهتنا هعطق
HOT( مرگ هزيناولاگ DIP(هب رتم يليم1.5 تماخض هب
.تسب اب هارمه يلخاد قياع اب رتم يليم60×200 داعبا

121218239‘000/0

ددع  زا روخ زيرپ يراويد گنيكنارت يا هظفحم ود يلخاد هشوگ
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو DIP(تم يليم كي تماخض هب
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب

40×120 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.هيور تسب اب هارمه رتم يليم

121301443‘000/0

ددع  روخ زيرپ يراويد گنيكنارت يا هظفحم ود يجراخ هشوگ
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(يليم كي تماخض هب
 اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب رتم
 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض تمواقم

.هيور تسب اب هارمه رتم يليم40×120

121302858‘000/0

هحفص : 57
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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 ياه هلول ـ12 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  زا روخ زيرپ يراويد گنيكنارت يا هظفحم ود تخت هشوگ

HOT( مرگ هزيناولاگ قرو DIP(تم يليم كي تماخض هب
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب

40×120 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
.هيور تسب اب هارمه رتم يليم

1213031‘031‘000/0

ددع  روخ زيرپ يراويد گنيكنارت يا هظفحم هس يلخاد هشوگ
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(يليم كي تماخض هب
 اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب رتم
 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض تمواقم

.هيور تسب اب هارمه رتم يليم40×150

121304398‘000/0

ددع  روخ زيرپ يراويد گنيكنارت يا هظفحم هس يجراخ هشوگ
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(يليم كي تماخض هب
 اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب رتم
 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض تمواقم

.هيور تسب اب هارمه رتم يليم40×150

1213051‘249‘000/0

ددع  زا روخ زيرپ يراويد گنيكنارت يا هظفحم هس تخت هشوگ
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو DIP(تم يليم كي تماخض هب
 تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب

40×150 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض
. رتم يليم

1213061‘715‘000/0

ددع  روخ زيرپ يراويد گنيكنارت يا هظفحم هس تخت هشوگ
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا يراويد گنيكنارت DIP(هب 
 يردوپ گنر و يلخاد قياع اب رتم يليم كي تماخض
 رب دنوپ100 يريذپ هبرض تمواقم اب رتسا يلپ يسكوپا
.هيور تسب اب هارمه رتم يليم40×200 داعبا هب عبرم چنيا

1213071‘768‘000/0

ددع  روخ زيرپ يراويد گنيكنارت ياهظفحم راهچ يلخاد هشوگ
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا DIP(كي تماخض هب 
 رتسايلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب رتميليم
 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض تمواقم اب

.قباطم هيور تسب اب هارمه رتميليم40×200

121308597‘500/0

ددع  زيرپ يراويد گنيكنارت يا هظفحم راهچ يجراخ هشوگ
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا روخ DIP(كي تماخض هب 
 رتسا يلپ يسكوپا يردوپ گنر و يلخاد قياع اب رتم يليم
 داعبا هب عبرم چنيا رب دنوپ100 يريذپ هبرض تمواقم اب

.هيور تسب اب هارمه رتم يليم40×200

1213091‘311‘000/0

ددع  يفك گنيكنارت صوصخم روخ زيرپ راهچ ات كي زيرپ هبعج
HOT( مرگ هزيناولاگ قرو زا رتم يليم200×200 داعبا هب

DIP(70 قمع زا يلخاد قياع اب رتم يليم1.5 تماخض هب
.تساكياد يموينيمولآ برد اب رتم يليم130 ات

1213101‘579‘000/0

هحفص : 58
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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 ياه هلول ـ12 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  قرو زا يفك گنيكنارت زيرپ هبعج هدننك دودسم هعطق

HOT( مرگ هزيناولاگ DIP(اب رتم يليم1.5 تماخض هب 
.يلخاد قياع

121311210‘500/0

97‘486‘000

هحفص : 59



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يس.يو.يپ ياه هلول ـ13 لصف

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

لوطرتم .11pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكور يشك هلول 13030195‘600/0

لوطرتم . 13.5pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكور يشك هلول 130302110‘500/0

لوطرتم . 16pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكور يشك هلول 130303118‘500/0

لوطرتم .21pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكور يشك هلول 130304136‘500/0

لوطرتم .29pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكور يشك هلول 130305144‘000/0

لوطرتم .36pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكور يشك هلول 130306164‘000/0

لوطرتم . 42pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكور يشك هلول 130307175‘500/0

لوطرتم .48pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكور يشك هلول 130308150‘000/0

لوطرتم .11pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول 13040157‘000/0

لوطرتم .13.5pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول 13040271‘700/0

لوطرتم .16pg يس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول 13040380‘000/0

لوطرتم .21pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول 13040497‘900/0

لوطرتم .29pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول 130405105‘500/0

لوطرتم .36pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول 130406126‘500/0

لوطرتم .42pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول 130407137‘500/0

لوطرتم .48pgيس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول 130408111‘500/0

لوطرتم  لباق)يوق( نيگنس يس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
)فاص مود رادج و يموطرخ يلخاد رادج( هرادجود فاطعنا
.11 هرمن ،نآ همادا و نوتب لخاد رد بـصن يارب

130601

لوطرتم  لباق)يوق( نيگنس يس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
)فاص مود رادج و يموطرخ يلخاد رادج( هرادجود فاطعنا
.13.5 هرمن ،نآ همادا و نوتب لخاد رد بـصن يارب

130602

لوطرتم  لباق)يوق( نيگنس يس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
)فاص مود رادج و يموطرخ يلخاد رادج( هرادجود فاطعنا
.16 هرمن ،نآ همادا و نوتب لخاد رد بـصن يارب

130603

لوطرتم  لباق)يوق( نيگنس يس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
)فاص مود رادج و يموطرخ يلخاد رادج( هرادجود فاطعنا
.21 هرمن ،نآ همادا و نوتب لخاد رد بـصن يارب

130604

لوطرتم  لباق)يوق( نيگنس يس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
)فاص مود رادج و يموطرخ يلخاد رادج( هرادجود فاطعنا
.29 هرمن ،نآ همادا و نوتب لخاد رد بـصن يارب

130605

هحفص : 60



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يس.يو.يپ ياه هلول ـ13 لصف

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

لوطرتم  لباق)يوق( نيگنس يس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
)فاص مود رادج و يموطرخ يلخاد رادج( هرادجود فاطعنا
.36 هرمن ،نآ همادا و نوتب لخاد رد بـصن يارب

130606

لوطرتم  لباق)يوق( نيگنس يس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
)فاص مود رادج و يموطرخ يلخاد رادج( هرادجود فاطعنا
.42 هرمن ،نآ همادا و نوتب لخاد رد بـصن يارب

130607

لوطرتم  لباق)يوق( نيگنس يس .يو .يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
)فاص مود رادج و يموطرخ يلخاد رادج( هرادجود فاطعنا
.48 هرمن ،نآ همادا و نوتب لخاد رد بـصن يارب

130608

لوطرتم رد بـصن يارب ،)PE( نليتا يلپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
 فاطعنا لباق عون زا هچراپ كي تروص هب ،نوتب لخاد
. 11Pg يگنلش

130701113‘000/0

لوطرتم رد بـصن يارب ،)PE( نليتا يلپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
 فاطعنا لباق عون زا هچراپ كي تروص هب ،نوتب لخاد
. 13.5Pg يگنلش

130702127‘500/0

لوطرتم رد بـصن يارب ،)PE( نليتا يلپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
 فاطعنا لباق عون زا هچراپ كي تروص هب ،نوتب لخاد
. 16Pg يگنلش

130703133‘500/0

لوطرتم رد بـصن يارب ،)PE( نليتا يلپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
 فاطعنا لباق عون زا هچراپ كي تروص هب ،نوتب لخاد
. 21Pg يگنلش

130704154‘500/0

لوطرتم رد بـصن يارب ،)PE( نليتا يلپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
 فاطعنا لباق عون زا هچراپ كي تروص هب ،نوتب لخاد
. 29Pg يگنلش

130705174‘500/0

لوطرتم رد بـصن يارب ،)PE( نليتا يلپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
 فاطعنا لباق عون زا هچراپ كي تروص هب ،نوتب لخاد
. 36Pg يگنلش

130706207‘000/0

لوطرتم رد بـصن يارب ،)PE( نليتا يلپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
 فاطعنا لباق عون زا هچراپ كي تروص هب ،نوتب لخاد
. 42Pg يگنلش

130707270‘000/0

لوطرتم رد بـصن يارب ،)PE( نليتا يلپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
 فاطعنا لباق عون زا هچراپ كي تروص هب ،نوتب لخاد
. 48Pg يگنلش

130708331‘000/0

لوطرتم 150×50 داعبا هبU-PVC سنج زا يراويد گنيكنارت
.هريغ و لاصتا تاعطق ،هشوگ عاونا ،رد اب هارمه ،رتم يليم

130801

لوطرتم 105×50 داعبا هبU-PVC سنج زا يراويد گنيكنارت
 و لاصتا تاعطق ،هشوگ عاونا ،رد ود اب هارمه ،رتم يليم
.هريغ

130802

هحفص : 61



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يس.يو.يپ ياه هلول ـ13 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم ليم80×50 داعبا هبU-PVC سنج زا يراويد گنيكنارت

.هريغ و لاصتا تاعطق ،هشوگ عاونا ،رد ود اب هارمه ،رتم
130803

لوطرتم ليم75×20 داعبا هبU-PVC سنج زا يراويد گنيكنارت
.هريغ و لاصتا تاعطق ،هشوگ عاونا ،رد اب هارمه ،رتم

130804

لوطرتم ليم60×20 داعبا هبU-PVC سنج زا يراويد گنيكنارت
.هريغ و لاصتا تاعطق ،هشوگ عاونا ،رد اب هارمه ،رتم

130805

لوطرتم يليم40×20 داعبا هبU-PVC سنج زا يراويد گنيكنارت
.هريغ و لاصتا تاعطق ،هشوگ عاونا ،رد اب هارمه ،رتم

130806

لوطرتم  ،تكاد ياضف كيكفت تهجU-PVC سنج زا نشيتراپ
.رتم يليم50 و35 ياه قمع يارب

130807

ددع  زا لوجام12 ،زيرپ و ديلك بصن يارب باوخ فك هبعج
يظنت لباق عافترا و ليتسا رد شكور اب ، U-PVC  سنج
.رتم يليم105 ات75 زا

130901

ددع  زا لوجام18 ،زيرپ و ديلك بصن يارب باوخ فك هبعج
يظنت لباق عافترا و ليتسا رد شكور اب ، U-PVC  سنج
.رتم يليم105 ات75 زا

130902

ددع  زا لوجام24 ،زيرپ و ديلك بصن يارب باوخ فك هبعج
 سنج
U-PVC ، 75 زا ،ميظنت لباق عافترا و ليتسا رد شكور اب
.رتم يليم105 ات

130903

هحفص : 62



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

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

ددع  رپمآ6 ات2 راكدنت اي راكدنك يتعنص عون يگنشفزويف
. DII,27E هزادنا

1401016/002‘082‘000 347‘000/0

ددع  رپمآ25 ات10 راكدنت اي راكدنك يتعنص عون يگنشفزويف
. DII,27E هزادنا

140102354‘000/0

ددع  رپمآ63 ات35 راكدنت اي راكدنك يتعنص عون يگنشفزويف
. DIII,33E هزادنا

140103445‘500/0

ددع 100 ات80 راكدنت ايراكدنك يتعنص عون يگنشفزويف
.DIV,11/4Rهزادنا رپمآ

140104497‘500/0

ددع 200 ات125 راكدنت اي راكدنك يتعنص عون يگنشفزويف
. DV,2R هزادنا رپمآ

140105569‘000/0

ددع 6 ات2 راكدنت اي راكدنك)يباتك(يگناخ عون يگنشفزويف
. DII,27E هزادنا رپمآ

140106447‘000/0

ددع  ات10 راكدنت اي راكدنك)يباتك(يگناخ عون يگنشفزويف
. DII,27E هزادنا رپمآ25

140107355‘000/0

ددع  ات35 راكدنت اي راكدنك)يباتك(يگناخ عون يگنشفزويف
. DIII,33E هزادنا رپمآ63

140108447‘000/0

ددع  ات80 راكدنت ايراكدنك)يباتك(يگناخ عون يگنشفزويف
.DIV,11/4R هزادنا رپمآ100

140109503‘500/0

ددع  ات125 راكدنت اي راكدنك)يباتك(يگناخ عون يگنشفزويف
. DV,2R هزادنا رپمآ200

140110575‘500/0

ددع  ياهرادم صوصخم راكدنت)يباتك(يگناخ عون يگنشفزويف
. DOI,14E هزادنا رپمآ6 ات2 لرتنك

140211355‘000/0

ددع  ياهرادم صوصخم راكدنت)يباتك(يگناخ عون يگنشفزويف
. 2DO,18E هزادنا رپمآ63 ات20 لرتنك

140212445‘500/0

ددع  تازيهجت تظافح صوصخم رپمآ10 ات2 يا هشيش زويف
.ييولبات

140301347‘000/0

ددع 6 ؛HRC عون زا و رفص رفص هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
رپمآ25

140501151‘500/0

ددع 2 ؛HRC عون زا و رفص رفص هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ60 ات

140502151‘500/0

ددع  ات25 ؛HRC عون زا و رفص هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ63

140601159‘000/0

ددع  ات32 ؛HRC عون زا و رفص هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ160

140602172‘000/0

ددع 3 ات35 ؛HRC عون زا و كي هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ

140701260‘500/0

ددع  ات80 ؛HRC عون زا و كي هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ160

140702260‘500/0
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99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

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

ددع ات200 ؛HRC عون زا و كي هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ250

140703224‘500/0

ددع 60 ات80؛HRC عون زا و ود هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ

140801348‘500/0

ددع  ات200 ؛HRC عون زا و ود هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ250

140802348‘500/0

ددع  ات300 ؛HRC عون زا و ود هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ400

140803306‘500/0

ددع  ات300 ؛HRC عون زا و هس هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ400

140901351‘500/0

ددع  ات425 ؛HRC عون زا و هس هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ630

140902420‘000/0

ددع ت500 ؛HRC عون زا و راهچ هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ800

141001464‘000/0

ددع 1000 ؛HRC عون زا و راهچ هزادنا)يدراك( ييوقاچ زويف
.رپمآ1250 ات

141002

ددع HRC ياهزويف يارب ،لپ كي ،)يدراك( ييوقاچ زويف هياپ
.رپمآ160 ات6 ،رفص رفص هزادنا

141101570‘500/0

ددع HRC ياهزويف يارب ،لپ كي ،)يدراك( ييوقاچ زويف هياپ
.رپمآ160 ات25 ،رفص هزادنا

141102587‘000/0

ددع HRC ياهزويف يارب ،لپ كي ،)يدراك( ييوقاچ زويف هياپ
.رپمآ250 ات35 ،كي هزادنا

141103697‘000/0

ددع HRC ياهزويف يارب ،لپ كي ،)يدراك( ييوقاچ زويف هياپ
.رپمآ400 ات80 ،ود هزادنا

141104738‘500/0

ددع HRC ياهزويف يارب ،لپ كي ،)يدراك( ييوقاچ زويف هياپ
.رپمآ630 ات300 ،هس هزادنا

141105865‘000/0

ددع HRC ياهزويف يارب ،لپ كي ،)يدراك( ييوقاچ زويف هياپ
.رپمآ1250 ات1000 ،راهچ هزادنا

1411061‘523‘000/0

ددع HRC ياهزويف يارب ، لپ هس ،)يدراك( ييوقاچ زويف هياپ
.رپمآ160 ات6 ،رفص رفص هزادنا

1416011‘202‘000/0

ددع HRC ياهزويف يارب ، لپ هس ،)يدراك( ييوقاچ زويف هياپ
.رپمآ160 ات25 ،رفص هزادنا

1416021‘313‘000/0

ددع HRC ياهزويف يارب ، لپ هس ،)يدراك( ييوقاچ زويف هياپ
.رپمآ250 ات35 ،كي هزادنا

1416031‘399‘000/0

ددع  يارب هدش قياع لماك هتسد اب ييوقاچ شـك زويف
.رفص رفص هزادناHRC ياهزويف

141901

ددع  يارب هدش قياع لماك هتسد اب ييوقاچ شـك زويف
.رفص هزادناHRC ياهزويف

141902
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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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

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

ددع  يارب هدش قياع لماك هتسد اب ييوقاچ شـك زويف
.كي هزادناHRC ياهزويف

141903

ددع  يارب هدش قياع لماك هتسد اب ييوقاچ شـك زويف
.ود هزادناHRC ياهزويف

141904

ددع  يارب هدش قياع لماك هتسد اب ييوقاچ شـك زويف
.هس هزادناHRC ياهزويف

141905

ددع  يارب هدش قياع لماك هتسد اب ييوقاچ شـك زويف
.راهچ هزادناHRC ياهزويف

141906

ددع  اي راكدنت عون زا ،لپ كي يروتاينيم كيتاموتا ديلك
.رپمآ6 ات2 راكدنك

1422014/001‘982‘000 495‘500/0

ددع  اي راكدنت عون زا ،لپ كي يروتاينيم كيتاموتا ديلك
.رپمآ32 ات10 راكدنك

14220218/008‘064‘000 448‘000/0

ددع  اي راكدنت عون زا ،لپ كي يروتاينيم كيتاموتا ديلك
.رپمآ63 ات40 راكدنك

142203547‘500/0

ددع  راكدنك اي راكدنت عون زا ،لپ ود يروتاينيم كيتاموتا ديلك
.رپمآ6 ات2

142301820‘000/0

ددع  راكدنك اي راكدنت عون زا ،لپ ود يروتاينيم كيتاموتا ديلك
.رپمآ32 ات10

142302861‘000/0

ددع  راكدنك اي راكدنت عون زا ،لپ ود يروتاينيم كيتاموتا ديلك
.رپمآ63 ات40

1423031‘599‘000/0

ددع  راكدنك اي راكدنت عون زا ،لپ هس يروتاينيم كيتاموتا ديلك
.رپمآ6 ات2

1424011‘748‘000/0

ددع  راكدنك اي راكدنت عون زا ،لپ هس يروتاينيم كيتاموتا ديلك
.رپمآ32 ات10

1424024/006‘748‘000 1‘687‘000/0

ددع  راكدنك اي راكدنت عون زا ،لپ هس يروتاينيم كيتاموتا ديلك
.رپمآ63 ات40

1424031‘725‘000/0

ددع .يروتاينيم ديلك تكاتنك 1424111‘049‘000/0

لوطرتم  ليبق زا بصن مزاول هيلك اب و مواقم يراكبآ اب يزلف لير
 ديلك بـصن يارب صوصخم ياه تسب و چرپ و هرهم ،چيپ
.يروتاينيم كيتاموتا

1425013/00316‘500 105‘500/0

ددع  يمان ژاتلو اب ،لپ ود نيمز نايرج تـشن تـظافح ديلك
25 يمان نايرج و رپمآ يليم30 تيساسح اب و تلو250

.رپمآ40 ات

1428012‘650‘000/0

ددع  يمان ژاتلو اب ،لپ ود نيمز نايرج تـشن تـظافح ديلك
63 يمان نايرج و رپمآ يليم30 تيساسح اب و تلو250

.رپمآ

1428022‘837‘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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  يمان ژاتلو اب ،لپ راهچ نيمز نايرج تـشن تـظافح ديلك

25 يمان نايرج و رپمآ يليم30 تيساسح اب و تلو500
.رپمآ40 ات

1428034‘295‘000/0

ددع  يمان ژاتلو اب ،لپ راهچ نيمز نايرج تـشن تـظافح ديلك
63 يمان نايرج و رپمآ يليم30 تيساسح اب و تلو500

.رپمآ

1428044‘376‘000/0

ددع  يمان ژاتلو اب ،لپ راهچ نيمز نايرج تـشن تـظافح ديلك
 يمان نايرج و رپمآ يليم30 تيساسح اب و تلو500
.رپمآ100

1428056‘622‘000/0

ددع  يمان ژاتلو اب ،لپ راهچ نيمز نايرج تـشن تـظافح ديلك
 يمان نايرج و رپمآ يليم100 تيساسح اب و تلو500
.رپمآ40 ات25

1428064‘784‘000/0

ددع  يمان ژاتلو اب ،لپ راهچ نيمز نايرج تـشن تـظافح ديلك
 يمان نايرج و رپمآ يليم100 تيساسح اب و تلو500

.رپمآ63

1428075‘096‘000/0

ددع  يمان ژاتلو اب ،لپ راهچ نيمز نايرج تـشن تـظافح ديلك
 يمان نايرج و رپمآ يليم100 تيساسح اب و تلو500
.رپمآ100

1428086‘739‘000/0

ددع  و زاب تكاتنك كي اب)يا هبرض هلر( رود هار زا لرتنك ديلك
.رپمآ16 نايرج و تـلو250 ژاتلو اب و هتسب

1436011‘621‘000/0

ددع  و زاب تكاتنك ود اب)يا هبرض هلر( رود هار زا لرتنك ديلك
.رپمآ16 نايرج و تـلو250 ژاتلو اب و هتسب

1436021‘540‘000/0

ددع  تكاتنك ود اي كي اب بوانتم اي ميقتسم تلو24 هلر
.لقتسم

1436111/001‘001‘000 1‘001‘000/0

ددع  تكاتنك راهچ اي هس اب بوانتم اي ميقتسم تلو24 هلر
.لقتسم

1436121‘120‘000/0

ددع .لقتسم تكاتنك ود اي كي اب بوانتم تلو220 هلر 1436211‘201‘000/0

ددع .لقتسم تكاتنك راهچ اي هس اب بوانتم تلو220 هلر 143622928‘500/0

ددع .تلو220 ،ددجم تراتسا هلر 1436311‘213‘000/0

ددع  نامز و تـلو250 يمان ژاتلو اب رپمآ10 ولبات رميات
.هقيقد شـش ات رثكادح ميظنت

143701875‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ16 ،لپ كي ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

143801598‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ25 ،لپ كي ييولبات نادرگ ديلك
.لماكروط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

143802822‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ40 ،لپ كي ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

143803943‘000/0

هحفص : 66



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

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

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ63 ،لپ كي ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1438041‘125‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ100 ،لپ كي ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1438051‘694‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ16 ،لپ ود ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

143901726‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ25 ،لپ ود ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

143902793‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ40 ،لپ ود ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1439031‘104‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ63 ،لپ ود ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1439041‘403‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ100 ،لپ ود ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1439051‘945‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ200 ،لپ ود ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1439062‘922‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ16 ،لپ هس ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

144001899‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ25 ،لپ هس ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1440021‘005‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ40 ،لپ هس ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1440031‘329‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ63 ،لپ هس ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1440041‘868‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ100 ،لپ هس ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1440052‘749‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ200 ،لپ هس ييولبات نادرگ ديلك
.لماك روط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1440063‘530‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ16 ،لپ راهچ ييولبات نادرگديلك
.لماكروط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1441011‘013‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ25 ،لپ راهچ ييولبات نادرگديلك
.لماكروط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1441021‘520‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ40 ،لپ راهچ ييولبات نادرگديلك
.لماكروط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1441031‘809‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ63 ،لپ راهچ ييولبات نادرگديلك
.لماكروط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1441042‘401‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ80 ،لپ راهچ ييولبات نادرگديلك
.لماكروط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1441053‘718‘000/0
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ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ100 ،لپ راهچ ييولبات نادرگديلك
.لماكروط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1441064‘192‘000/0

ددع 380 يمان ژاتلو اب رپمآ200 ،لپ راهچ ييولبات نادرگديلك
.لماكروط هب ،رابريز عطق لباق ،تـلو

1441076‘004‘000/0

ددع )2- 0- 1( هتلاح هس عون زا ،لپ كت ييولبات نادرگ ديلك
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو240رثكادح ژاتلو اب رپمآ16
.لماكروطب

144301729‘500/0

ددع  اب و رپمآ6 ،روختكاتنك)2-0-1( نامرف هتلاح هس ديلك
.تلو240 رثكادح ژاتلو

144311909‘000/0

ددع .نامرف هتلاح هس ديلك تكاتنك 144321459‘000/0

ددع )2- 0- 1( هتلاح هس عون زا ،لپ هس ييولبات نادرگديلك
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو415 ژاتلو رثكادح اب رپمآ16
.لماك روطب

1445015/005‘210‘000 1‘042‘000/0

ددع )2- 0- 1( هتلاح هس عون زا ،لپ هس ييولبات نادرگديلك
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو415 ژاتلو رثكادح اب رپمآ25

.لماك روطب

1445021‘121‘000/0

ددع )2- 0- 1( هتلاح هس عون زا ،لپ هس ييولبات نادرگديلك
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو415 ژاتلو رثكادح اب رپمآ40

.لماك روطب

1445031‘533‘000/0

ددع )2- 0- 1( هتلاح هس عون زا ،لپ هس ييولبات نادرگديلك
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو415 ژاتلو رثكادح اب رپمآ63
.لماك روطب

1445041‘831‘000/0

ددع )2- 0- 1( هتلاح هس عون زا ،لپ هس ييولبات نادرگديلك
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو415 ژاتلو رثكادح اب رپمآ100

.لماك روطب

1445053‘811‘000/0

ددع )2- 0- 1( هتلاح هس عون زا ،لپ هس ييولبات نادرگديلك
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو415 ژاتلو رثكادح اب رپمآ160

.لماك روطب

1445064‘373‘000/0

ددع 16)1- 2( هتلاح ود عون زا ،لپ كي ييولبات نادرگ ديلك
 روط هب ،راب ريز عطق لباق ،تـلو240 ژاتلو رثكادح اب رپمآ
.لماك

144701830‘000/0

ددع 25)1- 2( هتلاح ود عون زا ،لپ كي ييولبات نادرگ ديلك
 روط هب ،راب ريز عطق لباق ،تـلو240 ژاتلو رثكادح اب رپمآ
.لماك

144702850‘500/0

ددع 16)1- 2( هتلاح ود عون زا ،لپ هس ييولبات نادرگ ديلك
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو380رثكادح ژاتلو اب رپمآ
.لماكروطب

1449011‘132‘000/0
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ددع 25)1- 2( هتلاح ود عون زا ،لپ هس ييولبات نادرگ ديلك

 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو380رثكادح ژاتلو اب رپمآ
.لماكروطب

1449021‘193‘000/0

ددع 40)1- 2( هتلاح ود عون زا ،لپ هس ييولبات نادرگ ديلك
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو380رثكادح ژاتلو اب رپمآ
.لماكروطب

1449031‘710‘000/0

ددع 63)1- 2( هتلاح ود عون زا ،لپ هس ييولبات نادرگ ديلك
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو380رثكادح ژاتلو اب رپمآ
.لماكروطب

1449041‘811‘000/0

ددع  زا ،رپمآ16 ييولبات نادرگ ياهديلك يارب يندچ هبعج
.لپ راهچ ات لپ كت

145301658‘500/0

ددع  زا ،رپمآ40 ييولبات نادرگ ياهديلك يارب يندچ هبعج
.لپ راهچ ات لپ كت

1453021‘093‘000/0

ددع  ،رابريز عطق لباق ،تـلو500 ،رپمآ160 لپ هسزويف ديلك
.طوبرم ييوقاچ زويف نودب و طوبرم ياهريگ هقرج اب

1459012‘372‘000/0

ددع  ،رابريز عطق لباق ،تـلو500 ،رپمآ250 لپ هس زويف ديلك
.طوبرم ييوقاچ زويف نودب و طوبرم ياهريگ هقرج اب

1459023‘487‘000/0

ددع  ،رابريز عطق لباق ،تـلو500 ،رپمآ400 لپ هسزويف ديلك
.طوبرم ييوقاچ زويف نودب و طوبرم ياهريگ هقرج اب

1459034‘558‘000/0

ددع  ،رابريز عطق لباق ،تـلو500 ،رپمآ630 لپ هس زويف ديلك
.طوبرم ييوقاچ زويف نودب و طوبرم ياهريگ هقرج اب

1459045‘525‘000/0

ددع  ژاتلو اب لپ كي)ريرك زويف( يروتاينيم عون زويف ديلك
 روط هب طوبرم زويف اب رپمآ32 نايرج ات تلو250 يمان
.لماك

1460011‘102‘000/0

ددع  يمان ژاتلو اب لپ ود)ريرك زويف( يروتاينيم عون زويف ديلك
.لماك روط هب طوبرم زويف اب رپمآ32 نايرج ات تلو500

146004

ددع  يمان ژاتلو اب لپ هس)ريرك زويف( يروتاينيم عون زويف ديلك
.لماك روط هب طوبرم زويف اب رپمآ32 نايرج ات تلو500

1460071‘644‘000/0

ددع  ژاتلو اب لپ راهچ)ريرك زويف( يروتاينيم عون زويف ديلك
 روط هب طوبرم زويف اب رپمآ32 نايرج ات تلو500 يمان
.لماك

146010

ددع  ژاتلو اب لپ هس راب ريز عطق لباق رادزويف هياپ نادرگ ديلك
.رپمآ160 نايرج و تلو500 يمان

1461015‘455‘000/0

ددع  ژاتلو اب لپ هس راب ريز عطق لباق رادزويف هياپ نادرگ ديلك
.رپمآ250 نايرج و تلو500 يمان

1461028‘117‘000/0

ددع  ژاتلو اب لپ هس راب ريز عطق لباق رادزويف هياپ نادرگ ديلك
.رپمآ400 نايرج و تلو500 يمان

1461039‘591‘000/0

ددع  ژاتلو اب لپ هس راب ريز عطق لباق رادزويف هياپ نادرگ ديلك
.رپمآ630 نايرج و تلو500 يمان

14610411‘015‘000/0
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ددع  ژاتلو اب لپ هس راب ريز عطق لباق رادزويف هياپ نادرگ ديلك
.رپمآ800 نايرج و تلو500 يمان

146105

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك14 عطق تردق اب و رپمآ100ات ،راب ريز عطق

.تلو380

1462011/0010‘881‘000 10‘881‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك14 عطق تردق اب و رپمآ125 ،راب ريز عطق

.تلو380

14620214‘151‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك14 عطق تردق اب و رپمآ160 ،راب ريز عطق

.تلو380

14620316‘576‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 وليك25 عطق تردق اب و رپمآ250 اي200 ،راب ريز عطق
.تلو380 رد رپمآ

14620421‘388‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك35 عطق تردق اب و رپمآ400 ،راب ريز عطق

.تلو380

14620535‘306‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك35 عطق تردق اب و رپمآ630 ،راب ريز عطق

.تلو380

14620646‘477‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك35 عطق تردق اب و رپمآ800 ،راب ريز عطق

.تلو380

14620788‘102‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ1250 ،راب ريز عطق

.تلو380

146208133‘072‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ1600 ،راب ريز عطق

.تلو380

146209124‘082‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك70 عطق تردق اب و رپمآ2000 ،راب ريز عطق

.تلو380

146210110‘902‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك85 عطق تردق اب و رپمآ2500 ،راب ريز عطق

.تلو380

146211

ددع  لباق ،لپ هس تباث ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ1000 ،راب ريز عطق

.تلو380

146212127‘001‘000/0

هحفص : 70
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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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع عطق نايرج ياههنماد اب)MPCB( يروتوم تظافح ديلك

.رپمآ6/3 رثكادح ات ميظنت لباق
1462212‘524‘000/0

ددع عطق نايرج ياههنماد اب)MPCB( يروتوم تظافح ديلك
.رپمآ18 ات رپمآ6/3 زا شيب ميظنت لباق

1462223‘189‘000/0

ددع عطق نايرج ياههنماد اب)MPCB( يروتوم تظافح ديلك
.رپمآ32 ات رپمآ18 زا شيب ميظنت لباق

1462233‘543‘000/0

ددع عطق نايرج ياههنماد اب)MPCB( يروتوم تظافح ديلك
.رپمآ100 ات رپمآ32 زا شيب ميظنت لباق

14622411‘868‘000/0

ددع  ياههنماد اب)MPCB( يروتوم تظافح ديلك تكاتنك
.رپمآ32 ات ميظنت لباق عطق نايرج

146231571‘000/0

ددع  ياههنماد اب)MPCB( يروتوم تظافح ديلك تكاتنك
.رپمآ100 ات32 ميظنت لباق عطق نايرج

146232627‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك14 عطق تردق اب و رپمآ100 ات ،راب ريز عطق

.تلو380

14630120‘385‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك14 عطق تردق اب و رپمآ125  ،راب ريز عطق

.تلو380

14630221‘916‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد  رپمآ وليك14  عطق تردق اب و رپمآ160 ،راب ريز عطق

.تلو380

14630323‘856‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 وليك25 عطق تردق اب و رپمآ250 اي200 ،راب ريز عطق
.تلو380 رد رپمآ

14630435‘126‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك35 عطق تردق اب و رپمآ400 ،راب ريز عطق

.تلو380

14630550‘179‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك35 عطق تردق اب و رپمآ630 ،راب ريز عطق

.تلو380

14630625‘541‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك35 عطق تردق اب و رپمآ800 ،راب ريز عطق

.تلو380

146307115‘952‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ1250 ،راب ريز عطق

.تلو380

146308101‘952‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ1600 ،راب ريز عطق

.تلو380

146309102‘422‘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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

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

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك70 عطق تردق اب و رپمآ2000 ،راب ريز عطق

.تلو380

146310

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك85 عطق تردق اب و رپمآ2500 ،راب ريز عطق

.تلو380

146311

ددع  لباق ،لپ هس ييوشك ميظنت لباق تكپماك كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ1000 ،راب ريز عطق

.تلو380

146312275‘682‘000/0

ددع  ژاتلو اب رپمآ250 ات تكپماك ديلك يروتوم مسيناكم
. AC ايDC تلو24-220 هيذغت

14640131‘430‘000/0

ددع  اب رپمآ1250 ات400 زا تكپماك ديلك يروتوم مسيناكم
. AC ايDC تلو24-220 هيذغت ژاتلو

14640245‘616‘000/0

ددع  اب رپمآ1250 زا رتالاب تكپماك ديلك يروتوم مسيناكم
. AC ايDC تلو24-220 هيذغت ژاتلو

14640364‘741‘000/0

ددع 24-220 هيذغت ژاتلو اب تكپماك ديلك)عطق( تناش نيبوب
. AC ايDC تلو

1464044‘104‘000/0

ددع Under( ژاتلو تفا نيبوب Voltage(تكپماك ديلك
. AC ايDC تلو24-220 هيذغت ژاتلو

1464055‘971‘000/0

ددع كپماك ديلكAC ايDC وNC1+NO1 يكمك تكاتنك 1464061‘454‘000/0

ددع AC ايDC وNC1+NO1 اطخ هدنهد ناشن تكاتنك
.تكپماك

1464078‘354‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،تباث ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك40 عطق تردق اب و رپمآ630 ،راب ريز عطق

.تلو380

14650170‘225‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،تباث ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك40 عطق تردق اب و رپمآ800 ،راب ريز عطق

.تلو380

14650271‘625‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،تباث ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ1250 ،راب ريز عطق

.تلو380

146503142‘285‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،تباث ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ1600 ،راب ريز عطق

.تلو380

146504158‘861‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،تباث ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ2000 ،راب ريز عطق

.تلو380

146505286‘571‘000/0

هحفص : 72
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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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  لباق ،لپ هس ،تباث ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك

 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ2500 ،راب ريز عطق
.تلو380

146506323‘036‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،تباث ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ3200 ،راب ريز عطق

.تلو380

146507435‘118‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،تباث ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ4000 ،راب ريز عطق

.تلو380

146508581‘869‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،تباث ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رپمآ وليك100 عطق تردق اب و رپمآ5000 ،راب ريز عطق
.تلو380 رد

146509943‘221‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،تباث ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رپمآ وليك100 عطق تردق اب و رپمآ6300 ،راب ريز عطق
.تلو380 رد

1465101‘083‘431‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ400 ،راب ريز عطق

.تلو380

14660169‘758‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك40 عطق تردق اب و رپمآ630 ،راب ريز عطق

.تلو380

14660276‘478‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك40 عطق تردق اب و رپمآ800 ،راب ريز عطق

.تلو380

146603211‘620‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ1250 ،راب ريز عطق

.تلو380

146604344‘363‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ1600 ،راب ريز عطق

.تلو380

146605345‘035‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ2000 ،راب ريز عطق

.تلو380

146606468‘594‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ2500 ،راب ريز عطق

.تلو380

146607483‘333‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ3200 ،راب ريز عطق

.تلو380

146608547‘336‘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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

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

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ4000 ،راب ريز عطق

.تلو380

146609704‘728‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رد رپمآ وليك50 عطق تردق اب و رپمآ5000 ،راب ريز عطق

.تلو380

1466101‘042‘973‘000/0

ددع  لباق ،لپ هس ،ييوشك ميظنت لباق يياوه كيتاموتا ديلك
 رپمآ وليك100 عطق تردق اب و رپمآ6300 ،راب ريز عطق
.تلو380 رد

1466111‘224‘172‘000/0

ددع  هيذغت ژاتلو اب يياوه كيتاموتا ديلك يروتوم مسيناكم
. AC ايDC تلو220-24

14670164‘727‘000/0

ددع 24-220 هيذغت ژاتلو اب يياوه كيتاموتا ديلك لصو نيبوب
. AC ايDC تلو

14670212‘085‘000/0

ددع  هيذغت ژاتلو اب يياوه كيتاموتا ديلك)عطق( تناش نيبوب
. AC ايDC تلو220-24

14670310‘325‘000/0

ددع Under( ژاتلو تفا نيبوب Voltage(كيتاموتا ديلك 
. AC ايDC تلو24-220 هيذغت ژاتلو اب يياوه

14670410‘651‘000/0

ددع تاموتا ديلكAC ايDC وNC1+NO1 يكمك تكاتنك
.يياوه

1467051‘707‘000/0

ددع AC ايDC وNC1+NO1 اطخ هدنهد ناشن تكاتنك
.يياوه كيتاموتا

1467061‘689‘000/0

ددع ( تاووليك4 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A9=3AC-I(و)A20=1AC-I(تلو220 نيبوب اب.

1469011‘366‘000/0

ددع ( تاووليك5.5 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A12=3AC-I(و)A20=1AC-I(تلو220 نيبوب اب.

1469021‘393‘000/0

ددع ( تاووليك7.5 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A17=3AC-I(و)A25=1AC-I(تلو220 نيبوب اب.

1469039/0014‘247‘000 1‘583‘000/0

ددع ( تاووليك11 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A22=3AC-I(و)A32=1AC-I(تلو220 نيبوب اب.

1469041‘750‘000/0

ددع ( تاووليك15 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A32=3AC-I(و)A50=1AC-I(تلو220 نيبوب اب.

1469052‘406‘000/0

ددع ( تاووليك18.5 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A37=3AC-I(و)A50=1AC-I(تلو220 نيبوب اب.

1469063‘074‘000/0

ددع ( تاووليك22 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A50=3AC-I(و)A60=1AC-I(تلو220 نيبوب اب.

1469074‘247‘000/0

ددع ( تاووليك30 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A65=3AC-I(و)A80=1AC-I(تلو220 نيبوب اب.

1469084‘583‘000/0

هحفص : 74
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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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع ( تاووليك37 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك

A75=3AC-I(و)A110=1AC-I(تلو220 نيبوب اب
1469098‘773‘000/0

ددع ( تاووليك45 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A90=3AC-I(و)A120=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

1469107‘605‘000/0

ددع ( تاووليك55 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A110=3AC-I(و)A150=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

1469116‘789‘000/0

ددع ( تاووليك75 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A145=3AC-I(و)A185=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

14691213‘228‘000/0

ددع ( تاووليك90 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A180=3AC-I(و)A215=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

14691315‘450‘000/0

ددع ( تاووليك110 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A210=3AC-I(و)A260=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

14691419‘888‘000/0

ددع ( تاووليك132 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A260=3AC-I(و)A300=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

14691521‘215‘000/0

ددع ( تاووليك160 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A300=3AC-I(و)A330=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

14691627‘206‘000/0

ددع ( تاووليك220 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A400=3AC-I(و)A430=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

14691734‘993‘000/0

ددع ( تاووليك250 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A500=3AC-I(و)A550=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

14691844‘894‘000/0

ددع ( تاووليك330 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A630=3AC-I(و)A750=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

14691958‘677‘000/0

ددع ( تاووليك400 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A750=3AC-I(و)A900=1AC-I(تلو220 نيبوب اب

14692082‘974‘000/0

ددع ( تاووليك440 و تلو400 كشخ لپ هسروتكاتنك
A800=3AC-I(و)A1000=1AC-I(220 نيبوب اب
.تلو

14692185‘630‘000/0

ددع .هتسب ددع كي و زاب ددع كي ،روتكاتنك يكمك تكاتنك 146922679‘500/0

ددع .هتسب ددع ود و زاب ددع ود ،روتكاتنك يكمك تكاتنك 146923859‘500/0

ددع .هتسب ددع هس و زاب ددع هس ،روتكاتنك يكمك تكاتنك 146924

ددع .هتسب ددع راهچ و زاب ددع راهچ ،روتكاتنك يكمك تكاتنك 1469251‘335‘000/0

ددع .راووليك11 و تلو400 ينزاخ لپ هس روتكاتنك 1469262‘222‘000/0

ددع .راووليك15 و تلو400 ينزاخ لپ هس روتكاتنك 1469272‘590‘000/0

ددع .راووليك20 و تلو400 ينزاخ لپ هس روتكاتنك 1469282‘790‘000/0
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ددع .راووليك25 و تلو400 ينزاخ لپ هس روتكاتنك 1469293‘277‘000/0

ددع .راووليك30 و تلو400 ينزاخ لپ هس روتكاتنك 1469303‘975‘000/0

ددع .راووليك40 و تلو400 ينزاخ لپ هس روتكاتنك 1469315‘127‘000/0

ددع .راووليك60 و تلو400 ينزاخ لپ هس روتكاتنك 1469326‘046‘000/0

ددع .راو وليك50و تلو400 ينزاخ لپ هس روتكاتنك 1469395‘768‘000/0

ددع  بـصن لباق)لاتم يب( يترارح عون زا ،زاف هسراب هفاضا هلر
 ،رپمآ12و9 تـلو380 ينيبوب كشخ ياهروتكاتنك يور
17 رد رپمآ14.5 ات0.1 هدودحم رد ميظنت تـيلباق اب
.فلتخم ميظنت هدودحم

1470015/006‘550‘000 1‘310‘000/0

ددع  لباق)لاتم يب( يترارح عون زا ،زاف هس راب هفاضا هلر
16 تـلو380 ينيبوب كشخ ياهروتكاتنك يور بـصن
 رد رپمآ25 ات0.1 هدودحم رد ميظنت تـيلباقاب ،رپمآ22و

.فلتخم ميظنت هدودحم19

1470021‘154‘000/0

ددع  بـصن لباق)لاتم يب( يترارح عون زا ،زاف هسراب هفاضا هلر
38 و32 تـلو380 ينيبوب كـشخ ياهروتكاتنك يور
17 ردرپمآ45 ات1 هدودحم رد ميظنت تيلباق اب ،رپمآ
.ميظنت هدودحم

1470031‘551‘000/0

ددع  بـصن لباق)لاتم يب( يترارح عون زا ،زاف هسراب هفاضا هلر
 و63 ،45 تـلو380 ينيبوب كشخ ياهروتكاتنك يور

8 رد رپمآ80ات16 هدودحم رد ميظنت تـيلباق اب ،رپمآ75
.فلتخم ميظنت هدودحم

1470043‘017‘000/0

ددع  بـصن لباق)لاتم يب( يترارح عون زا ،زاف هسراب هفاضا هلر
110و85 تـلو380 ينيبوب كشخ ياهروتكاتنك يور
5 رد رپمآ135 ات55 هدودحم رد ميظنت تـيلباق اب ،رپمآ
.فلتخم ميظنت هدودحم

1470055‘245‘000/0

ددع  بـصن لباق)لاتم يب( يترارح عون زا ،زاف هسراب هفاضا هلر
170و140 تـلو380 ينيبوب كشخ ياهروتكاتنك يور
8 رد رپمآ180ات55 هدودحم رد ميظنت تـيلباق اب ،رپمآ
.فلتخم ميظنت هدودحم

1470065‘908‘000/0

ددع  بـصن لباق)لاتم يب( يترارح عون زا ،زاف هسراب هفاضا هلر
250 ،205 تـلو380 ينيبوب كشخ ياهروتكاتنك يور
80 هدودحم رد ميظنت تـيلباق اب ،رپمآ400و300و
.فلتخم ميظنت هدودحم5 رد رپمآ400ات

14700710‘183‘000/0

ددع  لباق)لاتم يب( يترارح عون زا ،زاف هس راب هفاضا هلر
630 تـلو380 ينيبوب كشخ ياهروتكاتنك يور بـصن
2 رد رپمآ630ات320 هدودحم رد ميظنت تـيلباق اب ،رپمآ
.فلتخم ميظنت هدودحم

1470083‘347‘000/0
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ددع  ،ندش زاف ود زا رادم يريگولج يارب زاف هس زاف لرتنك هلر
 زا شيب اهزاف ژاتلو تفا اي شيازفا و اهزاف ندش سوكعم
.هدش نييعت دح

1470111‘237‘000/0

ددع  ،فـلتخم ياهگنر هب ،ولبات يور بـصن يارب لانگيس غارچ
6 اي و24اي110اي220 ،تاو6 ات2 تردق هب يپمال اب
.تـلو

147201251‘500/0

ددع  ياه گنر هب ،ولبات يور بصن ياربLED لانگيس غارچ
6 اي و24 اي110 اي220 ،تاو6 ات2 تردق هب ،فلتخم
.تلو

1472043/001‘152‘000 384‘000/0

ددع  زاب تـكاتنك كي اب  ،ولبات يور بـصن يارب يراشف همكد
.فـلتخم ياهگنر هب ،هتسب كي و

1473017/002‘705‘500 386‘500/0

ددع  و زاب تـكاتنك ود اب  ،ولبات يور بـصن يارب يراشف همكد
.فـلتخم ياهگنر هب ،هتسب ود

147302505‘000/0

ددع .لصو و عطق يارب لبود يراشف همكد 147401697‘000/0

ددع  همكد هك يتروصرد ،لصو و عطق يارب لبود يراشف همكد
.دشابزين لانگيس غارچ ياراد يراشف

147402734‘500/0

ددع  هب يارب يراشف همكد ددعود اب ،راكور يكيتسالپ هبعج
.ييانشور ياهروتكاتنكايروتوم نتحادناراك

1475011‘776‘000/0

ددع  هب يارب يراشف همكد ددع ود اب ،راكور يكيتسالپ هبعج
 هك يتروصرد ،ييانشور ياهروتكاتنك اي روتوم نتحادنا راك
.دشاب لانگيس غارچ ياراد هبعج

1475022‘469‘000/0

ددع  يارب كيتسالپ ومرت سـنجزا يا هندب اب يچيپ لانيمرت
.عبرم رتميليم2.5 عطقم ات يياه يداه

147801124‘000/0

ددع  يارب كيتسالپ ومرت سـنجزا يا هندب اب يچيپ لانيمرت
.عبرم رتميليم6 ات4 عطقم هب يياه يداه

14780260/0010‘020‘000 167‘000/0

ددع  يارب كيتسالپ ومرت سـنج زا يا هندب اب يچيپ لانيمرت
.عبرم رتميليم16 ات10 عطقم هب يياه ي داه

1478035/00945‘000 189‘000/0

ددع  يارب كيتسالپ ومرت سـنجزا يا هندب اب يچيپ لانيمرت
.عبرم رتميليم35 ات25 عطقم هب يياه يداه

147804340‘000/0

ددع  يارب كيتسالپ ومرت سـنجزا يا هندب اب يچيپ لانيمرت
.عبرم رتميليم70 ات50 عطقم هب يياه يداه

147805460‘500/0

ددع (كيتسالپورويد سـنج زا يا هندب اب يچيپ لانيمرت
Duroplastic(95 عطقم هب يياه يداه يارب

.عبرم رتميليم

147901606‘500/0

ددع ( كيتسالپورويد سـنجزا يا هندب اب يچيپ لانيمرت
Duroplastic(ات120 عطقم هب يياه يداه يارب 

.عبرم رتميليم185

147902713‘500/0
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ددع ( كيتسالپورويد سـنج زا يا هندب اب يچيپ لانيمرت

Duroplastic(240 عطقم هب يياه يداه يارب
.عبرم رتميليم

147903798‘500/0

ددع .147903 ات147801 ياه فيدر يارب يياهتنا هحفص 148001196‘500/0

ددع .لير يوراهلانيمرت يرادهگن يارب يزلف تـسب 14810128‘600/0

لوطرتم .يچيپ لانيمرت بـصن يارب يزلف لير 148201143‘000/0

مرگوليك  يشك هنيش يارب فلتخم عطاقم اب تـخل يسم شـمش
 ،طسوتم راشف اي فيعض راشف تباث عون ياهولبات يلخاد
 يقرب تاودا نيب طابترا و ترا و لون ،يلصا ابساب زا معا
 ،اههرهم و چيپ ليبق زا زاين دروم تالاصتا هيلك اب ،اهولبات
 صوصخم يكيتسالپ رشاو و يرنف و تخت ياهرشاو
 و اهروتالوزيا نودب ،صوصخم ياهتسب و رواتشگ شجنس
  حلاصم  تـفا و ترا و لون و اهزاف هدنهدرادشه ميالع
.طوبرم

1486011‘137‘000/0

مرگوليك  اب ترا و لون و اهزاف يارب يترارح گنر اب يسم شـمش
 تبوطر و ترارح لباقم رد مواقم يپاچ هدنهدرادشه ميالع
 يشك هنيش يارب فلتخم عطاقم اب ،يكمن ياه طيحم و
 اب ،طسوتم راشف اي فيعض راشف تباث عون ياهولبات يلخاد
 ياهرشاو ،اه هرهم و چيپ ليبق زا زاين دروم تالاصتا هيلك
 تسب و رواتشگ شجنس صوصخم رشاو و يرنف و تخت
.طوبرم حلاصم تـفا و اهروتالوزيا نودب ،صوصخم ياه

1486023/003‘426‘000 1‘142‘000/0

ددع  لكش هب ،فيعض راشف)روتالوزيا( يياكتا ييولبات هرقم
 غمص سنج زا يعلض دنچ اي و يطورخم اي يردنليس
 هقعاص اب ،لون و اهزاف تهج نيزر يسكوپا اي يعونصم
 اي يسم ياه هنيش يور بصن يارب درادناتسا ياهريگ
 يمان ژاتلو اب و زاين دروم بصن مزاول هيلك اب يموينيمولآ

 لاصتا تردق اب و رپمآ400 ات ياه هنيش يارب تلو1000
.رپمآ وليك50 ات30 هاتوك

1487018/002‘080‘000 260‘000/0

ددع  لكش هب ،فيعض راشف)روتالوزيا( يياكتا ييولبات هرقم
 غمص سنج زا يعلض دنچ اي و يطورخم اي يردنليس
 هقعاص اب ،لون و اهزاف تهج نيزر يسكوپا اي يعونصم
 اي يسم ياه هنيش يور بصن يارب درادناتسا ياهريگ
 يمان ژاتلو اب و زاين دروم بصن مزاول هيلك اب يموينيمولآ

 و رپمآ1000 ات رپمآ500 زا ياه هنيش يارب تلو1000
.رپمآ وليك50 ات30 هاتوك لاصتا تردق اب

148702
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ددع  اي يسم ياه هنيش يور بصن صوصخم روتالوزيا

 بسانتم رايش ره و)رايش هس( رادرايش عون زا ،يموينيمولآ
 غمص سنج زا ،درادناتسا سنارلوت اب اه هنيش تماخض اب
 بصن مزاول هيلك اب ،اهزاف تهج نيزر يسكوپا اي يعونصم
1000 يمان ژاتلو اب فيعض راشف ياهولبات رد زاين دروم
 هاتوك لاصتا تردق اب و رپمآ1250 ات ياه هنيش يارب تلو

.رپمآ وليك50 ات30

148703

ددع  اي يسم ياه هنيش يور بصن صوصخم روتالوزيا
 رايش ره و)رايش شش( رادرايش عون زا ،يموينيمولآ
 زا ،درادناتسا سنارلوت اب اه هنيش تماخض اب بسانتم
 هيلك اب ،اهزاف تهج نيزر يسكوپا اي يعونصم غمص سنج
يمان ژاتلو اب فيعض راشف ياهولبات رد زاين دروم بصن مزاول

 اب و رپمآ2500 ات1250 زا ياه هنيش يارب تلو1000
.رپمآ وليك50 ات30 هاتوك لاصتا تردق

148704

ددع  غمص سنج زا ترا ياه هنيش هياپ يارب يروبع هرقم
.زاين دروم بصن مزاول هيلك اب نيزر يسكوپا اي يعونصم

148705

رتم 500 عطقم حطس اب رتميتناس4 ضرع ات يكيتسالپ لاناك
.عبرمرتميليم1600 يلا

148801329‘500/0

رتم  حطس اب رتميتناس6 ات4 زا شيب ضرع اب يكيتسالپ لاناك
.عبرمرتميليم3600 يلا1600 زا رتگرزب عطقم

148802397‘500/0

رتم  اب رتميتناس10 ات6 زا شيب ضرع اب يكيتسالپ لاناك
.عبرمرتميليم6400 يلا3600 زا رتگرزب عطقم حطس

148803523‘500/0

مرگوليك  يزلف تاعطق هيلك اب فيعض راشف هداتسيا قرب يولبات
يكيناكم ،يقرب تاودا و تاعطق ژاتنوم و بصن يارب بسانم
 قرو زا هدش هيهت ،تاصخشم و هشقن قبط يكيتامونپ و
Cold( ينغور يدالوف Rolled(2/5  و2 تماخض اب
 رپوتسا و هريگتسد و بالق و الول و لفق لماش رتميليم
 رثكادح اب هشقن يارب بيج و هشقن هعلاطم هحفص و اهبرد
 عيام گنر اب هدش يزيمآ گنر ،رتميتناس220 عافترا
.تلو500 يمان ژاتلو اب)هتخپ( ياهروك

148901408‘000/0

مرگوليك  هيلك اب راكوت اي راكور فيعض راشف يراويد قرب يولبات
 تاودا و تاعطق ژاتنوم و بصن يارب بسانم يزلف تاعطق
 هيهت ،تاصخشم و هشقن قبط يكيتامونپ و يكيناكم ،يقرب
Cold( ينغور يدالوف قرو زا هدش Rolled(اب 
 و اه برد رپوتسا و الول و لفق لماش رتميليم1.5 تماخض
 اه هراوشوگو هريگتسد ،هشقن بيج و هشقن هعلاطم هحفص
 گنر اب يزيمآ گنر و رتم يتناس120 عافترا رثكادح اب
.تلو500 يمان ژاتلو اب)هتخپ( يا هروك عيام

14900130/0013‘335‘000 444‘500/0

هاگتسد  تروپ ياراد تلو380 زاف هس يلاتيجيد مرن زادناهار
485RSتاووليك11 روتوم يارب.

14910137‘207‘000/0
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هاگتسد  ياراد تلو380 زاف هس يلاتيجيد مرن زادناهار
.تاووليك15 روتوم يارب485RSتروپ

14910244‘024‘000/0

هاگتسد  ياراد تلو380 زاف هس يلاتيجيد مرن زادناهار
.تاووليك18/5 روتوم يارب485RSتروپ

149103

هاگتسد  ياراد تلو380 زاف هس يلاتيجيد مرن زادناهار
.تاووليك22 روتوم يارب485RSتروپ

14910450‘234‘000/0

هاگتسد  ياراد تلو380 زاف هس يلاتيجيد مرن زادناهار
.تاووليك30 روتوم يارب485RSتروپ

14910558‘515‘000/0

هاگتسد  ياراد تلو380 زاف هس يلاتيجيد مرن زادناهار
.تاووليك37 روتوم يارب485RSتروپ

14910666‘171‘000/0

هاگتسد  ياراد تلو380 زاف هس يلاتيجيد مرن زادناهار
.تاووليك45 روتوم يارب485RSتروپ

14910771‘579‘000/0

هاگتسد  ياراد تلو380 زاف هس يلاتيجيد مرن زادناهار
.تاووليك55 روتوم يارب485RSتروپ

14910883‘446‘000/0

هاگتسد  ياراد تلو380 زاف هس يلاتيجيد مرن زادناهار
.تاووليك75 روتوم يارب485RSتروپ

149109113‘403‘000/0

هاگتسد  ياراد تلو380 زاف هس يلاتيجيد مرن زادناهار
.تاووليك90 روتوم يارب485RSتروپ

149110131‘734‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RS تروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلو ياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك3 روتوم رود لرتنك يارب نايرج

14920150‘748‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك4روتوم رود لرتنك يارب نايرج

14920255‘147‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك5/5روتوم رود لرتنك يارب نايرج

14920376‘264‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك7/5روتوم رود لرتنك يارب نايرج

14920482‘530‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك11روتوم رود لرتنك يارب نايرج

149205106‘392‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك15روتوم رود لرتنك يارب نايرج

149206116‘197‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك18/5روتوم رود لرتنك يارب نايرج

149207154‘867‘000/0

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

ييولبات فيعضراشف لياسو ـ14 لصف

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

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك22روتوم رود لرتنك يارب نايرج

149208194‘923‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك30روتوم رود لرتنك يارب نايرج

149209217‘479‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك37روتوم رود لرتنك يارب نايرج

149210227‘913‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك45روتوم رود لرتنك يارب نايرج

149211265‘840‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك55روتوم رود لرتنك يارب نايرج

149212317‘740‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك75روتوم رود لرتنك يارب نايرج

149213370‘639‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب485RSتروپ ياراد تلو380 زاف هس رترونيا
 و ژاتلوياهتظافح اب و كيتاموتا اي يتسد تروصب راك
.تاووليك90روتوم رود لرتنك يارب نايرج

149214572‘362‘000/0

دصرد  رد149213 يلا149201 ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
.دشاب كينومراه رتليف ياراد رترونيا هكيتروص

149221

دصرد  رد149213 يلا149201 ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا
.دشاب45IP ياراد رترونيا هك يتروص

149222

90‘745‘000

هحفص : 81
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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

يريگ هزادنا لياسو ـ15 لصف

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

ددع  اب ،زتره65 ات45 بوانتم نايرج يلاتيجيد رتمرپمآ
 يارب ،رپمآ3000 ات5 يمسا نايرج اب و)1( تقد سالك
با هب و رپمآXXX /1 ايXXX /5 نايرج سنارت هب لاصتا

.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم144× 144

1511011‘970‘000/0

ددع  اب ،زتره65 ات45 بوانتم نايرج يلاتيجيد رتمرپمآ
 يارب ،رپمآ3000 ات5 يمسا نايرج اب و)1( تقد سالك
با هب و رپمآXXX /1 ايXXX /5 نايرج سنارت هب لاصتا

.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم96× 96

1511021‘970‘000/0

ددع  اب ،زتره65 ات45 بوانتم نايرج يلاتيجيد رتمرپمآ
 يارب ،رپمآ3000 ات5 يمسا نايرج اب و)1( تقد سالك
با هب و رپمآXXX /1 ايXXX /5 نايرج سنارت هب لاصتا

.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم96× 48

1511031‘970‘000/0

ددع  اب و)1( تقد سالك اب ميقتسم نايرج يلاتيجيد رتمرپمآ
 تمواقم هب لاصتا يارب ،رپمآ3000 ات5 يمسا نايرج
 داعبا هب و تلو يليم100 اي75 يجورخ ژاتلو اب تنش

.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم144× 144

1512011‘970‘000/0

ددع  اب و)1( تقد سالك اب ميقتسم نايرج يلاتيجيد رتمرپمآ
 تمواقم هب لاصتا يارب ،رپمآ3000 ات5 يمسا نايرج
96 داعبا هب و تلو يليم100 اي75 يجورخ ژاتلو اب تنش
.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم96×

1512021‘970‘000/0

ددع  اب و)1( تقد سالك اب ميقتسم نايرج يلاتيجيد رتمرپمآ
 تمواقم هب لاصتا يارب ،رپمآ3000 ات5 يمسا نايرج
48 داعبا هب و تلو يليم100 اي75 يجورخ ژاتلو اب تنش
.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم96×

1512031‘970‘000/0

ددع 65 ات45 ،تلو500 بوانتم نايرج يلاتيجيد رتمتلو
 هب لاصتا اي ميقتسم لاصتا يارب ،)1( تقد سالك اب ،زتره
4 داعبا هب و تلوXXX /110ايXXX /100 ژاتلو سنارت
.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم144×

1513011‘970‘000/0

ددع 65 ات45 ،تلو500 بوانتم نايرج يلاتيجيد رتمتلو
 هب لاصتا اي ميقتسم لاصتا يارب ،)1( تقد سالك اب ،زتره
6 داعبا هب و تلوXXX /110ايXXX /100 ژاتلو سنارت
.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم96×

1513021‘970‘000/0

ددع 65 ات45 ،تلو500 بوانتم نايرج يلاتيجيد رتمتلو
 هب لاصتا اي ميقتسم لاصتا يارب ،)1( تقد سالك اب ،زتره
8 داعبا هب و تلوXXX /110ايXXX /100 ژاتلو سنارت
.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم96×

1513031‘970‘000/0

هحفص : 82
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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

يريگ هزادنا لياسو ـ15 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  اب زاــــف هس اي زافكــت يلاتيجيد رتــم يف سونـــيسك

 لاـــصتا يارب ،زتره65 ات45 سناـكرف و لداعتم راــــب
 سنارت و رپـمآXXX/1 ايXXX/5 ناـــيرج سنارت هب
 لاصتا اي و تـلوXXX/110 ايXXX/100 ژاتـلو
 اب)زافهس( تلو380 اي و)زافكت( تلو220 هب مـيقتـسم
 داعبا هب و)زافشيپ0.2-1-0.2 زافسپ( هدنهدناشن

.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم144×144

1514012‘038‘000/0

ددع  اب زاــــف هس اي زافكــت يلاتيجيد رتــم يف سونـــيسك
 لاـــصتا يارب ،زتره65 ات45 سناـكرف و لداعتم راــــب
 سنارت و رپـمآXXX/1 ايXXX/5 ناـــيرج سنارت هب
 لاصتا اي و تـلوXXX/110 ايXXX/100 ژاتـلو
 اب)زافهس( تلو380 اي و)زافكت( تلو220 هب مـيقتـسم
 داعبا هب و)زافشيپ0.2-1-0.2 زافسپ( هدنهدناشن

.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم96×96

1514022‘038‘000/0

ددع  اب زاــــف هس اي زافكــت يلاتيجيد رتــم يف سونـــيسك
 لاـــصتا يارب ،زتره65 ات45 سناـكرف و لداعتم راــــب
 سنارت و رپـمآXXX/1 ايXXX/5 ناـــيرج سنارت هب
 لاصتا اي و تـلوXXX/110 ايXXX/100 ژاتـلو
 اب)زافهس( تلو380 اي و)زافكت( تلو220 هب مـيقتـسم
 داعبا هب و)زافشيپ0.2-1-0.2 زافسپ( هدنهدناشن

.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم96×48

1514032‘038‘000/0

ددع 10 زا سناكرف يريگ هزادنا يارب يلاتيجيد رتم سناكرف
380 اي220 ،100 يمسا ياهژاتلو اب ،زتره90 ات زتره
 داعبا هب و راشعا زا دعب مقر كي اب هدنهد شيامن و تلو

.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم144× 144

1515011‘970‘000/0

ددع 10 زا سناكرف يريگ هزادنا يارب يلاتيجيد رتم سناكرف
380 اي220 ،100 يمسا ياهژاتلو اب ،زتره90 ات زتره
96 داعبا هب و راشعا زا دعب مقر كي اب هدنهد شيامن و تلو
.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم96×

1515021‘970‘000/0

ددع 10 زا سناكرف يريگ هزادنا يارب يلاتيجيد رتم سناكرف
380 اي220 ،100 يمسا ياهژاتلو اب ،زتره90 ات زتره
48 داعبا هب و راشعا زا دعب مقر كي اب هدنهد شيامن و تلو
.ولبات رد بـصن يارب ،رتميليم96×

1515031‘970‘000/0

ددع 300VA تردقاب380V/ 380VAC هلوزيا سنارت 1530014‘132‘000/0

ددع 500VA تردقاب380V/ 380VAC هلوزيا سنارت 1530025‘754‘000/0

ددع 1000VA تردقاب380V/ 380VAC هلوزيا سنارت 1530039‘452‘000/0

ددع 2000VA تردقاب380V/ 380VAC هلوزيا سنارت 15300414‘704‘000/0

ددع 4000VA تردقاب380V/ 380VAC هلوزيا سنارت 15300525‘368‘000/0

هحفص : 83
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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

يريگ هزادنا لياسو ـ15 لصف

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

ددع 300VA تردقاب380V/ 220VAC هلوزيا سنارت 1530063‘880‘000/0

ددع 500VA تردقاب380V/ 220VAC هلوزيا سنارت 1530075‘502‘000/0

ددع 1000VA تردقاب380V/ 220VAC هلوزيا سنارت 1530089‘906‘000/0

ددع 2000VA تردقاب380V/ 220VAC هلوزيا سنارت 15300915‘714‘000/0

ددع 4000VA تردقاب380V/ 220VAC هلوزيا سنارت 15301020‘168‘000/0

ددع 500VA تردقاب220V/ 110VAC هلوزيا سنارت 1530115‘502‘000/0

ددع 1000VAتردقاب220V/ 110VAC هلوزيا سنارت 1530128‘997‘000/0

ددع 2000VAتردقاب220V/ 110VAC هلوزيا سنارت 15301314‘250‘000/0

ددع 4000VAتردقاب220V/ 110VAC هلوزيا سنارت 15301422‘516‘000/0

ددع 500VA تردقاب220V/ 24VAC هلوزيا سنارت 1530155‘249‘000/0

ددع 1000VA تردقاب220V/ 24VAC هلوزيا سنارت 1530169‘654‘000/0

ددع 2000VA تردقاب220V/ 24VAC هلوزيا سنارت 15301715‘462‘000/0

ددع 4000VA تردقاب220V/ 24VAC هلوزيا سنارت 15301824‘055‘000/0

ددع . تـلو380 ييولبات يتلاحراهچ رتم تلو ليدبت ديلك 153201964‘000/0

ددع .تـلو380 ييولبات يتلاح تـفهرتم تلو ليدبتديلك 1532021‘059‘000/0

ددع .تـلو230 ييولبات رتمرپمآ ليدبت ديلك 153301

ددع  يريگ هزادنا تهج يژرنا / ناوت يريگ هزادنا هاگتسد
 ناوت ،ويتكا ناوت لماش يكيرتكلا ياه تيمك شيامن
 روتنك - هفرعت هس ويتكا روتنك( يرهاظ ناوت ،ويتكار
 ،يف سونيسك ،سناكرف ،نايرج ، ژاتلو)هفرعت هس ويتكار
 يلا5 جنر يتلوم ، رپمآ5-1 نايرج يدرو اب ،رتميسكام

 ات يدورو ژاتلو اب زتره65 يلا45 سناكرف ، رپمآ9999
 لاصتا تهج و ميقتسم لاصتا يارب زاف ود نيب تلو500

 اي ... /100 هيوناث ژاتلو ابPT ژاتلو لدبم سنارت قيرط زا
 يزير همانرب لباق هيلوا ژاتلو اب و زاف ود نيب تلو ... /110

85 هيذغت ژاتلو اب و)1( تقد سالك اب تلو وليك400 ات
Data هژيو هظفاح نودب ، DC/AC تلو260 يلا

Loggingشيامن اب رتويپماك اب طابترا تروپ نودب و 
ميوقت ،نابيتشپ يرطاب هب زهجم ، يكيفارگLCD هدنهد
Day كيتاموتا ميظنت متسيس ياراد Light Saving
 يليم144×144 داعبا رد ، يرازفا مرن نويساربيلاك ناكما
.قرب ولبات رد بصن يارب ،رتم يليم96×96 اي رتم

15340121‘107‘000/0

هحفص : 84
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ
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يريگ هزادنا لياسو ـ15 لصف

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

هحفص : 85
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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

قرب ياهدلوم ـ17 لصف

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

هاگتسد .مياد راك يارب بـسانم20KVA يمان تردقاب قربدلوم 170101535‘754‘000/0

هاگتسد .مياد راك يارب بـسانم30KVA يمان تردقاب قربدلوم 170102756‘854‘000/0

هاگتسد .مياد راك يارب بـسانم50KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701031‘222‘898‘000/0

هاگتسد .مياد راك يارب بـسانم80KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701041‘886‘198‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم100KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701052‘328‘398‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم120KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701062‘770‘598‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم150KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701073‘433‘898‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم175KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701083‘986‘648‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم200KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701094‘539‘398‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم225KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701105‘206‘160‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم250KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701115‘758‘910‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم275KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701126‘311‘660‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم300KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701136‘864‘410‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم350KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701147‘969‘910‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم400KVA يمان تردقاب قربدلوم 1701159‘075‘410‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم450KVA يمان تردقاب قربدلوم 17011610‘183‘424‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم500KVA يمان تردقاب قربدلوم 17011711‘505‘954‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم550KVA يمان تردقاب قربدلوم 17011812‘611‘454‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم600KVA يمان تردقاب قربدلوم 17011913‘716‘954‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم700KVA يمان تردقاب قربدلوم 17012015‘973‘929‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم800KVA يمان تردقاب قربدلوم 17012118‘234‘542‘000/0

هاگتسد مياد راك يارب بـسانم900KVA يمان تردقاب قربدلوم 17012220‘498‘178‘000/0

هاگتسد  راك يارب بـسانم1000KVA يمان تردقاب قربدلوم
.مياد

17012322‘767‘833‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم20KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

170201479‘607‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم30KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

170202660‘507‘000/0

هحفص : 86



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

قرب ياهدلوم ـ17 لصف

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

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم50KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702031‘035‘268‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم80KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702041‘577‘968‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم100KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702051‘939‘768‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم120KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702062‘301‘568‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم150KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702072‘844‘268‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم175KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702083‘296‘518‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم200KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702093‘748‘768‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم225KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702104‘324‘809‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم250KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702114‘777‘059‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم275KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702125‘229‘309‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم300KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702135‘681‘559‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم350KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702146‘586‘059‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم400KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702157‘490‘559‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم450KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702168‘397‘572‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم500KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

1702179‘542‘104‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم550KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

17021810‘446‘604‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم600KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

17021911‘351‘104‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم700KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

17022013‘209‘542‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم800KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

17022115‘071‘178‘000/0

هحفص : 87



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

قرب ياهدلوم ـ17 لصف

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

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم900KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

17022216‘938‘833‘000/0

هاگتسد  هب راك يارب بـسانم1000KVA يمان تردقاب قربدلوم
.يرارطضا تروص

17022318‘709‘411‘000/0

هحفص : 88



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

ميقتسم نايرج هيذغت عبانمو يتعنص ياهنزاخ ـ18 لصف

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

هاگتسد  ،زتره50 ،تلو400 ينغور عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
10 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا اب
.راووليك

18020126‘723‘000/0

هاگتسد  ،زتره50 ،تلو400 ينغور عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
15 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا اب
.راووليك

18020232‘043‘000/0

هاگتسد  ،زتره50 ،تلو400 ينغور عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
20 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا اب
.راووليك

18020336‘045‘000/0

هاگتسد  ،زتره50 ،تلو400 ينغور عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
25 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا اب
.راووليك

18020438‘498‘000/0

هاگتسد  ،زتره50 ،تلو400 ينغور عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
30 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا اب
.راووليك

18020544‘914‘000/0

هاگتسد  ،زتره50 ،تلو400 ينغور عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
40 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا اب
.راووليك

18020652‘434‘000/0

هاگتسد  ،زتره50 ،تلو400 ينغور عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
50 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا اب
.راووليك

18020758‘400‘000/0

هاگتسد  ،زتره50 ،تلو400 ينغور عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
100 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا اب
.راووليك

180208

هاگتسد  اب ،زتره50 ،تلو400 يزاگ عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
5 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا
.راووليك

1803015‘522‘000/0

هاگتسد  اب ،زتره50 ،تلو400 يزاگ عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
12.5 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا
.راووليك

1803026‘258‘000/0

هاگتسد  اب ،زتره50 ،تلو400 يزاگ عون زا زاف هس يتعنص نزاخ
25 تردق هب و راب هيلخت تمواقم هب زهجم ،اتلد لاصتا
.راووليك

18030310‘587‘000/0

هحفص : 89
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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

هكبش لياسو ـ20 لصف

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

رتموليك  ياهريت يارب ،هياپ لحم ندرك هدايپوريسم ندرك هدايپ
.يزلف هياپ و يبوچ ،ينوتب

200101160‘000/0

هاگتسد  داعبا هب يسم هحفص ددع كي لماش ،نيمز لاصتا
 ،مزال ياهتسب و هرهم و چيپ اب ،رتميليم3×300×300
 ات ينك هاچ اب كاخ تمواقم هدنهاك ردوپ مرگوليك600

 هارمه هب يگنس نيمز زج نيمز عون ره رد رتم15 قمع
.هرقم و يسم هنيش نودب ترا هاچ نليتا يلپ ديدزاب هچيرد

20410121‘300‘000/0

هاگتسد  داعبا هب يسم هحفص ددع كي لماش ،نيمز لاصتا
 ،مزال ياهتسب و هرهم و چيپ اب،رتميليم5×500×500
 ات ينك هاچ اب كاخ تمواقم هدنهاك ردوپ مرگوليك600

 هارمه هب يگنس نيمز زج نيمز عون ره رد رتم15 قمع
.هرقم و يسم هنيش نودب ترا هاچ نليتا يلپ ديدزاب هچيرد

20410224‘000‘000/0

هاگتسد  داعبا هب يسم هحفص ددع كي لماش ،نيمز لاصتا
 ،مزال ياهتسب و هرهم و چيپ اب ،رتميليم5×700×700
 ات ينك هاچ اب كاخ تمواقم هدنهاك ردوپ مرگوليك600

 هارمه هب يگنس نيمز زج نيمز عون ره رد رتم15 قمع
.هرقم و يسم هنيش نودب ترا هاچ نليتا يلپ ديدزاب هچيرد

20410327‘000‘000/0

هاگتسد 1500×16)دلورپاك( يدالوفزغم يسم هليماب نيمز لاصتا
.يگنس نيمز زج نيمز عون ره رد ،طوبرم تـسب ابرتميليم

2042013/003‘162‘000 1‘054‘000/0

هاگتسد 3×30 داعبا هب هزيناولاگ همستاب فـيعضراشف نيمز لاصتا
18رطق هب ،هزيناولاگ هليمورتم12رثكادح لوطو رتميليم
.لماكروط هب ،طوبرم ياهتسبورتم2 لوطورتميليم

204301

هاگتسد  داعبا هب هزيناولاگ همست اب ،طسوتم راشف نيمز لاصتا
 هب هزيناولاگ هليم و رتم12 رثكادح لوط و رتميليم3×30
 روط هب ،طوبرم ياهتس و رتم2 لوط و رتميليم20 رطق
.لماك

204302

مرگوليك  و4×40 و5×30 و4×25 و2.5×20 مرگ هزيناولاگ همست
.مزال ياهيراك خاروسابرتميليم5×50

204401

مرگوليك 45ات5 لوط هبو فـلتخم ياهرطق هب هزيناولاگ هرهمو چيپ
.رتميتناس

204501184‘500/0

مرگوليك  ،هدش هدز نيفرط زارتميليم150-450×16 رسود چيپ
.هزيناولاگ يرتميليم3×50× 50 عبرمرشاو ددعراهچاب

204601

ددع 0.75 تـماخض هب ،هزيناولاگ قروزا كالپ بـصن
 تاصخشم و هرمن لماش ،رتميتناس25×10 داعباورتميليم
 نودب( دشاب هدش هتشون نآ يور ينغور گـنراب هك هياپ
.)طوبرم ياهتسب و كالپ

204801211‘000/0

ددع .هياپره يازا هب ،ينغور گـنراباه هياپ يور يراذگ هرامش 204901218‘000/0

ددع يسم يپرك تسب 20490318/006‘840‘000 *380‘000/0

هحفص : 90
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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

هكبش لياسو ـ20 لصف

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

10‘002‘000

هحفص : 91
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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

نفلت ياهلباك ـ21 لصف

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

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز كي ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

21020121‘000/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوزود ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

21020227‘400/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوزراهچ ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

21020338‘200/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز جنپ ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

21020444‘200/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز شـش ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

21020549‘800/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز هد ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

21020673‘400/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز هدزناپ ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

210207106‘500/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 لاصتا ميس كياب يجوز تـسيب ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه نيمز

210208134‘500/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عونزا نليتا يلپ شكوراب ينيمز نفلت لباك
 ميس كياب يجوز جنپ و تـسيب ،رتميليم /06 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه نيمز لاصتا

210209163‘000/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز يس ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

210210193‘000/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز لهچ ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

210211253‘500/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز هاجنپ ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

210212318‘500/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 لاصتا ميس كياب يجوز تـصش ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه نيمز

210213374‘000/0

هحفص : 92



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

نفلت ياهلباك ـ21 لصف

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

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوزداتفه ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

210214432‘500/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوزدص ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

210215606‘500/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 ميس كياب يجوز هاجنپ و دصكي ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه نيمز لاصتا

210216872‘500/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 لاصتا ميس كياب يجوز تسيود ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه نيمز

2102171‘132‘000/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 ميس كياب يجوز هاجنپو تسيود ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه نيمز لاصتا

210218

لوطرتم Y2)st(Y2A عونزا نليتا يلپ شكوراب ينيمز نفلت لباك
 لاصتا ميس كياب يجوز دصيس كي ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه نيمز

2102191‘678‘000/0

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 لاصتا ميس كياب يجوز دصراهچ ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه نيمز

210220

لوطرتم Y2)st(Y2A عون زا نليتا يلپ شـكوراب ينيمز نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز دصناپ ،رتميليم0.6 رطق هب
.هشنارت نورد بـصن يارب ،هارمه

2102212‘724‘000/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز كي ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

210401

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 ،هارمه نيمز لاصتا ميس كياب يجوزود ،رتميليم0.6 رطق
.لباك ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب

21040229‘300/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوزراهچ ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

21040339‘400/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز جنپ ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

21040444‘500/0

هحفص : 93



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

نفلت ياهلباك ـ21 لصف

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

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز شـش ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

21040549‘500/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز هد ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

21040674‘000/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كي اب يجوز هدزناپ ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

210408105‘000/0

لوطرتم طق هبY)st(JY عونزاC.V.P شكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز تـسيب ،رتميليم0.6
 ينيس يور اي و هلول لخاد ايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

210409133‘500/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 لاصتا ميس كياب يجوز جنپو تـسيب ،رتميليم0.6 رطق
 يوراي و هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه نيمز
.لباك ينيس

210410163‘500/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز يس ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

210411190‘000/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز لهچ ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

210412248‘500/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز هاجنپ ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

210413312‘500/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز تـصش ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

210414370‘000/0

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوزدص ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

210416640‘500/0

هحفص : 94



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

نفلت ياهلباك ـ21 لصف

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

لوطرتم  هبY)st(JY عون زاC.V.P شـكوراب يياوه نفلت لباك
 نيمز لاصتا ميس كياب يجوز تـسيود ،رتميليم0.6 رطق
 ينيس يورايو هلول لخادايراويد يور بـصن يارب ،هارمه
.لباك

2104171‘207‘000/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-Aعوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوز هد

210601159‘500/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-A عوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوز تـسيب

210602233‘000/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-A عوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوز يس

210603312‘000/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-A عوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوز لهچ

210604369‘500/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-A عوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوز هاجنپ

210605447‘000/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-A عوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوزداتفه

210606559‘000/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-A عوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوزدصكي

210607769‘500/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-A عوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوز هاجنپودصكي

2106081‘003‘000/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-A عوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوز تـسيود

2106091‘407‘000/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-A عوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوزدصيس

2106101‘975‘000/0

لوطرتم  زا دــليـف هــــــــلژ يـنيــمز نفـــــــلت لباـــــــك
 ،رتميليم0.6 رطق هبY2Yb2) L(YF2-A عوــــــن
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوزدصراهچ

2106112‘603‘000/0

لوطرتم Y2Yb2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يكاخ نفلت لباك
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوزدصناپ ،رتميليم0.6 رطق

2106123‘190‘000/0

هحفص : 95



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

نفلت ياهلباك ـ21 لصف

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

لوطرتم Y2Yb2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يكاخ نفلت لباك
.هشنارت نورد بـصن يارب ،يجوزدصشش ،رتميليم0.6 رطق

2106133‘782‘000/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 لخاد اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز هد ،رتميليم0.6

.لباك ينيس يور اي هلول

210801150‘000/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز تـسيب ،رتميليم0.6
.لباك ينيس يور اي هلول لخاد

210802226‘500/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 لخاد اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز يس ،رتميليم0.6

.لباك ينيس يور اي هلول

210803313‘500/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 لخاد اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز لهچ ،رتميليم0.6

.لباك ينيس يور اي هلول

210804366‘000/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 لخاد اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز هاجنپ ،رتميليم0.6

.لباك ينيس يور اي هلول

210805450‘000/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 لخاد اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز داتفه ،رتميليم0.6

.لباك ينيس يور اي هلول

210806553‘500/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز دصكي ،رتميليم0.6
.لباك ينيس يور اي هلول لخاد

210807774‘000/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 راويد يور بـصن يارب ،يجوز هاجنپ و دصكي ،رتميليم0.6

.لباك ينيس يور اي هلول لخاد اي

2108081‘087‘000/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز تـسيود ،رتميليم0.6
.لباك ينيس يور اي هلول لخاد

2108091‘423‘000/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز دصيس ،رتميليم0.6
.لباك ينيس يور اي هلول لخاد

2108102‘044‘000/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز دص راهچ ،رتميليم0.6
.لباك ينيس يور اي هلول لخاد

2108112‘975‘000/0

لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك
 لخاد اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز دصناپ ،رتميليم0.6

.لباك ينيس يور اي هلول

2108123‘684‘000/0

هحفص : 96



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

نفلت ياهلباك ـ21 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم رطق هبY2) L(YF2-A عون زا دليف هلژ يلاناك نفلت لباك

 اي راويد يور بـصن يارب ،يجوز دصشش ،رتميليم0.6
.لباك ينيس يور اي هلول لخاد

2108134‘167‘000/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
يارب ،يجوز ود ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن

211001

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 ،يجوز هس ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211002

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 ،يجوز راهچ ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211003

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 ،يجوز جنپ ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211004

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 ،يجوز شش ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211005

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
،يجوز تشه ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211006

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
يارب ،يجوز هد ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن

211007112‘500/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 ،يجوز هدزناپ ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211008102‘500/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
،يجوز تسيب ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211009179‘000/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 جنپ و تسيب ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب ،يجوز

211010161‘500/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 ،يجوز يس ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211011253‘500/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 ،يجوز لهچ ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211012351‘500/0

هحفص : 97



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

نفلت ياهلباك ـ21 لصف

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

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 ،يجوز هاجنپ ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211013390‘500/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
،يجوز تصش ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211014451‘500/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 ،يجوز داتفه ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211015578‘000/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
يجوز داتشه ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211016472‘000/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 ،يجوز دص ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211017742‘000/0

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
 هاجنپ و دص ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب ،يجوز

211018

لوطرتم  زا نليتا يلپ قياع و شكور اب رادراهم يياوه نفلت لباك
يجوز تسيود ،رتميليم0.6 رطق هبT-Y2) L(Y2-Aعون
.هدنرادهگن ريت يور بـصن يارب

211019

لوطرتم  شكور اب رتميليم0.6 رطق هب الود هديبات نفلت ميس
.يكيتسالپ

21120111‘100/0

لوطرتم  شكور اب رتميليم0.6 رطق هب ال هس هديبات نفلت ميس
.يكيتسالپ

21120215‘000/0

لوطرتم  بصن يارب12SM×12 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد رد

211301663‘500/0

لوطرتم رد بصن يارب6SM×12 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211302427‘500/0

لوطرتم  رد بصن يارب6SM×8 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211303276‘500/0

لوطرتم  رد بصن يارب6SM×4 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211304194‘500/0

لوطرتم  رد بصن يارب6SM×2 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211305148‘000/0

لوطرتم  رد بصن يارب4SM×2 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211306135‘500/0

لوطرتم  رد بصن يارب6SM×1 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211307113‘000/0

هحفص : 98



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

نفلت ياهلباك ـ21 لصف

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

لوطرتم  رد بصن يارب4SM×1 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211308110‘500/0

لوطرتم رد بصن يارب6NZ×12 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211316648‘000/0

لوطرتم  رد بصن يارب6NZ×8 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211317427‘500/0

لوطرتم  رد بصن يارب6NZ×4 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211318252‘500/0

لوطرتم  رد بصن يارب6NZ×2 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211319171‘000/0

لوطرتم  رد بصن يارب4NZ×2 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211320

لوطرتم  رد بصن يارب6NZ×1 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211321131‘500/0

لوطرتم  رد بصن يارب4NZ×1 عون زا يلاناك دليف هلژ يرون لباك
.لاناك لخاد

211322129‘500/0

لوطرتم  بصن يارب6SM×8 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211401310‘000/0

لوطرتم  بصن يارب6SM×4 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211402217‘000/0

لوطرتم  بصن يارب6SM×2 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211403167‘000/0

لوطرتم  بصن يارب4SM×2 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211404159‘500/0

لوطرتم  بصن يارب6SM×1 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211405117‘000/0

لوطرتم  بصن يارب4SM×1 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211406121‘500/0

لوطرتم  بصن يارب6NZ×8 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211413472‘000/0

لوطرتم  بصن يارب6NZ×4 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211414275‘000/0

لوطرتم  بصن يارب6NZ×2 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211415190‘000/0

لوطرتم  بصن يارب4NZ×2 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211416201‘500/0

لوطرتم  بصن يارب6NZ×1 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211417184‘500/0

هحفص : 99



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

نفلت ياهلباك ـ21 لصف

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

لوطرتم  بصن يارب4NZ×1 عون زا يكاخ دليف هلژ يرون لباك
.هشنارت نورد

211418152‘000/0

لوطرتم .4SM×2 عون زا يياوه رادراهم يرون لباك 211501181‘500/0

لوطرتم .4SM×1 عون زا يياوه رادراهم يرون لباك 211502151‘000/0

لوطرتم .2SM×6 عون زا يياوه رادراهم يرون لباك 211503195‘500/0

لوطرتم .4SM×6 عون زا يياوه رادراهم يرون لباك 211504217‘500/0

لوطرتم .6NZ×2 عون زا يياوه رادراهم يرون لباك 211505265‘500/0

لوطرتم .4NZ×2 عون زا يياوه رادراهم يرون لباك 211506228‘000/0

لوطرتم .4NZ×1 عون زا يياوه رادراهم يرون لباك 211507209‘000/0

لوطرتم .4NZ×6 عون زا يياوه رادراهم يرون لباك 211508333‘000/0

لوطرتم لخاد رد بصن يارب12SM×12 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

211601782‘500/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب6SM×12 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

211602427‘500/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب،6SM*8 عون زا كشخ يرون لباك
لاناك

211603311‘500/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب6SM×4 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

211604206‘000/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب6SM×2 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

211605171‘000/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب6SM×1 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

2116061‘413‘000/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب12NZ×12 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

211621133‘000/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب6NZ×12 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

211622648‘000/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب6NZ×8 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

211623462‘500/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب6NZ×4 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

211624275‘500/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب6NZ×2 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

211625206‘000/0

لوطرتم  لخاد رد بصن يارب6NZ×1 عون زا كشخ يرون لباك
.لاناك

211626184‘000/0

هحفص : 100



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

نفلت ياهلباك ـ21 لصف

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

لوطرتم  بصن يارب12SM×12 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت نورد

211701767‘500/0

لوطرتم  بصن يارب6SM×12 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت نورد

211702427‘500/0

لوطرتم نورد بصن يارب6SM×8 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211703217‘500/0

لوطرتم نورد بصن يارب6SM×4 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211704311‘500/0

لوطرتم نورد بصن يارب6SM×2 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211705171‘000/0

لوطرتم نورد بصن يارب6SM×1 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211706143‘500/0

لوطرتم نورد بصن يارب4SM×1 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211707120‘000/0

لوطرتم نورد بصن يارب4SM×2 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211708135‘500/0

لوطرتم  بصن يارب12NZ×12 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت نورد

211721164‘500/0

لوطرتم  بصن يارب6NZ×12 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت نورد

211722659‘500/0

لوطرتم  نورد بصن يارب6NZ×8 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211723474‘000/0

لوطرتم  نورد بصن يارب6NZ×4 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211724275‘000/0

لوطرتم  نورد بصن يارب6NZ×2 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211725205‘000/0

لوطرتم  نورد بصن يارب6NZ×1 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211726178‘000/0

لوطرتم  نورد بصن يارب4NZ×1 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211727174‘000/0

لوطرتم  نورد بصن يارب4NZ×2 عون زا يكاخ كشخ يرون لباك
.هشنارت

211728204‘000/0

هحفص : 101



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يطابترا لياسو ـ22 لصف

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

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز6 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

2201011/00280‘000 280‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز20 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

220102298‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز40 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

220103373‘500/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز60 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

220104509‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز80 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

220105562‘500/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز100 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

220106615‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز120 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

220107677‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز140 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

220108698‘500/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز160 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

220109755‘500/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز180 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

220110856‘500/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز200 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكور بـصن يارب ،طوبرم

220111919‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز6 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220201277‘500/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز20 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220202298‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز40 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220203339‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز60 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220204486‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز80 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220205544‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز100 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220206607‘500/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز120 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220207727‘500/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز140 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220208749‘000/0

هحفص : 102
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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

يطابترا لياسو ـ22 لصف

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

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز160 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220209759‘500/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز180 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220210898‘000/0

ددع  ياه هناش نودب ،يجوز200 نفلت يا هناش ميسقت هبعج
.لخاد تـخاس يزلف عون زا ،راكوت بـصن يارب ،طوبرم

220211924‘000/0

هاگتسد  ،طوبرم ياه هناش نودب ،يجوز60ات نفلت باعشنا هبعج
 قرو زا هدش هيهت ،رادبيش فـقسابدازآ ياضفرد بـصن يارب
 ،صوصخم لفق ،رادالولرد ورتميليم1.5 تـماخض هب نهآ
.لماك روط هب هدش گـنر ،نارابو كاخودرگذوفن لباقريغ

220501

هاگتسد  ،طوبرم ياه هناش نودب ،يجوز100ات نفلت باعشنا هبعج
 قروزا هدش هيهت ،رادبيش فـقسابدازآ ياضف رد بـصن يارب
 صوصخم لفق ،رادالولردورتميليم1.5 تـماخض هب نهآ
.لماك روط هب هدش گـنر ،نارابو كاخودرگذوفن لباقريغ

220502

هاگتسد  ،طوبرم ياه هناش نودب ،يجوز160ات نفلت باعشنا هبعج
 قروزا هدش هيهت ،رادبيش فـقسابدازآ ياضف رد بـصن يارب
 صوصخم لفق ،رادالول رد و رتميليم1.5 تـماخض هب نهآ
.لماكروط هب هدش گـنر ،نارابو كاخودرگذوفن لباقريغ

220503

هاگتسد  ،طوبرم ياه هناش نودب ،يجوز200ات نفلت باعشنا هبعج
 قروزا هدش هيهت ،رادبيش فـقسابدازآ ياضف رد بـصن يارب
 صوصخم لفق ،رادالول رد و رتميليم1.5 تـماخض هب نهآ
.لماكروط هب هدش گـنر ،نارابو كاخودرگذوفن لباقريغ

220504

هاگتسد  ،طوبرم ياه هناش نودب ،يجوز260ات نفلت باعشنا هبعج
 قروزا هدش هيهت ،رادبيش فـقسابدازآ ياضف رد بـصن يارب
 صوصخم لفق ،رادالول رد و رتميليم1.5 تـماخض هب نهآ
.لماكروط هب هدش گـنر ،نارابو كاخودرگذوفن لباقريغ

220505

هاگتسد  ،طوبرم ياه هناش نودب ،يجوز300ات نفلت باعشنا هبعج
 قروزا هدش هيهت ،رادبيش فـقسابدازآ ياضف رد بـصن يارب
 صوصخم لفق ،رادالول رد و رتميليم1.5 تـماخض هب نهآ
.لماكروط هب هدش گـنر ،نارابو كاخودرگذوفن لباقريغ

220506

هاگتسد  ،طوبرم ياه هناش نودب ،يجوز360ات نفلت باعشنا هبعج
 قروزا هدش هيهت ،رادبيش فـقسابدازآ ياضف رد بـصن يارب
 صوصخم لفق ،رادالول رد و رتميليم1.5 تـماخض هب نهآ
.لماكروط هب هدش گـنر ،نارابو كاخودرگذوفن لباقريغ

220507

هاگتسد  ،طوبرم ياه هناش نودب ،يجوز400ات نفلت باعشنا هبعج
 قروزا هدش هيهت ،رادبيش فـقسابدازآ ياضف رد بـصن يارب
 صوصخم لفق ،رادالول رد و رتميليم1.5 تـماخض هب نهآ
.لماكروط هب هدش گـنر ،نارابو كاخودرگذوفن لباقريغ

220508
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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

يطابترا لياسو ـ22 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  ،طوبرم ياه هناش نودب ،يجوز460ات نفلت باعشنا هبعج

 قروزا هدش هيهت ،رادبيش فـقسابدازآ ياضف رد بـصن يارب
 صوصخم لفق ،رادالول رد و رتميليم1.5 تـماخض هب نهآ
.لماكروط هب هدش گـنر ،نارابو كاخودرگذوفن لباقريغ

220509

هاگتسد  ،طوبرم ياه هناش نودب ،يجوز500ات نفلت باعشنا هبعج
 قروزا هدش هيهت ،رادبيش فـقسابدازآ ياضف رد بـصن يارب
 صوصخم لفق ،رادالول رد و رتميليم1.5 تـماخض هب نهآ
.لماكروط هب هدش گـنر ،نارابو كاخودرگذوفن لباقريغ

220510

ددع .لماكروط هب بالقو چيپاب نفلت يجوز6 هناش 220601

ددع .لماكروط هب بالقو چيپاب نفلت يجوز10 هناش 2206021/00100‘000 100‘000/0

ددع .لماكروط هب بالقو چيپاب نفلت يجوز20 هناش 220603

جوز  جوزره تـستو يراك ميحل ،يدنبرس ،يدنب مرف
.يا هناش ميسقت هبعجرد يجورخاي يدورو ياهرادمزا

22070128‘300/0

380‘000

هحفص : 104
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: كردم دك

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

: هژورپ مان
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نكزابرد و راضحا متسيس ـ23 لصف

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

ددع  هب ،طوبرم يطوق و يراشف همكدابراكوتراضحا كالپ
.لماكروط

23020198‘800/0

ددع  روط هب ،طوبرم يطوق و يراشف همكدابراكوتراضحا كالپ
 يارب صوصخم روتكناك هب زهجم لخاد تـخاس ،لماك
.يبالگ يتسش

230202428‘500/0

ددع  هارمه هب صوصخم لباك اب نوفوركيم نودب يشلابريز
1/5 لوط هب راضحا كالپ هب لاصتا يارب صوصخم روتكناك
.يرتم

230302

ددع  و راضحا ديلك ياراد يشلاب ريز اي و يبالگ يتسش
 لباق رتم1/5 لوط هب هطوبرم روتكناك و لباك اب نوفوركيم
.راضحا لنپ هب لاصتا

230303

ددع  و راضحا ديلك ياراد يشلاب ريز اي و يبالگ يتسش
 هب لاصتا لباق هطوبرم روتكناك ويرنف لباك اب نوفوركيم
.راضحا لنپ

230304

ددع  شـشك بالق اب ،يششك عون زاراكوتراضحا كالپ
.لماك روط هب ،طوبرمريجنزو

230401598‘000/0

ددع  هب قاتا لخاد يتشادهب ياه سيورس كالپ راضحا كالپ
.راميب سرتسد لباق صوصخم زيوآ هارمه

230404

ددع  روط هب ،طوبرم يطوق و پـمال ددع كي اب ردرس غارچ
.لماك

230601191‘000/0

ددع .لماك روط هب ،طوبرم يطوق و پـمالددع ود اب ردرس غارچ 230602203‘500/0

ددع  نايرج تـلو220.24 اي220.12 ،220.6 روتامروفسنارت
.رپمآ تـلو100 تردق اب ،بوانتم

230701

ددع  نايرج تـلو220.24 اي220.12 ،220.6 روتامروفسنارت
.رپمآ تـلو200 تردق اب ،بوانتم

230702

هاگتسد  ،ربخ يتسشاب ،يدحاو كـت يتوص نكزابرد متسيس
 عبنمو نامرف متسيس ،يشوگ ددع كي ،نفوركيم ،وگدنلب
 يشك هلول و يشك ميس يانثتسا هب ،لماكروط هب هيذغت
.طوبرم

2308016‘238‘000/0

ددع  اب يگنر يريوصت نكزاب رد متسيس يدورو برد لنپ
 نوفوركيم اب هارمه ،نيبرود هب زهجم ،دحاو راهچ ات يتسش
.بش رد ديد تيلباق اب وگدنلب و

2308054‘314‘000/0

ددع  اب يگنر يريوصت نكزاب رد متسيس يدورو برد لنپ
 اب هارمه ،نيبرود هب زهجم ،دحاو تشه ات يتسش
.بش رد ديد تيلباق اب وگدنلب و نوفوركيم

2308064‘676‘000/0

ددع  اب يگنر يريوصت نكزاب رد متسيس يدورو برد لنپ
 اب هارمه ،نيبرود هب زهجم ،دحاو هدزاود ات يتسش
.بش رد ديد تيلباق اب وگدنلب و نوفوركيم

2308075‘750‘000/0

هحفص : 105
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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

نكزابرد و راضحا متسيس ـ23 لصف

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

ددع  عون يگنر يريوصت نكزاب رد متسيس يدورو برد لنپ
 و نوفوركيم اب هارمه ،نيبرود و رگشيامن هب زهجم ،گنيدك
.بش رد ديد تيلباق اب وگدنلب

2308088‘905‘000/0

ددع 4/3 ات يگنر يريوصت شيامن هحفص اب دحاو لخاد يشوگ
.چنيا

2308124‘166‘000/0

ددع 4/5 زا يگنر يريوصت شيامن هحفص اب دحاو لخاد يشوگ
.چنيا7 ات

2308136‘147‘000/0

ددع  چيئوس هارمه هب)ينابهگن روتينام( ينابهگن زكرم يشوگ
.هطوبرم هكبش

2308149‘161‘000/0

ددع  روظنم هب دحاو لخاد يشوگ رد بصن لباق دنمشوه چيئوس
.يدورو ياه برد نامرف صيخشت

230815

ددع .نكزابرد متسيس هيذغت عبنم 230817

ددع .گنيدك عون نكزابرد متسيس)ردوكيد( اشگزمر 230820

ددع .يريجنز عون زا يسيطانغم نكزابرد متسيس يقرب لفق 230825

ددع .يسيطانغم و يكيناكم عون زا يچيئوس يقرب لفق 230826

هاگتسد  طابترا تيلباق اب ،راتسرپ راضحا متسيس يزكرم هاگتسد
 هب تخت دادعت تيدودحم نودب)ماكرتنيا( هفرط ود يتوص
.لماك روط هب هيذغت عبنم هارمه

231301

هاگتسد  طابترا تيلباق نودب راتسرپ راضحا متسيس يزكرم هاگتسد
 هب تخت دادعت تيدودحم نودب)ماكرتنيا( هفرط ود يتوص
.لماك روط هب هيذغت عبنم هارمه

23130435‘686‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب راتسرپ راضحا متسيس دنمشوه يزكرم هاگتسد
LCD لنپ رگشيامن هحفص ياراد ،هفرطود يتوص طابترا
 ،لامرن ياهراضحا ياراد و تخت دادعت تيدودحم نودب
 و اهراضحا يدنب تيولا تيلباق اب ينارحب و يرارطضا
 طابترا و يشخب لخاد جيپ ياراد ،اه نآ هب ييوگباوج
 تدم يارب هاگتسد رد راضحا ياه نامز تبث و هفرطود
 دك مالعا متسيس هب لاصتا ناكما اب - لاس2 لقادح
 ينابيتشپ يياناوتاب ،هطوبرم ياهديلك طسوت يناتسراميب
.لماك روط هب راضحا متسيس ياهرگشيامن

23130548‘046‘000/0

هحفص : 106
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: كردم دك
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1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

نكزابرد و راضحا متسيس ـ23 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  تيلباق اب راتسرپ راضحا متسيس دنمشوه يزكرم هاگتسد

LCD لنپ رگشيامن هحفص ياراد ،هفرط ود يتوص طابترا
 ،لامرن ياهراضحا ياراد و تخت دادعت تيدودحم نودب
 و اهراضحا يدنب تيولا تيلباق اب ينارحب و يرارطضا
 طابترا و يشخب لخاد جيپ ياراد ،اه نآ هب ييوگباوج
 تدم يارب هاگتسد رد راضحا ياه نامز تبث و هفرطود
 ياهرازفا مرن و هنايار هب لاصتا ناكما اب لاس2 لقادح
 ابمتسيس لك تاميظنت و يريگ شرازگ تهج هطوبرم
 طسوت يناتسراميب دك مالعا متسيس هب لاصتا تيلباق
 ياهرگشيامن ينابيتشپ يياناوت اب ،هطوبرم ياهديلك
لماك روط هب راضحا متسيس

23130648‘046‘000/0

هاگتسد  طابترا تيلباق اب هكبش تحت دنمشوه يزكرم هاگتسد
 نودب ،لنپ چات رگشيامن هحفص اب هفرط ود يتوص
 يرارطضا ،لامرن ياهراضحا ياراد ،تخت دادعت تيدودحم
 هب ييوگباوج و اهراضحا يدنب تيولوا تيلباق اب ينارحب و
 تبث و هفرط ود طابترا و يشخب لخاد جيپ ياراد ،اه نآ
 اب ،لاس2 لقادح تدم هب هاگتسد رد راضحا ياه نامز
 شرازگ تهج هطوبرم ياهرازفا مرن و هنايار هب لاصتا ناكما
 متسيس هب لاصتا ناكما اب،متسيس لك تاميظنت و يريگ
 يياناوت اب ،هطوبرم ياهديلك طسوت يناتسراميب دك مالعا
.لماك روط هب راضحا متسيس ياهرگشيامن ينابيتشپ

23130748‘046‘000/0

ددع  روتكناك هب زهجم ،طوبرم يطوق اب راكوت عون زا ربخ كالپ
 يتسش و طوبرم لباكاب ،يبالگ يتسش يارب صوصخم
.راتسرپ راضحا متسيس يارب يبالگ

2315017‘589‘000/0

ددع  ،راكور بصن اي و لوسنك يور بصن تيلباق اب ربخ كالپ
 ينوفع دض داوم هب مواقم و تانبرك يلپ ششوپ ياراد
 ياهديلك هارمه هب يشلاب ريز لاصتا تهج روتكناك ،هدننك
.نآ يور)Cancel( راضحا وغل و راضحا

23150210‘061‘000/0

ددع  راميب تاصخشم رگشيامن هارمه هب هكبش تحت ربخ كالپ
 ياراد ،راكور اي و لوسنك يور بصن تيلباق اب هريغ و
.يشلابريز لاصتا تهج روتكناك

23150320‘773‘000/0

ددع  راضحا متسيساب گـنهامه و طوبرم يطوقاب ،ردرس غارچ
.لماك روط هب راتسرپ

2317012‘133‘000/0

ددع  اهراضحا شيامن تهج يزيمور اي يراويد / يفقس رگشيامن
 هب فلتخم ياه هتشون شيامن تيلباق اب خيرات و تعاس اي
.)يتنمگس نوس(يطخ شور

23190117‘596‘000/0

ددع  اهراضحا شيامن تهج يزيمور اي يراويد / يفقس رگشيامن
 هب فلتخم ياه هتشون شيامن تيلباق اب خيرات و تعاس اي
.)يسيرتام تاد(يا هطقن شور

23190217‘596‘000/0

هحفص : 107



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

نكزابرد و راضحا متسيس ـ23 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  و يكيرتكلا تالاصتا يروآ عمج تهج لرتنك درب و لوژام

.يزكرم هاگتسد هب هداد لاسرا
232001
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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

نويزيولت نتنآ متسيس ـ24 لصف

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

هاگتسد UHF وVHF دناب رد ،لاناك مامت نويزيولت هدنريگ نتنآ
.لماك روط هب لبيسد12 تفايرد تردق لقادح

2401054‘139‘000/0

هاگتسد M وVHF، UHF يدناب دنچ و لاناك مامت هدننك تيوقت
 هيذغت عبنم لماش ،قوف ياهدناب يارب ازجم ياهيدورو اب

.لبيسد20 دودح تيوقت بيرض اب ،يتلو220

2404018‘574‘000/0

هاگتسد VHF،UHF يدناب دنچ و لاناك مامت هدننك تيوقت
 عبنم لماش ،قوف ياهدناب يارب ازجم ياهيدورو ابFMو
.لبيسد25 دودح تيوقت بيرض اب ،يتلو220 هيذغت

2404028‘714‘000/0

هاگتسد VHF،UHF يدناب دنچ و لاناك مامت هدننك تيوقت
 عبنم لماش ،قوف ياهدناب يارب ازجم ياهيدورو ابFMو
.لبيسد30 دودح تيوقت بيرض اب ،يتلو220 هيذغت

24040310‘594‘000/0

هاگتسد VHF،UHF يدناب دنچ و لاناك مامت هدننك تيوقت
 عبنم لماش ،قوف ياهدناب يارب ازجم ياهيدورو ابFMو
.لبيسد35 دودح تيوقت بيرض اب ،يتلو220 هيذغت

24040410‘935‘000/0

هاگتسد بيرض ابFMوUHF،VHF دناب مامت طخ هدننك تيوقت
يتلو220 هيذغت عبنم لماش لبيسد20 دودح تيوقت

2407017‘971‘000/0

هاگتسد بيرض ابFMوUHF،VHF دناب مامت طخ هدننك تيوقت
يتلو220 هيذغت عبنم لماش لبيسد30 دودح تيوقت

2407028‘514‘000/0

هاگتسد TAP(يروبع ميسقت هبعج OFF(كي و روبعطخ كي اب
 و باعشنا رد لبيسد15-10 دودح فيعضت اب و باعشنا
.لماك روط هب يروبع رادم جاوما يارب لبيسد كي

2409011‘923‘000/0

هاگتسد TAP(يروبع ميسقت هبعج OFF(ود و روبعطخ كي اب
 رادم جاوما يارب لبيسد2دودح فيعضت اب و باعشنا
 روط هب باعشنا ره رد لبيسد15-10 فيعضت و يروبع
.لماك

2409022‘395‘000/0

هاگتسد TAP(يروبع ميسقت هبعج OFF(هچ و روبعطخ كي اب
 رادم جاوما يارب لبيسد3دودح فيعضت اب و باعشنا
 روط هب باعشنا ره رد لبيسد15-10 فيعضت و يروبع
.لماك

2409032‘931‘000/0

هاگتسد TAP(يروبع ميسقت هبعج OFF(شش و روبعطخ كي اب
 رادم جاوما يارب لبيسد6دودح فيعضت اب و باعشنا
 روط هب باعشنا ره رد لبيسد16-12 فيعضت و يروبع
.لماك

2409043‘022‘000/0

هاگتسد TAP(يروبع ميسقت هبعج OFF(شه و روبعطخ كي اب
 رادم جاوما يارب لبيسد8دودح فيعضت اب و باعشنا
 روط هب باعشنا ره رد لبيسد19-12 فيعضت و يروبع
.لماك

2409053‘152‘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

نويزيولت نتنآ متسيس ـ24 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  و باعشنا ود اب)Splitter( يباعشنا ميسقت هبعج

 روتكناك اب هارمه ،باعشنا ره رد لبيسد3 دودح فيعضت
.طوبرم

2410011‘961‘000/0

هاگتسد  و باعشنا هس اب)Splitter( يباعشنا ميسقت هبعج
 روتكناك اب هارمه ،باعشنا ره رد لبيسد6 دودح فيعضت
.طوبرم

2410022‘431‘000/0

هاگتسد  و باعشنا راهچ اب)Splitter( يباعشنا ميسقت هبعج
 روتكناك اب هارمه ،باعشنا ره رد لبيسد8 دودح فيعضت
.طوبرم

2410032‘901‘000/0

هاگتسد  و باعشنا شش اب)Splitter(يباعشنا ميسقت هبعج
 روتكناك اب هارمه ،باعشنا ره ردلبيسد8 دودح فيعضت
.طوبرم

2410053‘088‘000/0

هاگتسد .)Mixer( يزكرم نتنآ متسيس هدننك بيكرت 241006

ددع  ياهشيفو لايسكاوك لباكرتم2 دودح اب هدنريگ طبار
. نويزيولت زيرپ و نويزيولت هدنريگ هب لاصتا يارب ،طوبرم

241101

ددع  رد يزكرم نتنآ متسيس يارب نويزيولت راكوت ينايم زيرپ
تفا و ،لبيسد2 دودح يروبع تفا اب ،VHF وUHF دناب
.لبيسد7 دودح يباعشنا

241201

ددع  رد يزكرم نتنآ متسيس يارب نويزيولت راكوت ينايم زيرپ
تفا و ،لبيسد2 دودح يروبع تفا اب ،VHF وUHF دناب
.لبيسد14 دودح يباعشنا

241202

ددع  رد يزكرم نتنآ متسيس يارب نويزيولت راكوت يياهتنا زيرپ
.لبيسد2 دودح تـفا اب ،VHF وUHF دناب

241301

لوطرتم  هدنريگ يارب ،مها75 هصخشم سـنادپمااب لايسكاوك لباك
.راكوت بـصن ياربV2-C3 عون زا ،ينويزيولت

24140195‘600/0

لوطرتم  هدنريگ يارب ،مها75 هصخشم سـنادپمااب لايسكاوك لباك
.راكوت بـصن ياربV2-C4.5 عون زا ،ينويزيولت

241402108‘500/0

لوطرتم  يارب ،مها75 هصخشم سـنادپما اب لايسكاوك لباك
.راكوت بـصن ياربV2-C5 عون زا ،ينويزيولت هدنريگ

241404

لوطرتم  لاقتنا يارب ،مها75 هصخشم سـنادپما اب لايسكاوك لباك
.راكوت بـصن ياربRG-6 عون زا ،ادص و ريوصت

241411

لوطرتم هصخشم سـنادپما اب لايسكاوك لباك
 ياربRG-11 عون زا ،ادص و ريوصت لاقتنا يارب ،مها75

.راكوت بـصن

241412167‘000/0

لوطرتم هصخشم سـنادپما اب لايسكاوك لباك
 ياربRG-58 عون زا ،ادص و ريوصت لاقتنا يارب ،مها75

.راكوت بـصن

241413
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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

نويزيولت نتنآ متسيس ـ24 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم اب لايسكاوك لباك

 زا ،ادص و ريوصت لاقتنا يارب ،مها75 هصخشم سـنادپما
.راكوت بـصن ياربRG-59 عون

241414120‘000/0

هاگتسد 24 يلخاد هدننك تيوقت اب)يياوه( يكينورتكلا نتنآ
 ميظنت هب زاين نودب تلو220 هيذغت عبنم اب هارمه لبيسد
.تهج

2416014‘922‘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

قيرح يافطا و مالعا لياسو ـ26 لصف

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

هاگتسد .يرادم4 فراعتم قيرح مالعا لرتنكزكرم 2601011/0067‘049‘000 67‘049‘000/0

هاگتسد .يرادم8 فراعتم قيرح مالعا لرتنكزكرم 26010282‘777‘000/0

هاگتسد .يرادم12 فراعتم قيرح مالعا لرتنكزكرم 26010392‘633‘000/0

هاگتسد .يرادم16 فراعتم قيرح مالعا لرتنكزكرم 260104131‘402‘000/0

هاگتسد .يرادم24 فراعتم قيرح مالعا لرتنكزكرم 260105172‘321‘000/0

هاگتسد .يرادم32 فراعتم قيرح مالعا لرتنكزكرم 260106249‘857‘000/0

هاگتسد .يرادم40 فراعتم قيرح مالعا لرتنكزكرم 260107265‘737‘000/0

هاگتسد .يرادم48 فراعتم قيرح مالعا لرتنكزكرم 260108303‘246‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب دنمشوه كيتاموتا قيرح مالعا لرتنك زكرم
 يرطاب ،هيذغت عبنم لماش يوقلح رادم كي اب يهد سردآ
 و رازفا مرن تروصب يهد سردآ تيلباق اب هقلح تراك و
 يوقلح رادم زا هطقن ره رد روتكتد ندومن هفاضا تيلباق
 رياس ياه سردآ رد يياجباج اي و رييغت داجيا نودب
 تيلباق ،BMS/PLC اب طابترا يرارقرب تيلباق ،اهروتكتد
 تهج شيامن هحفص ياراد ،روسنس ره تيعضو يسررب
 يارب يدنب نوز و يدنب هتسد تيلباق اب ،تاعالطا تفايرد
.هقلح ره رد زيهجت128 رثكادح بصن تيلباق و لنپ ره

260111172‘138‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب دنمشوه كيتاموتا قيرح مالعا لرتنك زكرم
و يرطاب ،هيذغت عبنم لماش يوقلح رادم ود اب يهد سردآ
 و رازفا مرن تروصب يهد سردآ تيلباق اب هقلح تراك
 يوقلح رادم زا هطقن ره رد روتكتد ندومن هفاضا تيلباق
 رياس ياه سردآ رد يياجباج اي و رييغت داجيا نودب
 تيلباق ،BMS/PLC اب طابترا يرارقرب تيلباق ،اهروتكتد
 تهج شيامن هحفص ياراد ،روسنس ره تيعضو يسررب
 يارب يدنب نوز و يدنب هتسد تيلباق اب ،تاعالطا تفايرد
.هقلح ره رد زيهجت128 رثكادح بصن تيلباق و لنپ ره

260112225‘734‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب دنمشوه كيتاموتا قيرح مالعا لرتنك زكرم
 ،هيذغت عبنم لماش يوقلح رادم راهچ اب يهد سردآ
 مرن تروصب يهد سردآ تيلباق اب هقلح تراك و يرطاب
 رادم زا هطقن ره رد روتكتد ندومن هفاضا تيلباق و رازفا
 ياه سردآ رد يياجباج اي و رييغت داجيا نودب يوقلح
 ،BMS/PLC اب طابترا يرارقرب تيلباق ،اهروتكتد رياس
 شيامن هحفص ياراد ،روسنس ره تيعضو يسررب تيلباق
 يدنب نوز و يدنب هتسد تيلباق اب ،تاعالطا تفايرد تهج
 ره رد زيهجت128 رثكادح بصن تيلباق و لنپ ره يارب
.هقلح

260113343‘228‘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

قيرح يافطا و مالعا لياسو ـ26 لصف

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

هاگتسد  تيلباق اب دنمشوه كيتاموتا قيرح مالعا لرتنك زكرم
 يرطاب ،هيذغت عبنم لماش يوقلح رادم كي اب يهد سردآ
 و رازفا مرن تروصب يهد سردآ تيلباق اب هقلح تراك و
 يوقلح رادم زا هطقن ره رد روتكتد ندومن هفاضا تيلباق
 رياس ياه سردآ رد يياجباج اي و رييغت داجيا نودب
 تيلباق ،BMS/PLC اب طابترا يرارقرب تيلباق ،اهروتكتد
 تهج شيامن هحفص ياراد ،روسنس ره تيعضو يسررب
 يارب يدنب نوز و يدنب هتسد تيلباق اب ،تاعالطا تفايرد
.هقلح ره رد زيهجت256 رثكادح بصن تيلباق و لنپ ره

260116205‘134‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب دنمشوه كيتاموتا قيرح مالعا لرتنك زكرم
و يرطاب ،هيذغت عبنم لماش يوقلح رادم ود اب يهد سردآ
 و رازفا مرن تروصب يهد سردآ تيلباق اب هقلح تراك
 يوقلح رادم زا هطقن ره رد روتكتد ندومن هفاضا تيلباق
 رياس ياه سردآ رد يياجباج اي و رييغت داجيا نودب
 تيلباق ،BMS/PLC اب طابترا يرارقرب تيلباق ،اهروتكتد
 تهج شيامن هحفص ياراد ،روسنس ره تيعضو يسررب
 يارب يدنب نوز و يدنب هتسد تيلباق اب ،تاعالطا تفايرد
.هقلح ره رد زيهجت256 رثكادح بصن تيلباق و لنپ ره

260117255‘678‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب دنمشوه كيتاموتا قيرح مالعا لرتنك زكرم
 ،هيذغت عبنم لماش يوقلح رادم راهچ اب يهد سردآ
 مرن تروصب يهد سردآ تيلباق اب هقلح تراك و يرطاب
 رادم زا هطقن ره رد روتكتد ندومن هفاضا تيلباق و رازفا
 ياه سردآ رد يياجباج اي و رييغت داجيا نودب يوقلح
 ،BMS/PLC اب طابترا يرارقرب تيلباق ،اهروتكتد رياس
 شيامن هحفص ياراد ،روسنس ره تيعضو يسررب تيلباق
 يدنب نوز و يدنب هتسد تيلباق اب ،تاعالطا تفايرد تهج
 ره رد زيهجت256 رثكادح بصن تيلباق و لنپ ره يارب
.هقلح

260118356‘766‘000/0

هاگتسد  تـخس طيارش ردراك تـيلباقاب فراعتم قيرح مالعا يتسش
 هعومجم ياراد ،زمرق گـنر هب ،شـتآرباربرد مواقمو
 ياهمتسيسوزابرادم ياهمتسيسرددناوتب هك يياهتكاتنك
،نآ يور هظفحم لخاد ردودريگرارق هدافتسادروم هتسبرادم
 هظحلره ناوتبات ،دشاب هتشادرارق شـيامزآ يتسش كي
 تـحص ،قيرح مالعاريژآ ندروآردادص هب نودب
.دومن يسررباررادمراك

2602011‘947‘000/0

هاگتسد  ود طابترا تيلباق اب هياپ هارمه هب دنمشوه يترارح روتكتد
 ،يرازفا مرن تروصب يريذپ سردآ و لرتنك زكرم اب هفرط
 دركلمع هدنهد ناشن غارچ و لقتسم روتالوزيا ياراد
.روتكتد

260202
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قيرح يافطا و مالعا لياسو ـ26 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  ،رتميتناس10دودحرطق هب فراعتم قيرح مالعا گـنز

 اب ،ميقتسم تـلو24راكژاتلواب ،كاخودرگدض شـشوپاب
.بـسانم سـنارلوت

2603013‘361‘000/0

هاگتسد  ،رتميتناس15دودحرطق هب فراعتم قيرح مالعا گـنز
 اب ،ميقتسم تـلو24راكژاتلواب ،كاخودرگدض شـشوپاب
.بـسانم سـنارلوت

2603023‘773‘000/0

هاگتسد  سـناكرفاب ،فراعتم يكيناكمورتكلا عون زارطخ مالعاريژآ
Aسالك(رتم3رد لبيسد100دودح يكيتسوكآراشف والاب
.بـسانم سـنارلوتاب ،ميقتسم تـلو24راكژاتلواب ،)

260401

هاگتسد  يجورخوادص ود لقادح ياراد فراعتم يكينورتكلاريژآ
 ،)A سالك( رتم1رد لبيسد100 يكيتسوكآراشفاب
.بـسانم سـنارلوتاب ميقتسم تـلو24راكژاتلواب

2604025‘524‘000/0

هاگتسد  هارمه هب يريذپ سردآ تيلباق اب دنمشوه يكينورتكلا ريژآ
 سردآ و لرتنك زكرم اب هفرط ود طابترا تيلباق اب هياپ
 غارچ و لقتسم روتالوزيا ياراد ،يرازفا مرن تروصب يريذپ
 ات ديلوت ناكما و روتكتد يور هدش بصن هدنهد ناشن

100dbتوص.

26040310‘056‘000/0

هاگتسد 24راكژاتلواب ،فراعتم قيرح مالعا متسيس نزكمشچ غارچ
.بـسانم سـنارلوت اب ميقتسم تـلو

2605017‘584‘000/0

هاگتسد  يريذپ سردآ تيلباق اب قيرح مالعا نز كمشچ غارچ
.روتالوزيا ياراد ،يرازفا مرن تروصب

26050211‘807‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب قيرح مالعا نز كمشچ غارچ هب زهجم ريژآ
.روتالوزيا ياراد ،يرازفا مرن تروصب يريذپ سردآ

2605031/0013‘582‘000 13‘582‘000/0

هاگتسد  ،)يكيتپااي يرون( كيرتكلاوتف عون زا فراعتم يدودروتكتد
 ،ميقتسم تـلو24راكژاتلواب ،كاخودرگ دض شـشوپ ياراد
.روتكتد دركلمع هدنهد ناشن غارچو بـسانم سـنارلوتاب

2606013‘643‘000/0

هاگتسد  تيلباق اب هياپ هارمه هب دنمشوه كيرتكلاوتف يدود روتكتد
 تروصب يريذپ سردآ و لرتنك زكرم اب هفرط ود طابترا
 هدنهد ناشن غارچ و لقتسم روتالوزيا ياراد ،يرازفا مرن
.روتكتد دركلمع

2606031/005‘651‘000 5‘651‘000/0

هاگتسد  اب هفرط ود طابترا تيلباق اب دنمشوه يلاناك يدود روتكتد
 ياراد ،يرازفا مرن تروصب يريذپ سردآ و لرتنك زكرم
.لقتسم روتالوزيا

2606066‘340‘000/0

هاگتسد  قيرط زا ساسح قوف ريذپ سردآ دنمشوه يدود روتكتد
Aspirating( اوه شكم Smoke Detector(، كت
 تيلباق اب و يكيتسالپ هلول رتم50 ات لاصتا لباق ،هلاناك
.تيساسح فلتخم ياه جنر رد ميظنت

260607171‘453‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  قيرط زا ساسح قوف ريذپ سردآ دنمشوه يدود روتكتد

Aspirating( اوه شكم Smoke Detector(، ود
 تيلباق اب و يكيتسالپ هلول رتم50 ات لاصتا لباق ،هلاناك
.تيساسح فلتخم ياه جنر رد ميظنت

260608244‘468‘000/0

هاگتسد  قيرط زا ساسح قوف ريذپ سردآ دنمشوه يدود روتكتد
Aspirating( اوه شكم Smoke Detector(، 
 اب و يكيتسالپ هلول رتم50 ات لاصتا لباق ،هلاناك راهچ
تيساسح فلتخم ياه جنر رد ميظنت تيلباق

260609513‘756‘000/0

هاگتسد  لباقم رد عيرس لمعلا سـكع اب فراعتم يترارح روتكتد
 هك تـباث ترارح هجرد اب ،ترارح هجرد شـيازفا تـعرس
 يراد ،دشاب دركلمعره زا دعب ريمعت اي ضـيوعت زا زاين يب
 اب ،ميقتسم تـلو24 راكژاتلو اب ،كاخ و درگدض شـشوپ
.روتكتد دركلمع هدنهد ناشن غارچ و بـسانم سـنارلوت

2607013‘643‘000/0

هاگتسد  هجرد لباقم رد لمعلا سـكعاب فراعتم يترارحروتكتد
 هب جايتحا هك ،)دارگيتناس هجرد80دودح( تـباث ترارح
 هتشادندركلمع رهزادعبريمعتاي ضـيوعت هنوگ چيه
 تـلو24راكژاتلواب ،كاخودرگدض شـشوپ يارادودشاب
 دركلمع هدنهد ناشن غارچو بـسانم سـنارلوتاب ،ميقتسم
.روتكتد

2607033‘643‘000/0

هاگتسد  ود طابترا تيلباق اب هياپ هارمه هب دنمشوه يترارح روتكتد
 ،يرازفا مرن تروصب يريذپ سردآ و لرتنك زكرم اب هفرط
 دركلمع هدنهد ناشن غارچ و لقتسم روتالوزيا ياراد
.روتكتد

2607047/0042‘441‘000 6‘063‘000/0

هاگتسد  قيرح يافطا ياههاگتسد كيرحت صوصخم يتسش
 ياهمتسيسرددربراكاب ،يتسدروطهب فراعتم
.هتسبرادموزابرادم

2608011/002‘359‘000 2‘359‘000/0

هاگتسد  افطا رادم كي اب ،فراعتم قيرح يافطا و مالعا لرتنكزكرم
.قيرح مالعا رادم ود و

26090186‘532‘000/0

هاگتسد  افطا رادم ود اب ،فراعتم قيرح يافطا و مالعا لرتنك زكرم
.قيرح مالعا رادم4 و

260902184‘747‘000/0

هاگتسد افطا رادم هس اب ،فراعتم قيرح يافطا و مالعا لرتنك زكرم
.قيرح مالعا رادم6 و

260903241‘762‘000/0

هاگتسد  رادم راهچ اب ،فراعتم قيرح يافطا و مالعا لرتنك زكرم
.قيرح مالعا رادم8 و افطا

260904293‘627‘000/0

هاگتسد  جراخ يارب ،نادرگ عون زا قيرح رطخ مالعا صوصخم غارچ
 اب ،ميقتسم تلو24 راك ژاتلو اب ،زمرق گنر هب ،نامتخاس
.بسانم سنارلوت

2610011/009‘831‘000 9‘831‘000/0

هاگتسد .قيرح مالعا رادم4 ات فراعتم هدننك راركت زكرم 261101

هاگتسد .قيرح مالعا رادم8 ات فراعتم هدننك راركت زكرم 261102
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: كردم دك
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

هاگتسد .قيرح مالعا رادم12 ات فراعتم هدننك راركت زكرم 26110353‘794‘000/0

هاگتسد .قيرح مالعا رادم16 ات فراعتم هدننك راركت زكرم 26110476‘232‘000/0

هاگتسد .قيرح مالعا رادم24 ات فراعتم هدننك راركت زكرم 26110596‘701‘000/0

هاگتسد .قيرح مالعا رادم32 ات فراعتم هدننك راركت زكرم 261106128‘188‘000/0

هاگتسد .قيرح مالعا رادم40ات فراعتم هدننك راركت زكرم 261107166‘663‘000/0

هاگتسد .قيرح مالعا رادم48 ات فراعتم هدننك راركت زكرم 261108190‘718‘000/0

هاگتسد .قيرح مالعا رادم1 ات ريذپ سردآ هدننك راركت زكرم 261109185‘855‘000/0

هاگتسد .قيرح مالعا رادم2 ات ريذپ سردآ هدننك راركت زكرم 261110185‘855‘000/0

هاگتسد .قيرح مالعا رادم4 ات ريذپ سردآ هدننك راركت زكرم 261111185‘855‘000/0

هاگتسد  تـلو24 راك ژاتلو اب ،فراعتم قيرح مالعا رگشيامن غارچ
.بـسانم سـنارلت اب ميقتسم

2612015‘239‘000/0

هاگتسد  تروصب يريذپ سردآ تيلباق اب قيرح مالعا رگشيامن غارچ
.روتالوزيا ياراد ، يرازفا مرن

2612067‘402‘000/0

هاگتسد  هب يترارح و لاكيتپوا يدود يبيكرت دنمشوه روتكتد
 و لرتنك زكرم اب هفرط ود طابترا تيلباق اب هياپ هارمه
و لقتسم روتالوزيا ياراد ،يرازفا مرن تروصب يريذپ سردآ
.روتكتد دركلمع هدنهد ناشن غارچ

2613017‘917‘000/0

هاگتسد  ياراد يترارح و لاكيتپوا يدود يبيكرت دنمشوه روتكتد
 لرتنك زكرم اب هفرط ود طابترا تيلباق اب هياپ هارمه هب ريژآ
 لقتسم روتالوزيا ياراد ،يرازفا مرن تروصب يريذپ سردآ و
.روتكتد دركلمع هدنهد ناشن غارچ و

26130214‘097‘000/0

هاگتسد .فراعتم عون زا يرهش زاگ تشن هب ساسح روتكتد 2614019‘462‘000/0

هاگتسد .فراعتم عون زا نژيسكا زاگ تشن هب ساسح روتكتد 261407

هاگتسد Beam( هدنريگ هدنتسرف روتكتد detector(هارمه هب
 اي ميقتسم تروصب يريذپ سردآ تيلباق اب هطوبرم روتكلفر
.رازفا مرن تروصب يهد سردآ و سيفرتنيا لوژام قيرط زا

261416106‘943‘000/0

هاگتسد  ات يريذپ سردآ تيلباق اب يدورو عون زا سيفرتنيا لوژام
.روتالوزيا هارمه هب تكاتنك2

26150114‘669‘000/0

هاگتسد  ات يريذپ سردآ تيلباق اب يجورخ عون زا سيفرتنيا لوژام
.روتالوزيا هارمه هب تكاتنك2

2615021/0015‘905‘000 15‘905‘000/0

هاگتسد  سردآ تيلباق اب يجورخ و يدورو عون زا سيفرتنيا لوژام
.روتالوزيا هارمه هب تكاتنك2 ات يريذپ

26150415‘905‘000/0

156‘818‘000
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يتوص لياسو ـ27 لصف

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

هاگتسد  بصن يارب يدحاو16 اي15 چنيا19 درادناتسا كر
 ،يا هروك بسانم گنر اب يزلف عون زا ،يتوص ياههاگتسد
 اب ،يعيبط هيوهت ناكما و يا هرهم و چيپ تالاصتا اب
 هدنوشادج تالاصتا و اهيدنب ميس هيلك و بصن ياهتكارب
 طابترا تهج هدش يدنب مرف يفالك ياه ميس و يكيرتكلا
.تالاصتا دحاو اب

27010123‘024‘000/0

هاگتسد  ياههاگتسد بصن يارب يدحاو24 چنيا19 درادناتسا كر
 تالاصتا اب ،يا هروك بسانم گنر اب يزلف عون زا ،يتوص
 و بصن ياهتكارب اب ،يعيبط هيوهت ناكما و يا هرهم و چيپ
 ميس و يكيرتكلا هدنوشادج تالاصتا و اه يدنب ميس هيلك
.تالاصتا دحاو اب طابترا تهج هدش يدنب مرف يفالك ياه

27010226‘114‘000/0

هاگتسد  بصن يارب يدحاو28 اي27 چنيا19 درادناتسا كر
 ،يا هروك بسانم گنر اب يزلف عون زا ،يتوص ياههاگتسد
 اب ،يعيبط هيوهت ناكما و يا هرهم و چيپ تالاصتا اب
 هدنوشادج تالاصتا و اه يدنب ميس هيلك و بصن ياهتكارب
 طابترا تهج هدش يدنب مرف يفالك ياه ميس و يكيرتكلا
.تالاصتا دحاو اب

27010326‘152‘000/0

هاگتسد  ياههاگتسد بصن يارب يدحاو36 چنيا19 درادناتسا كر
 تالاصتا اب ،يا هروك بسانم گنر اب يزلف عون زا ،يتوص
 و بصن ياهتكارب اب ،يعيبط هيوهت ناكما و يا هرهم و چيپ
 ميس و يكيرتكلا هدنوشادج تالاصتا و اه يدنب ميس هيلك
.تالاصتا دحاو اب طابترا تهج هدش يدنب مرف يفالك ياه

27010434‘392‘000/0

هاگتسد  ياههاگتسد بصن يارب يدحاو42 چنيا19 درادناتسا كر
 تالاصتا اب ،يا هروك بسانم گنر اب يزلف عون زا ،يتوص
 و بصن ياهتكارب اب ،يعيبط هيوهت ناكما و يا هرهم و چيپ
 ميس و يكيرتكلا هدنوشادج تالاصتا و اه يدنب ميس هيلك
.تالاصتا دحاو اب طابترا تهج هدش يدنب مرف يفالك ياه

27010537‘482‘000/0

هاگتسد  يارب مزال ياهلانيمرت و رادم لماش ،لانيمرت تالاصتا دحاو
 چنيا19 كر دحاو كي رد يتوص متسيس و قرب عيزوت
.درادناتسا

2702016‘573‘000/0

هاگتسد  ود اي كي چنيا19 يتوص كر هدننكدودسم اي يلاخ لنپ
.يدحاو

270301313‘000/0

هاگتسد  راهچ اي هس چنيا19 يتوص كر هدننكدودسم اي يلاخ لنپ
.يدحاو

270302457‘000/0

هحفص : 117
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: كردم دك
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يتوص لياسو ـ27 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  دودح يسناكرف خساپ اب گولانآ رسكيم و هدننكتيوقتشيپ

 كي زا رتمك جاجوعا و زتره14000 لقادح ات زتره30
 يكمك يدورو هس و نفوركيم يدورو راهچ لماش دصرد
 لرتنك و ازجم ياهمولو اب .يبناج مزاول هب لاصتا تهج
 تارييغت هنماد اب ريز و مب يادص ميظنت يارب هناگادج

 اب و يجورخ ود ،رتمVU ،يلصا لرتنك ،لبيسد15±
.چنيا19 كر رد بصن تيلباق

27040119‘170‘000/0

هاگتسد  دودح يسناكرف خساپ اب گولانآ رسكيم و هدننكتيوقتشيپ
 كي زا رتمك جاجوعا و زتره14000 لقادح ات زتره30
 يكمك يدورو هس و نفوركيم يدورو راهچ لماش دصرد
 لرتنك و ازجم ياهمولو اب .يبناج مزاول هب لاصتا تهج
 تارييغت هنماد اب ريز و مب يادص ميظنت يارب هناگادج

هب زهجم يجورخ ود ،رتمVU ،يلصا لرتنك ،لبيسد15±
.چنيا19 كر رد بصن تيلباق اب و تيولوا رادم

27040224‘011‘000/0

هاگتسد  دودح يسناكرف خساپ اب گولانآ رسكيم و هدننكتيوقتشيپ
 كي زا رتمك جاجوعا و زتره14000 لقادح ات زتره30
 يكمك يدورو هس و نفوركيم يدورو تشه لماش دصرد
 لرتنك و ازجم ياهمولو اب .يبناج مزاول هب لاصتا تهج
 تارييغت هنماد اب ريز و مب يادص ميظنت يارب هناگادج

 زهجم يجورخ ود ،رتمVU،يلصا لرتنك ،لبيسد15±
.چنيا19 كر رد بصن تيلباق اب و تيولوا رادم هب

27040324‘011‘000/0

هاگتسد  رد ييويدار جاوما تفايرد تيلباق اب شخپ ويدار هاگتسد
20 لانگيس رد روشك درادناتسا و زاجمFM-AM ياهدناب
 رد بصن لباق ،گنيروتينام يوگدنلب رادم ياراد لبيسد
هدش تيبثت تلو220 لقتسم هيذغت عبنم اب يتوص كر

270503

هاگتسد  لرتنك يارب)گنيروتينام( ناوت لرتنك و يريگ هزادنا لنپ
 تردق ياه هدننك تيوقت يجورخ تيفيك يرصب و يعمس
VU ،يدورو4 لقادح ياراد ،يتوص كر رد هدش بصن
 ناكما اب لرتنك مولو هب زهجم گنيروتينام يوگدنلب ،رتم
.درادناتسا چنيا19 كر رد بصن لباق ،عطق

27060122‘265‘000/0

هاگتسد  لرتنك يارب)گنيروتينام( ناوت لرتنك و يريگ هزادنا لنپ
 تردق ياه هدننك تيوقت يجورخ تيفيك يرصب و يعمس
VU ،يدورو12 لقادح ياراد ،يتوص كر رد هدش بصن
 ناكما اب لرتنك مولو هب زهجم گنيروتينام يوگدنلب ،رتم
.درادناتسا چنيا19 كر رد بصن لباق ،عطق

27060223‘501‘000/0

هاگتسد All ديلك و باختنا ديلك12 ات4 اب همانرب باختنا لنپ
Callديلك و All Resetيارب يياه غارچ هارمه هب 

 يجورخ طوطخ شخپ و لاصتا تيعضو نداد ناشن
.درادناتسا چنيا19 كر رد بصن لباق ،يباختنا

27070616‘826‘000/0
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: كردم دك

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

: هژورپ مان
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يتوص لياسو ـ27 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد All ديلك و باختنا ديلك24 اب همانرب باختنا لنپ Call

All ديلك و Resetناشن يارب يياه غارچ هارمه هب 
 ،يباختنا يجورخ طوطخ شخپ و لاصتا تيعضو نداد
.درادناتسا چنيا19 كر رد بصن لباق

27070726‘611‘000/0

هاگتسد  اب)Portable( يزيمور يتوص هدننك تيوقت و رسكيم
 رد تلو0.8 يدورو تيساسح و تاو120 رثوم ناوت
 هب زهجم و زيون شهاك تارادم و مها وليك10 سنادپما
 مادكره يكمك يدورو هس وAUX و نفوركيم يدورو هس
 اب وكا ، لبيرت و ساب ياهمولو و هناگادج لرتنك مولو اب
ميظنت تيلباق

27080229‘223‘000/0

هاگتسد  و تاو120 رثوم ناوت اب يتوص هدننك تيوقت و رسكيم
يكمك يدورو هس وAUX و نفوركيم يدورو ود هب زهجم
USB-DVD شخپ ويدار ،هناگادج لرتنك مولو اب مادكره
 و)يمها( مك سنادپما اب وگدنلب يجورخ ،ريوصت يجورخ
 ياه مولو اب ادص لرتنك ناكما ،)يتلو( دايز سنادپما
LINE يجورخ ،ساب و لبيرت OUT .

27080542‘613‘000/0

هاگتسد  و تاو300 رثوم ناوت اب يتوص هدننك تيوقت و رسكيم
 يدورو هس وAUX و نفوركيم يدورو راهچ هب زهجم
 رادم اب يدورو كي ،هناگادج لرتنك مولو اب مادكره يكمك
 ،ريوصت يجورخ ابUSB-DVD شخپ ويدار ،مدقت قح
( دايز سنادپما و)يمها( مك سنادپما اب وگدنلب يجورخ
 اب وكا ،ساب و لبيرت ياه مولو اب ادص لرتنك ناكما ،)يتلو
 ديلك ،رتمويو اب يجورخ ناوت شيامن ناكما ،ميظنت تيلباق
 يجورخ هاتوك لاصتا لباقم رد تظفاحم ،ريژآ و مياچ
.يتظافح زويف ياراد ،راب هفاضا اي و اهوگدنلب

27080634‘373‘000/0

هاگتسد  و تاو500 رثوم ناوت اب يتوص هدننك تيوقت و رسكيم
 يدورو هس وAUX و نفوركيم يدورو راهچ هب زهجم
 رادم اب يدورو كي ،هناگادج لرتنك مولو اب مادكره يكمك
 ،ريوصت يجورخ ابUSB-DVD شخپ ويدار ،مدقت قح
( دايز سنادپما و)يمها( مك سنادپما اب وگدنلب يجورخ
 اب وكا ،ساب و لبيرت ياه مولو اب ادص لرتنك ناكما ،)يتلو
 ديلك ،رتمويو اب يجورخ ناوت شيامن ناكما ،ميظنت تيلباق
 يجورخ هاتوك لاصتا لباقم رد تظفاحم ،ريژآ و مياچ
.يتظافح زويف ياراد ،راب هفاضا اي و اهوگدنلب

27080746‘733‘000/0

هاگتسد  رثؤم تردق اب)رياف يلپمآ( يتوص هدننكتيوقت و رسكيم
 هب زهجم)هلاناك4( لاتيجيد)تاو250× 4( تاو1000

 يجورخ يادص لرتنك يلصا مولو ،MIC وAUX يدورو
 هارمه هب يتلو100 و70 درادناتسا ياهيجورخ تهج
.يلصا هيذغت ديلك و هاتوك لاصتا تظافح تارادم

270808142‘523‘000/0
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: 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

يتوص لياسو ـ27 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  خساپ اب تاو200 رثوم ناوت اب يتوص تردق هدننك تيوقت

0.8 تيساسح ياراد ،زتره14000 ات زتره30 يسناكرف
 زهجم ،زيون شهاك تارادم و مهاوليك10 سنادپما رد تلو
 تهج لانگيس يجورخ كي و لانگيس يدورو كي هب
 يلصا مولو مامضنا هب  رگيد ياه هدننك تيوقت هب لاصتا
 يجورخ تهج يچيپ ياهلانيمرت و يجورخ يادص لرتنك
 هارمه هب يتلو100 و70 و مها16 و8 درادناتسا ياه
 راد غارچ يلصا هيذغت ديلك و هاتوك لاصتا تظافح تارادم
.درادناتسا چنيا19 كر رد بصن لباق ،رتمVU و

27090138‘431‘000/0

هاگتسد  اب تاو650-500 رثوم ناوت اب يتوص تردق هدننك تيوقت
 تيساسح ياراد ،زتره14000 ات زتره30 يسناكرف خساپ

 ،زيون شهاك تارادم و مهاوليك10 سنادپما رد تلو0.8
 لرتنك يلصا مولو مامضنا هب لانگيس يدورو كي هب زهجم
 ياهيجورخ تهج يچيپ ياهلانيمرت و يجورخ يادص
 تارادم هارمه هب يتلو100 و70 و مها16 و8 درادناتسا
VU و رادغارچ يلصا هيذغت ديلك و هاتوك لاصتا تظافح
.درادناتسا چنيا19 كر رد بصن لباق ،رتم

27090448‘919‘000/0

هاگتسد  يارب)طخ هدننك تيوقت( نفوركيم هدننك تيوقت شيپ
 شيپ يدورو زا رتم15 زا شيب لصاوف هب لانگيس لاقتنا
.يلصا هدننك تيوقت

2710016‘048‘000/0

هاگتسد  ياهسناكرف ديلوت يياناوت اب يكينورتكلا مامت ريژآ لنپ
 و)زمرق و درز ،ديفس ياهتيعضو( يراطخا يتوص فلتخم
.قوف ياهتيعضو باختنا يارب يتلاح دنچ روتكلس هب زهجم

27110120‘110‘000/0

هاگتسد  يارب يناسر مايپ روظنم هب ،يزيمور طابترا لرتنك لوسنك
 هب زهجم ،يتوص زكرم زا رتم30 دودح هلصاف رثكادح
 لنپ دحاو هس اب يلخاد هدننك تيوقت شيپ و نفوركيم
 ،زايندروم دادعت هب رادم باختنا لنپ ينيزگياج يارب يلاخ
.يفاك دادعت هب يجورخ ياهلانيمرت

27120170‘919‘000/0

هاگتسد  متسيس لاصتا تهج يتوص كيتاموتا هدنهد تيولوا لنپ
.عيرس دركلمع اب يتوص يعرف زكرم هب يزكرم

2713017‘774‘000/0

هاگتسد  هب زهجم ويتاروكد هبعج اب يزيمور نفوركيم لوسنك
 هدننك تيوقت شيپ ،ميظنت لباق يرنف هياپ اب نفوركيم
.مايپ زاغآ گنز و يلخاد

2714016‘032‘000/0

هاگتسد  هب زهجم ويتاروكد هبعج اب يزيمور نفوركيم لوسنك
 تيوقت شيپ نودب ،ميظنت لباق يرنف هياپ اب نفوركيم
.مايپ زاغآ گنز و يلخاد هدننك

2714024‘797‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  راشف اب بسانتم دركلمع اب يكيمانيد يتسد نفوركيم

 ديلك هب زهجم مها600 سنادپما اب هتهج كي لانگيس
 و زتره18000 ات زتره30 يسناكرف خساپ اب لصو و عطق
 دنلب هياپ يور هب بصن لباق لبيسد74 تفايرد تيساسح
.هاتوك و

2714033‘869‘000/0

هاگتسد  هب زهجم .كيتاموتا ميظنت لباق يزيمور طابترا نفوركيم
)رطخ مالعا( ريژآ و باختنا لباق تلاح راهچ اب مياچ گنز
ناكما و)AUX ايMIC( يجورخ تلاح باختنا تيلباق اب
.ريژآ و گنز ،نفوركيم يادص حطس ميظنت

2714046‘753‘000/0

هاگتسد .فاطعنا لباق تفش اب  نفوركيم صوصخم يزيمور هياپ 2715011‘170‘000/0

هاگتسد  زا اي مواقم گنر اب يزلف عون هكت كي  نفوركيم دنلب هياپ
 ميظنت تيلباق اب هدش زيادونآ موينيمولآ اي ليتسا سنج
.يدومع اي يقفا

2715022‘788‘000/0

هاگتسد  زا اي مواقم گنر اب يزلف عون هكت ود  نفوركيم دنلب هياپ
 ميظنت تيلباق اب هدش زيادونآ موينيمولآ اي ليتسا سنج
.يدومع اي يقفا

2715032‘530‘000/0

هاگتسد  زا اي مواقم گنر اب يزلف عون هكت هس  نفوركيم دنلب هياپ
 ميظنت تيلباق اب هدش زيادونآ موينيمولآ اي ليتسا سنج
.يدومع اي يقفا

2715043‘148‘000/0

هاگتسد  اب هدش هتفاب و دودنا علق دليش اب نفوركيم صوصخم لباك
.عبرم رتميليم0.5 عطقم لقادح

271601186‘000/0

هاگتسد .راكور اي راكوت بصن يارب ويتاروكد نفوركيم زيرپ 271701

هاگتسد  ،ياهروك گنر و ويتاروكد يزلف هندب اب ينوتس يوگدنلب
 صوصخم ياهتكارب ياراد ،نامتخاس لخاد يارب بسانم
 يامن اب لنپ و هجرد±35 لقادح ميظنت لباق بصن يارب
 ،زتره14000 ات زتره30 يسناكرف خساپ اب و بسانم
10 لك تردق اب يلخاد ياهوگدنلب بسانم دادعت لماش
100 اي70 سنادپما قيبطت روتامروفسنارت ياراد و تاو
.يتلو

271802

هاگتسد  ،ياهروك گنر و ويتاروكد يزلف هندب اب ينوتس يوگدنلب
 صوصخم ياهتكارب ياراد ،نامتخاس لخاد يارب بسانم
 يامن اب لنپ و هجرد±35 لقادح ميظنت لباق بصن يارب
 ،زتره14000 ات زتره30 يسناكرف خساپ اب و بسانم
20 لك تردق اب يلخاد ياهوگدنلب بسانم دادعت لماش
100 اي70 سنادپما قيبطت روتامروفسنارت ياراد و تاو
.يتلو

271803
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  ،ياهروك گنر و ويتاروكد يزلف هندب اب ينوتس يوگدنلب

 صوصخم ياهتكارب ياراد ،نامتخاس لخاد يارب بسانم
 يامن اب لنپ و هجرد±35 لقادح ميظنت لباق بصن يارب
 ،زتره14000 ات زتره30 يسناكرف خساپ اب و بسانم
30 لك تردق اب يلخاد ياهوگدنلب بسانم دادعت لماش
100 اي70 سنادپما قيبطت روتامروفسنارت ياراد و تاو
.يتلو

2718043‘327‘000/0

هاگتسد  ،ياهروك گنر و ويتاروكد يزلف هندب اب ينوتس يوگدنلب
 صوصخم ياهتكارب ياراد ،نامتخاس لخاد يارب بسانم
 يامن اب لنپ و هجرد±35 لقادح ميظنت لباق بصن يارب
 ،زتره14000 ات زتره30 يسناكرف خساپ اب و بسانم
40 لك تردق اب يلخاد ياهوگدنلب بسانم دادعت لماش
100 اي70 سنادپما قيبطت روتامروفسنارت ياراد و تاو
.يتلو

2718053‘707‘000/0

هاگتسد  و تاو5 ناوت اب وABS سنج اب يراويد يوگدنلب
.يمها اي يتلو يجورخ

2719012‘068‘000/0

هاگتسد  و تاو10 ناوت اب وABS سنج اب يراويد يوگدنلب
.يمها اي يتلو يجورخ

2719022‘480‘000/0

هاگتسد  و تاو40 ناوت اب وABS سنج اب يراويد يوگدنلب
.يمها اي يتلو يجورخ

27190413‘913‘000/0

هاگتسد خساپ ابABS سنج اب،يتاو5-3 تردق اب يفقس يوگدنلب
 تروصب بصن لباق ،زتره14000 ات زتره30 يسناكرف
.بذاك ياه فقس عاونا رد راكوت

2720011‘450‘000/0

هاگتسد خساپ ابABS سنج اب ،يتاو5-3 تردق اب يفقس يوگدنلب
 تروصب بصن لباق ،زتره14000 ات زتره30 يسناكرف
.اهفقس عاونا رد راكور

2720021‘553‘000/0

هاگتسد  سنج اب تاو2.5-5-10 يجورخ ناوت اب يفقس يوگدنلب
ABSلباق ،زتره15000 ات زتره110 يسناكرف خساپ اب 

 هب زهجم ،يمها اي يتلو راكور و راكوت تروص هب بصن
.گنيچم سنارت

2720032‘377‘000/0

هاگتسد تردق ابABS عون زا يكيتسالپ يباتك اي يروپيش يوگدنلب
 هب و سنادپما قيبطت روتامروفسنارت ياراد ،تاو15-10
.يروحم ود بصن تكارب هارمه

2721014‘647‘000/0

هاگتسد تردق ابABS عون زا يكيتسالپ يباتك اي يروپيش يوگدنلب
 هب و سنادپما قيبطت روتامروفسنارت ياراد ،تاو25-20
.يروحم ود بصن تكارب هارمه

2721024‘987‘000/0

هاگتسد تردق ابABS عون زا يكيتسالپ يباتك اي يروپيش يوگدنلب
 هارمه هب و سنادپما قيبطت روتامروفسنارت ياراد ،تاو30

.يروحم ود بصن تكارب

2721035‘739‘000/0
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هاگتسد  تردق اب فورپرتاو يزلف مامت يباتك اي يروپيش يوگدنلب
 روتامروفسنارت ياراد ،8"×6" لقادح داعبا اب ،تاو25
.يروحم ود بصن تكارب هارمه هب و سنادپما قيبطت

2721046‘738‘000/0

هاگتسد  تردق اب فورپرتاو يزلف مامت يباتك اي يروپيش يوگدنلب
 روتامروفسنارت ياراد ،8"×6" لقادح داعبا اب ،تاو40
.يروحم ود بصن تكارب هارمه هب و سنادپما قيبطت

2721057‘116‘000/0

هاگتسد  تردق اب فورپرتاو يزلف مامت يباتك اي يروپيش يوگدنلب
 روتامروفسنارت ياراد ،11"× 6.5" لقادح داعبا اب ،تاو15
.يروحم ود بصن تكارب هارمه هب و سنادپما قيبطت

272106

هاگتسد  تردق اب فورپرتاو يزلف مامت يباتك اي يروپيش يوگدنلب
 روتامروفسنارت ياراد ،11"× 6.5" لقادح داعبا اب ،تاو25
.يروحم ود بصن تكارب هارمه هب و سنادپما قيبطت

2721075‘811‘000/0

هاگتسد  تردق اب فورپرتاو يزلف مامت يباتك اي يروپيش يوگدنلب
 روتامروفسنارت ياراد ،11"×6.5" لقادح داعبا اب ،تاو40
.يروحم ود بصن تكارب هارمه هب و سنادپما قيبطت

2721086‘086‘000/0

هاگتسد  رد بصن تهج بسانم يموينيمولآ هندب اب يروپيش قوب
 يسناكرف خساپ اب تاو30 يلا2 ناوت ياراد ،زاب ياضف

 سنادپما قيبطت روتامروفسنارت ياراد زتره8000 ات400
.يلخاد يوگدنلب ود هارمه هب يتلو100 اي70

272112

هاگتسد  عون زا راكوت اي راكور هبعج اب ،يراويد عون زا  لرتنك مولو
.تاو5 رثكادح تردق هب ويتاروكد

2722012‘151‘000/0

هاگتسد  عون زا راكوت اي راكور هبعج اب ،يراويد عون زا  لرتنك مولو
.تاو10 رثكادح تردق هب ويتاروكد

2722022‘563‘000/0

هاگتسد  عون زا راكوت اي راكور هبعج اب ،يراويد عون زا  لرتنك مولو
.تاو20 رثكادح تردق هب ويتاروكد

2722033‘078‘000/0

هاگتسد  عون زا راكوت اي راكور هبعج اب ،يراويد عون زا  لرتنك مولو
.تاو30 رثكادح تردق هب ويتاروكد

2722043‘490‘000/0

هاگتسد  عون زا راكوت اي راكور هبعج اب ،يراويد عون زا  لرتنك مولو
.تاو40 رثكادح تردق هب ويتاروكد

2722054‘005‘000/0
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لوطرتم  ات لباك هتشر دنچ ره اب لاناك رد يزير هسام دزمتسد
.رتميتناس100 قمع ات و رتم يتناس50 ضرع

28010116‘800/0

لوطرتم  ات لباك هتشر دنچ ره اب لاناك رد يزير هسام دزمتسد
 يتناس100 زا شيب قمع يارب و رتم يتناس50 ضرع
.رتم

28010219‘600/0

عبرمرتم .لباك هتشر دنچ ره اب لاناك رد ينيچرجآ دزمتسد 28010520‘700/0

لوطرتم  رد ندرك خاروس و ندروآ رد رايش ،يراك هدنك دزمتسد
 حطس ات قرب ياه هلول بـصن يارب ينتب ريغ ييانب حوطس
.عبرم رتميتناس20 عطقم

28020170‘400/0

لوطرتم  رد ندرك خاروس و ندروآ رد رايش ،يراك هدنك دزمتسد
20 عطقم حطس ات قرب ياه هلول بـصن يارب ينتب حوطس
.عبرم رتميتناس

280202443‘500/0

ددع  ياه هلول يارب يزلف نشوب ددع كي اب شوب سارب
11pg، 13.5pg16 وpg.

280301160‘000/0

ددع 21Pg ياه هلول يارب يزلف نشوب ددع كي اب شوب سارب 28030298‘500/0

ددع 29Pg ياه هلول يارب يزلف نشوب ددع كي اب شوب سارب 280303150‘000/0

ددع 36Pg ياه هلول يارب يزلف نشوب ددع كي اب شوب سارب 280304173‘500/0

ددع 42Pg ياه هلول يارب يزلف نشوب ددع كي اب شوب سارب 280305326‘500/0

ددع 48Pg ياه هلول يارب يزلف نشوب ددع كي اب شوب سارب 280306461‘000/0

ددع 13.5pg، ياه هلول يارب هرهم ددع كي اب يجنرب دنلگ
11pg16 وpg.

280401219‘000/0

ددع 21Pg ياه هلول يارب هرهم ددع كي اب يجنرب دنلگ 280402130‘500/0

ددع 29Pg ياه هلول يارب هرهم ددع كي اب يجنرب دنلگ 280403242‘500/0

ددع 36Pg ياه هلول يارب هرهم ددع كي اب يجنرب دنلگ 280404324‘000/0

ددع 42Pg ياه هلول يارب هرهم ددع كي اب يجنرب دنلگ 280405161‘000/0

ددع 48Pg ياه هلول يارب هرهم ددع كي اب يجنرب دنلگ 280406634‘500/0

ددع  ،رتميليم9070 يبيرقت رطق هب ،يندچ درگ ميسقت يطوق
.رادرد هارراهچ و هار هس ،هارود

280501217‘000/0

ددع  ،رتميليم9070 يبيرقت رطق هب ،يندچ درگ ميسقت يطوق
.راد نشوبرد هارراهچ و هار هس ،هارود

280502186‘000/0

ددع 100× 100داعبا هب ،شوگراهچ يندچ ميسقت يطوق
.رادرد رتميليم

280601268‘000/0
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ددع 150× 150داعبا هب ،شوگراهچ يندچ ميسقت يطوق

.رادرد رتميليم
280602446‘000/0

ددع 200× 200داعبا هب ،شوگراهچ يندچ ميسقت يطوق
.رادرد رتميليم

280603612‘000/0

ددع  و11pg ياه هلول يارب ،رادرد يندچ هار هس و وناز
13.5pg16 وpg21 وpg.

28070169‘700/0

ددع  و11pg ياه هلول يارب ،رادرد يدالوف هار هس و وناز
13.5pg16 وpg21 وpg.

280702

ددع  يبيرقتداعباهب،رادرد شوگراهچ هزيناولاگ ميسقت يطوق
.رتميليم80× 80

280801109‘000/0

ددع  يبيرقت داعبا هب،رادرد شوگراهچ هزيناولاگ ميسقت يطوق
.رتميليم100× 100

28080298/0018‘767‘000 191‘500/0

ددع  يبيرقت داعبا هب،رادرد شوگراهچ هزيناولاگ ميسقت يطوق
.رتميليم150× 150

280803273‘000/0

ددع  يبيرقت داعبا هب،رادرد شوگراهچ هزيناولاگ ميسقت يطوق
.رتميليم200× 200

280804359‘000/0

ددع  يبيرقت داعبا هب،رادرد شوگراهچ هزيناولاگ ميسقت يطوق
.رتميليم100× 300

280805496‘500/0

ددع  داعبا هب،هزيناولاگ يسرپ شوگراهچزيرپوديلك يطوق
.رتميليم70× 70 يبيرقت

2809015/00396‘500 79‘300/0

ددع  رد بصن تهج راكوت زيرپ و ديلك لكش يا هرياد يطوق
يچگ هتخاس شيپ ياهراويد

280902

ددع  هب،سـكاب گـنيپول اي ،هزيناولاگدرگ ،ميسقت يطوق
.رد نودباي رادرد ،رتميليم70رطق

281001112‘000/0

ددع  و13.5pg و11pg يدالوف ياه هلول يارب يجنرب هرهم
16pg.

281101180/0012‘852‘000 71‘400/0

ددع . 21Pg يدالوف ياه هلول يارب يجنرب هرهم 28110269‘700/0

ددع . 29Pg يدالوف ياه هلول يارب يجنرب هرهم 28110324/002‘640‘000 110‘000/0

ددع . 36Pg يدالوف ياه هلول يارب يجنرب هرهم 281104171‘500/0

ددع  ،طوبرم ينشاچابرتميتناس3اي2طسوتم لوط هب چيپاي خيم
.دوش بـصن ،طوبرم گـنفتاب هك نهآو نتب يارب

281201

ددع  ،طوبرم ينشاچاب رتميتناس4طسوتم لوط هب چيپاي خيم
.دوش بـصن ،طوبرم گـنفتاب هك نهآو نتب يارب

281202

ددع 80 يبيرقت داعبا هب شوگراهچ ييوچوئاك ميسقت هبعج
.يناراب رتميليم80×

281301114‘000/0

ددع 100 يبيرقتداعبا هب شوگراهچ ييوچوئاك ميسقت هبعج
.يناراب رتميليم100×

281302170‘500/0
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ددع 150 يبيرقتداعبا هب شوگراهچ ييوچوئاك ميسقت هبعج
.يناراب رتميليم150×

281303226‘500/0

ددع .يجورخراهچ اب ،راجفنا دض رادرد ميسقت هبعج 281401

ددع .يجورخ شـش اب ،راجفنا دض رادرد ميسقت هبعج 281402

ددع .راجفنا دض رادرد يوناز 281501

ددع  ياضفرد بـصن يارب ،رادولگ يندچرادزويف ميسقت هبعج
.لماكروط هب رپمآ25 زويف ددع هسابدازآ

2816011‘445‘000/0

ددع  ياضفرد بـصن يارب ،رادولگ يندچرادزويف ميسقت هبعج
.لماكروط هب رپمآ25 زويف ددع شـشابدازآ

2816022‘264‘000/0

ددع  ياضفرد بـصن يارب ،رادولگ يندچرادزويف ميسقت هبعج
.لماكروط هب رپمآ25 زويفددع هدزاودابدازآ

2816034‘250‘000/0

ددع  ياضفرد بـصن يارب ،رادولگ يندچرادزويف ميسقت هبعج
.لماكروط هب رپمآ63 زويف ددع هسابدازآ

2816041‘625‘000/0

ددع  ياضف رد بـصن يارب ،رادولگ يندچرادزويف ميسقت هبعج
.ييوقاچرپمآ125 زويف ددع هساب دازآ

2816052‘437‘000/0

مرگوليك  يشبن زا هدش هتخاس ،راكوت ياهغارچ بـصن يارب ميرف
 غارچ بـسانم داعبا هب ،بذاك ياهفقس رد ينهآ همستو
.گـنز دض گـنر تـسد كي اب ،طوبرم

281801

مرگوليك  اي يياوه ياهروتامروفسنارت بـصن يارب ،ينهآ تسب و باق
 يدومع ياهينادوان بـصن تاقلعتم اي راكوت ياهغارچ
 نابدرن ،لباك ينيس زيوآ و رادهگن عاونا اي لباك ينيس
 ياهليفورپ زا هك ،هباشم دراوم و قرب ياه هلول ،لباك
 و چيپ اب ،هدش هتخاس درگليم و همست اي و يشبن اي فلتخم
 طوبرم ياه هشقن رد هچنآ قباطم ،ميظنت يارب مزال هرهم
.گنز دض گنر تسد كي اب ،هدش ينيب شيپ

281901

لوطرتم  ،عطاقتم هدش چناپ ،رتميليم100 ضرع هب لباك ينيس
 ،رتميليم1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس
.يرتميتناس كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب

282001567‘000/0

لوطرتم  ،عطاقتم هدش چناپ ،رتميليم200 ضرع هب لباك ينيس
 ،رتميليم1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس
.يرتميتناس كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب

282002561‘500/0

لوطرتم  ،عطاقتم هدش چناپ ،رتميليم300 ضرع هب لباك ينيس
 ،رتميليم1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس
.يرتميتناس كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب

282003938‘500/0

لوطرتم  ،عطاقتم هدش چناپ ،رتميليم400 ضرع هب لباك ينيس
 ،رتميليم1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس
.يرتميتناس كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب

2820041‘323‘000/0
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لوطرتم  ،عطاقتم هدش چناپ ،رتميليم500 ضرع هب لباك ينيس
 ،رتميليم1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس
.يرتميتناس كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب

2820051‘556‘000/0

لوطرتم  ،عطاقتم هدش چناپ ،رتميليم600 ضرع هب لباك ينيس
 ،رتميليم1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس
.يرتميتناس كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب

2820061‘815‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم100 ضرع هب لباك ينيس يقفا يوناز
1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

282101544‘500/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم200 ضرع هب لباك ينيس يقفا يوناز
1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

282102702‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم300 ضرع هب لباك ينيس يقفا يوناز
1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

282103888‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم400 ضرع هب لباك ينيس يقفا يوناز
1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

2821041‘301‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم500 ضرع هب لباك ينيس يقفا يوناز
1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

2821051‘601‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم600 ضرع هب لباك ينيس يقفا يوناز
1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

2821061‘947‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم100 ضرع هب لباك ينيس يهار هس
1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

282201541‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم200 ضرع هب لباك ينيس يهار هس
1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

282202670‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  هدش چناپ ،رتميليم300 ضرع هب لباك ينيس يهار هس

1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

282203820‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم400 ضرع هب لباك ينيس يهار هس
1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

2822041‘144‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم500 ضرع هب لباك ينيس يهار هس
1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

2822051‘381‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم600 ضرع هب لباك ينيس يهار هس
1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

2822062‘598‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم100 ضرع هب لباك ينيس يهار راهچ
1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

282301636‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم200 ضرع هب لباك ينيس يهار راهچ
1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

282302788‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم300 ضرع هب لباك ينيس يهار راهچ
1.25 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

282303958‘500/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم400 ضرع هب لباك ينيس يهار راهچ
1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

2823041‘333‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم500 ضرع هب لباك ينيس يهار راهچ
1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

2823051‘585‘000/0

ددع  هدش چناپ ،رتميليم600 ضرع هب لباك ينيس يهار راهچ
1.5 تـماخض هب هزيناولاگ قروزا هدش هتخاس ،عطاقتم
 كي هبل كي و يرتميتناس4 هبل كياب ،رتميليم
.يرتميتناس

2823061‘868‘000/0

هحفص : 128
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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

هقرفتم لياسو ـ28 لصف

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

ددع  زا هدش هتخاس ،ينيس ريز يسرپ يقفا)تروپاس( هدنرادهگن
 هب ينيس يارب رتميليم2.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو
.رتميليم100 ضرع

282401240‘000/0

ددع  زا هدش هتخاس ،ينيس ريز يسرپ يقفا)تروپاس( هدنرادهگن
 هب ينيس يارب رتميليم2.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو
.رتميليم200 ضرع

282402209‘500/0

ددع  زا هدش هتخاس ،ينيس ريز يسرپ يقفا)تروپاس( هدنرادهگن
 هب ينيس يارب رتميليم2.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو
.رتميليم300 ضرع

282403237‘500/0

ددع  زا هدش هتخاس ،ينيس ريز يسرپ يقفا)تروپاس( هدنرادهگن
 هب ينيس يارب رتميليم2.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو
.رتميليم400 ضرع

282404297‘500/0

ددع  زا هدش هتخاس ،ينيس ريز يسرپ يقفا)تروپاس( هدنرادهگن
 هب ينيس يارب رتميليم2.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو
.رتميليم500 ضرع

282405329‘500/0

ددع  زا هدش هتخاس ،ينيس ريز يسرپ يقفا)تروپاس( هدنرادهگن
 هب ينيس يارب رتميليم2.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو
.رتميليم600 ضرع

282406362‘000/0

ددع  بصن يارب رتميليم200 لوط هب يدومع ينادوان
 ،282406 ات282401 ياهفيدر يقفا ياه هدنرادهگن
 يارب رتميليم2.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش هتخاس
.ينيس فيدر كي

282501242‘500/0

ددع  بصن يارب رتميليم400 لوط هب يدومع ينادوان
 ،282406 ات282401 ياهفيدر يقفا ياه هدنرادهگن
 يارب رتميليم2.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش هتخاس
.ينيس فيدر ود

282502326‘000/0

ددع  بصن يارب رتميليم800 لوط هب يدومع ينادوان
 ،282406 ات282401 ياهفيدر يقفا ياه هدنرادهگن
 يارب رتميليم2.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش هتخاس
.ينيس فيدر هس

282503493‘000/0

لوطرتم  قرو زا هدش هتخاس ،رتميتناس20 ضرع هب لباك نابدرن
25 ياه هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس

282601775‘500/0

لوطرتم  قرو زا هدش هتخاس ،رتميتناس30 ضرع هب لباك نابدرن
25 ياه هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس

282602852‘000/0

ددع  قرو زا هدش هتخاس ،رتميتناس40 ضرع هب لباك نابدرن
25 ياه هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس

282603991‘500/0
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: كردم دك
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هقرفتم لياسو ـ28 لصف

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

لوطرتم  قرو زا هدش هتخاس ،رتميتناس50 ضرع هب لباك نابدرن
25 ياه هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس

2826041‘115‘000/0

لوطرتم  قرو زا هدش هتخاس ،رتميتناس60 ضرع هب لباك نابدرن
25 ياه هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس

2826051‘234‘000/0

لوطرتم  قرو زا هدش هتخاس ،رتميتناس75 ضرع هب لباك نابدرن
25 ياه هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس

2826061‘418‘000/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس20 ضرع هب لباك نابدرن يقفا يوناز
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

282701830‘500/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس30 ضرع هب لباك نابدرن يقفا يوناز
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

282702943‘500/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس40 ضرع هب لباك نابدرن يقفا يوناز
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

2827031‘208‘000/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس50 ضرع هب لباك نابدرن يقفا يوناز
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

2827041‘372‘000/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس60 ضرع هب لباك نابدرن يقفا يوناز
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

2827051‘655‘000/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس75 ضرع هب لباك نابدرن يقفا يوناز
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

2827061‘954‘000/0

ددع  هدش هتخاس ،رتميتناس20 ضرع هب لباك نابدرن يهار هس
 هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه

2828011‘107‘000/0

ددع  هدش هتخاس ،رتميتناس30 ضرع هب لباك نابدرن يهار هس
 هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه

2828021‘251‘000/0

ددع  هدش هتخاس ،رتميتناس40 ضرع هب لباك نابدرن يهار هس
 هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه

2828031‘561‘000/0

ددع  هدش هتخاس ،رتميتناس50 ضرع هب لباك نابدرن يهار هس
 هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه

2828041‘757‘000/0
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: كردم دك
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1399/09/03 : خيرات:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك

هقرفتم لياسو ـ28 لصف

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

ددع  هدش هتخاس ،رتميتناس60 ضرع هب لباك نابدرن يهار هس
 هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه

2828052‘070‘000/0

ددع  هدش هتخاس ،رتميتناس75 ضرع هب لباك نابدرن يهار هس
 هلپ هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه

2828062‘416‘000/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس20 ضرع هب لباك نابدرن يهار راهچ
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

2829011‘242‘000/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس30 ضرع هب لباك نابدرن يهار راهچ
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

2829021‘411‘000/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس40 ضرع هب لباك نابدرن يهار راهچ
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

2829031‘731‘000/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس50 ضرع هب لباك نابدرن يهار راهچ
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

2829041‘950‘000/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس60 ضرع هب لباك نابدرن يهار راهچ
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

2829052‘201‘000/0

ددع  هتخاس ،رتميتناس75 ضرع هب لباك نابدرن يهار راهچ
 هلصاف اب و رتميليم1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش
.يرتميتناس6 نابدرن هبل اب و يرتميتناس25 ياه هلپ

2829062‘560‘000/0

لوطرتم  ،لباك نابدرن و لباك ينيس)Divider( هدننكادج
 ،رتميليم1.25 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش هتخاس
282601 و282006 يلا282001 ياهفيدر يارب بسانم
.282606 يلا

283001496‘500/0

ددع  تروصب لباك نابدرن و لباك ينيس ميقتسم)طبار( لاصتا
1.5 تماخض هب هزيناولاگ قرو زا هدش هتخاس ،يشبن
.طوبرم هرهم و چيپ اب ورتميليم

283101412‘500/0

ددع  نابدرن و لباك ينيس ميظنت لباق يدومع)طبار( لاصتا
 هب هزيناولاگ قرو زا هدش هتخاس ،يشبن تروصب لباك
.طوبرم هرهم و چيپ اب ورتميليم1.5 تماخض

283102473‘000/0

ددع  و13.5pg و11pg ياه هلول يارب)تيپسا( يزلف تسب
16pgطوبرم گالپ لور و چيپ اب.

283201470/0015‘040‘000 32‘000/0

ددع  گالپ لور و چيپ اب21Pg هلول يارب)تيپسا( يزلف تسب
.طوبرم

28320234‘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

هقرفتم لياسو ـ28 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  گالپ لور و چيپ اب29Pg هلول يارب)تيپسا( يزلف تسب

.طوبرم
28320360/002‘484‘000 41‘400/0

ددع  گالپ لور و چيپ اب36Pg هلول يارب)تيپسا( يزلف تسب
.طوبرم

28320441‘700/0

ددع  گالپ لور و چيپ اب42Pg هلول يارب)تيپسا( يزلف تسب
.طوبرم

28320554‘800/0

ددع  گالپ لور و چيپ اب48Pg هلول يارب)تيپسا( يزلف تسب
.طوبرم

28320658‘800/0

ددع  و چيپ اب ،رتميليم6-17 اي ،5-14 رطق هب ييوچوئاك تسب
.طوبرم گالپ لور

28330126‘700/0

ددع  لور و چيپ اب ،رتميليم15-25 رطق هب ييوچوئاك تسب
.طوبرم گالپ

28330227‘000/0

ددع  لور و چيپ اب ،رتميليم24-34 رطق هب ييوچوئاك تسب
.طوبرم گالپ

28330337‘600/0

ددع  لور و چيپ اب ،رتميليم32-45 رطق هب ييوچوئاك تسب
.طوبرم گالپ

28330447‘200/0

ددع .رتميليم7-25 رطق هب ،يزلف لير اب ييوچوئاك تسب 28340112‘600/0

ددع .رتميليم13-38 رطق هب ،يزلف ليراب ييوچوئاك تسب 28340212‘900/0

ددع .يدنبرمك يكيتسالپ تسب 283501

ددع تهج لماك تروص هب كي هب كي4MC روتكناك هعومجم
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

283601220‘000/0

ددع  تهج لماك تروص هب كي هب ود4MC روتكناك هعومجم
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

283602546‘000/0

رتم  هعشا ربارب رد مواقمDC تلو1500 يا هتشر كت لباك
 شكور و قياع اب يسم هتسه اب دودنا علق ، شفنب اروام
 يارب عبرم رتم يليم4 عطقم حطس هب كنيل سارك
يديشروخ ياه هناماس رد هدافتسا

283608

رتم  هعشا ربارب رد مواقمDC تلو1500 يا هتشر كت لباك
 شكور و قياع اب يسم هتسه اب دودنا علق ،شفنب اروام
 يارب عبرم رتم يليم6 عطقم حطس هب كنيل سارك
يديشروخ ياه هناماس رد هدافتسا

283611

رتم  هعشا ربارب رد مواقمDC تلو1500 يا هتشر كت لباك
 شكور و قياع اب يسم هتسه اب دودنا علق ، شفنب اروام
 يارب عبرم رتم يليم10 عطقم حطس هب كنيل سارك
يديشروخ ياه هناماس رد هدافتسا

283612
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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

هقرفتم لياسو ـ28 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
رتم  هتسه اب دودنا علقDC تلو1500 يا هتشر كت لباك

 هعشا ربارب رد مواقم يس يو يپ شكور و قياع ، يسم
 هدافتسا يارب عبرم رتم يليم4 عطقم حطس هب شفنب اروام
يديشروخ ياه هناماس رد

28361439‘000/0

رتم  هتسه اب دودنا علقDC تلو1500يا هتشر كت لباك
 هعشا ربارب رد مواقم يس يو يپ شكور و قياع ، يسم
 هدافتسا يارب عبرم رتم يليم6 عطقم حطس هب شفنب اروام
يديشروخ ياه هناماس رد

28361761‘000/0

رتم  هتسه اب دودنا علقDC تلو1500يا هتشر كت لباك
 هعشا ربارب رد مواقم يس يو يپ شكور و قياع ، يسم
 يارب عبرم رتم يليم10 عطقم حطس هب شفنب اروام
يديشروخ ياه هناماس رد هدافتسا

28362090‘000/0

52‘179‘500
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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

يناسر عالطا ياه هكبش متسيس ـ29 لصف

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

لوطرتم .OMM دوم يتلام ياهتشر6 ،يرون ربيف لباك 290101187‘500/0

لوطرتم .OMM دوم يتلام ياهتشر12 ،يرون ربيف لباك 290102336‘500/0

لوطرتم .OSM دوم كت ياهتشر6 ،يرون ربيف لباك 290103147‘500/0

لوطرتم .OSM دوم كت ياهتشر12 ،يرون ربيف لباك 290104159‘000/0

لوطرتم PVC ششوپ اب هارمهUTP عون جوز راهچ6CAT لباك
LSZH.

29010581‘900/0

لوطرتم پ اب هارمهSFTP ايFTP عون جوز راهچ6CAT لباك
LSZH.

29010693‘800/0

لوطرتم پ اب هارمهSFTP ايFTP عون جوز راهچ6CAT لباك
PVC.

29010776‘100/0

لوطرتم H ششوپ اب هارمهSSTP عون جوز راهچ7CAT لباك 290108119‘500/0

لوطرتم  ششوپ اب هارمهFTP عون جوز راهچ10GBIT لباك
LSZH.

290109107‘500/0

ددع تم كي لوط هبµM50/125SC/LC يرون ربيف درك چپ 2901102‘263‘000/0

ددع رتم ود لوط هبµM50/125LC/LC يرون ربيف درك چپ 2901112‘641‘000/0

ددع رتم كي لوط هبµM9/125SC/SC يرون ربيف درك چپ 2901121‘667‘000/0

ددع µM9/125C ايµM9/125LC/LC يرون ربيف درك چپ
.رتم كي لوط هب

2901133‘043‘000/0

ددع تم كي لوط هبµM9/125LC ايµM9/125SC لتگيپ 290114750‘500/0

ددع هب زاين نودب تيلباق اب6CAT عون زاUTP ييات24 لنپ
Tool( صاخ رازبا Free(.

29011511‘057‘000/0

ددع  هب زاين نودب تيلباق اب6CAT عون زاFTP ييات24 لنپ
Tool( صاخ رازبا Free(.

29011612‘778‘000/0

ددع هب زاين نودب تيلباق اب6CAT عون زاSTP ييات24 لنپ
Tool( صاخ رازبا Free(.

29011714‘499‘000/0

ددع .)3-4.6-5 روتكناك(45RJ تروپ اب نفلت ييات48 لنپ 29011819‘666‘000/0

ددع .تروپ راهچPOE روتپادآ 29011917‘523‘000/0

ددع .µM50/125&62.5/125 LC روتكناك 290120550‘500/0

ددع µM50/125SC ايµM50/125LC روتكناك 2901212‘447‘000/0

ددع .يسم لباك هب يرون ربيف لباك لدبم 29012244‘233‘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

يناسر عالطا ياه هكبش متسيس ـ29 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع 6PVC ايLSZH درك چپ UTP CATاي FTPهب

.رتم
290123627‘000/0

ددع 6PVC ايLSZH درك چپ UTP CATاي FTPهب
.رتم

290124792‘000/0

ددع 6PVC ايLSZH درك چپ UTP CATاي FTPهب
.رتم

2901251‘309‘000/0

ددع .45RJ)روتكناك( كج 29012692‘200/0

ددع . 45RJ راددليش)روتكناك( كج 290127180‘500/0

ددع LSZH7 STP درك چپ CATرتم كي لوط هب. 2901281‘114‘000/0

ددع LSZH7 STP درك چپ CATرتم ود لوط هب. 2901291‘404‘000/0

ددع .يرون ربيف لنپ چپ تنيباك 2902016‘686‘000/0

ددع  داعبا اب تينوي42 يارادIT هداتسيا كر
.رتميليم600×2108×800

29020368‘657‘000/0

ددع  داعبا اب تينوي42 يارادIT هداتسيا كر
.رتميليم800×2108×1000

29020482‘787‘000/0

ددع  داعبا اب تينوي47 يارادIT هداتسيا كر
.رتميليم800×2303×800

29020584‘159‘000/0

ددع 600×350×400 داعبا اب تينوي6 يارادIT يراويد كر
.رتميليم

29020634‘743‘000/0

ددع 600×600×400 داعبا اب تينوي12 يارادIT يراويد كر
.رتميليم

29020737‘482‘000/0

ددع 600×600×600 داعبا اب تينوي12 يارادIT يراويد كر
.هكبش تازيهجت تشپ هب يسرتسد تاناكما اب رتميليم

29020854‘642‘000/0

ددع  داعبا اب تينوي21 يارادIT يراويد كر
 تشپ هب يسرتسد تاناكما اب رتميليم600×1000×600

.هكبش تازيهجت

29020966‘933‘000/0

ددع .تروپ4 يرون ربيف تساك 2902102‘394‘000/0

ددع  هب زاين نودب تيلباق اب10GBIT كييازوم45RJ زيرپ
Tool( صاخ رازبا Free(.

2902111‘359‘000/0

ددع 6UTP كييازوم45RJ زيرپ CATزاين نودب تيلباق اب
Tool( صاخ رازبا Free(.

2902121‘602‘000/0

ددع 6STP كييازوم45RJ زيرپ CATزاين نودب تيلباق اب
Tool( صاخ رازبا Free(.

2902131‘602‘000/0

ددع 6FTPكييازوم45RJ زيرپ CATزاين نودب تيلباق اب
Tool( صاخ رازبا Free(.

2902141‘602‘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

يناسر عالطا ياه هكبش متسيس ـ29 لصف

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

ددع 800 اي600 ضرع اب نف ود يريگاج هزادنا هب نف هحفص
.)نف نودب( رتميليم

2902163‘120‘000/0

ددع .رتميليم105 رطق اب تلو220 ژاتلو هب كر نف 2902187‘235‘000/0

ددع .لتگيپ هدنرادهگن تساك 2902192‘684‘000/0

ددع .دارگيتناس هجرد60 ات هجرد5 زا ميظنت لباق تاتسومرت 2902204‘604‘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

راكياپ حلاصم ـ41 لصف

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

بعكمرتم لباك يور و ريز يارب هسام 410101479‘500/0

بلاق يراشف رجآ 4102012‘380/0

بلاق يراشف رجآ داعبا هب راد خاروس ينيشام رجآ 4103012‘680/0
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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  ياذغ هيهت يارب مزال تاليهست اي هنيزه كمك نيمات
.نارگراك

420201

عوطقم .نارگراك يتظافح هالك و شفك ، راك سابل نيمات 420202

عوطقم  سدنهم ، امرف راك 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 زيهحجت
)4-4 دنب تياعر اب(.تعرس رپ تنرتنيا

420304

عوطقم  اب هتسب رادم ياه نويزيولت اب امرفراك يزكرم رتفد زيهجت
.امرفراك يزكرم رتفد هب هاگراك رد ريوصت لاقتنا تيلباق

420305

عوطقم  تسيز طيحم و تشادهب ،ينميا ماظن يرارقرب هنيزه
)HSE(د جردنم ياهلمعلاروتسد ساسارب ،راك تظافح و
.ناميپ دانسا

420306

عوطقم  رس ياهرابنا زيهجت هنيزه و ينابيتشپ ياهنامتخاس نيمات
.هباشم دراوم و راكناميپ هاگشيامزآ، هديشوپ

420401

عوطقم .هرجفنم داوم رابنا زيهجت و تخاس 420402

عوطقم  ياه نامتخاس 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 يناسر زاگ متسيس نيمات 420604

عوطقم .هاگراك يناسر تخوس متسيس نيمات 420605

هحفص : 138



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

هاگراك نديچرب و زيهجت ـ42 لصف

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

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 تالآ نيشام بصن يارب وكس و يپ نيمات
 هناخراك ، نتب ديلوت متسيس ، حلاصم ديلوت متسيس
.اهنآ دننام و اهروتارنژ ، تلافسآ

420901

عوطقم  نيمات اي ،اهنآ يزادنا هار و تازيهجت و تالآ نيشام بصن
.حلاصم ديرخ اي تمدخ ديرخ هار زا اهنآ

420902

عوطقم  هب تازيهجت و تالآ نيشام يزادنا راب و لمح ، يريگ راب
.سكعرب و هاگراك

420903

عوطقم  يزاس امن ماجنا يارب يزلف تسبراد نديچرب و بصن ، هيهت
 عافترا هك يتقو ، هينبا هتشر ياهراك رد نامتخاس جراخ
.دشاب رتم3.5 زا شيب يزاس امن

421001

عوطقم  و تالآنيشام ژاتنومد و ژاتنوم ،يزادنا راب ،لمح ،يريگراب
.سكعرب و هاگراك هب تراب و عمش لحم يرافح مزاول

421002

عوطقم  تالآ نيشام و لياسو رارقتسا و ژاتنوم ، يياجباج ، ژاتنومد
 رد رگيد لحم هب لحم كي زا تراب و عمش لحم يرافح
.هاگراك

421003

عوطقم  عمش تالآ نيشام و لياسو يزادناراب و لمح ، يريگراب
.سكعرب و هاگراك هب يبوك رپس و يبوك

421004

عوطقم  هليم و اه هشنارت 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 يروآ عمج

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

عوطقم  هيلقن طياسو و هدايپ نيرباع ددرت يارب بسانمريسم نيمات
 ريسم زا روبع ،تايلمع ماجنا تلع هب هك يياهلحم رد
 ،بآ عيزوت هكبش هتشر ياهراك رد ، دوش يم عطق دوجوم
.يياتسور يناسربآ و بالضاف يروآ عمج هكبش

421103

عوطقم  دراوم رد بقن لخاد رد بسانم هيوهت و ييانشور نيمات
.بالضاف يروآ عمج هكبش هتشر ياهراك رد ، مزال

421104

عوطقم  هدودحم رد دوجوم يعارز ياهرهن تقوم فارحنا اي ظفح
.هاگراك

421201
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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 .هاگراك زيهجت هميب 421301

عوطقم .هاگراك نديچرب 421302
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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

ريذپديدجت ياه هناماس رترونيا ـ78 لصف

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

هاگتسد تاو320 زا رتمك يجورخ ناوت اب رترونيا وركيم 780101

هاگتسد 3 زا رتمك ناوت اب هكبش هب لصتم زافكت ياهتشر رترونيا
 اب65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح ؛تاووليك
راب ريز عطق لباق ديلك هب زهجمMPPTددع كي لقادح

780109

هاگتسد  ؛ تاووليك3 ناوت اب هكبش هب لصتم زافكت ياهتشر رترونيا
 لقادح اب65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح
راب ريز عطق لباق ديلك  هب زهجمMPPTددع كي

780112180‘655‘000/0

دصرد  ره ناوت شيازفا يازا هب780112 فيدر هب اهب هفاضا
تاووليك5 زا رتمك ناوت هنيشيب ات تاو1000

78011310/0

هاگتسد  ؛تاووليك5 ناوت اب هكبش هب لصتم زافكت ياهتشر رترونيا
  لقادح اب65تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح
راب ريز عطق لباق ديلك  هب زهجمMPPTددع كي

780115215‘855‘000/0

هاگتسد 5 زا رتمك ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس ياهتشر رترونيا
65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح ؛تاووليك
راب ريز عطق لباق ديلك هب زهجمMPPTددع كي لقادح

780118206‘250‘000/0

هاگتسد   تاووليك5 ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس ياهتشر رترونيا
 لقادح اب65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح
راب ريز عطق لباق ديلك  هب زهجمMPPTددع كي

780121222‘750‘000/0

دصرد 1000 ره شيازفا يازا هب780121 فيدر هب اهب هفاضا
تاووليك10 زا رتمك ناوت هنيشيب ات ، ناوت تاو

7801228/0

هاگتسد  تاووليك10 ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس ياهتشر رترونيا
 لقادح اب65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح
راب ريز عطق لباق ديلك هب زهجم ددعMPPTددع كي

780124313‘500‘000/0

دصرد 1000 ره شيازفا يازا هب780124 فيدر هب اهب هفاضا
تاووليك15 ناوت هنيشيب ات ،ناوت تاو

7801255/0

هاگتسد   تاووليك15 ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس ياهتشر رترونيا
 لقادح اب65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح اب
راب ريز عطق لباق ديلك هب زهجم ددعMPPTددع كي

780127387‘375‘000/0

دصرد 1000 ره شيازفا يازا هب780127 فيدر هب اهب هفاضا
تاووليك25 ناوت هنيشيب ات ،ناوت تاو

7801282/0

هاگتسد   تاووليك25 ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس ياهتشر رترونيا
 لقادح اب65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح
راب ريز عطق لباق ديلك هب زهجمMPPTددع كي

780130

دصرد 1000 ره شيازفا يازا هب780130 فيدر هب اهب هفاضا
تاووليك50 ناوت هنيشيب ات ،ناوت تاو

780131
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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

ريذپديدجت ياه هناماس رترونيا ـ78 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  ؛تاووليك50 ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس يزكرم رترونيا

 لقادح اب65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح
يولبات و راب ريز عطق لباق ديلك هب زهجمMPPTددع كي
Combiner عيمجت Box

780133

دصرد 1000 ره شيازفا يازا هب780133 فيدر هب اهب هفاضا
تاووليك75 ناوت هنيشيب ات ،ناوت تاو

780134

هاگتسد 75 زا رتشيب ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس يزكرم رترونيا
65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح اب ؛تاووليك
ب ريز عطق لباق ديلك  هب زهجمMPPTددع كي لقادح اب
Combiner عيمجت يولبات و Box

780137

دصرد 1000 ره شيازفا يازا هب780137  فيدر هب اهب هفاضا
تاووليك100 ناوت هنيشيب ات ،ناوت تاو

780138

هاگتسد 100 ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس يزكرم رترونيا
 اب65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح ،تاووليك
و راب ريز عطق لباق ديلك هب زهجمMPPTددع كي لقادح
Combiner عيمجت يولبات Box

780143

هاگتسد 250 ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس يزكرم رترونيا
 اب65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح ؛تاووليك
و راب ريز عطق لباق ديلك هب زهجمMPPTددع كي لقادح
Combiner عيمجت يولبات Box

780147

هاگتسد 500 ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس يزكرم رترونيا
 اب65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح؛  تاووليك
راب ريز عطق لباق ديلك  هب زهجمMPPTددع كي لقادح
Combiner عيمجت يولبات Box

780153

هاگتسد  ؛تاواگم1 ناوت اب هكبش هب لصتم زافهس يزكرم رترونيا
 ابIP65 تظافح هجرد و دصرد96 نامدنار لقادح
راب ريز عطق لباق ديلك  هب زهجمMPPTددع كي لقادح
Combiner  عيمجت يولبات Box

780170

دصرد  تروصرد780170 يلا780101 فيدر هب اهب هفاضا
دصرد98 ات رثكادح نامدنار شيازفا

7801872/0

دصرد  تروصرد780170 يلا780101 فيدر هب اهب هفاضا
ددع3 ات رثكادحMppt دادعت شيازفا

7801882/0

دصرد  تروصرد780170 يلا780101 فيدر هب اهب هفاضا
67 ات رثكادح تظافح هجرد شيازفا

7801892/0

دصرد  تروصرد780170 يلا780101 ياه فيدر  هب اهب رسك
DC راب ريز عطق لباق ديلك دوجو مدع Switch

Breakerرترونيا رد

780199
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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

ريذپديدجت ياه هناماس رترونيا ـ78 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  ؛تاو375 زا رتمك تيفرظ اب هكبش زا لقتسم رترونيا

 لقادح نامدنار و لماك يسونيس يجورخ جوم لكش ياراد
20IP تظافح هجرد و دصرد94

78020112‘051‘000/0

هاگتسد  لكش ياراد تاو375 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم رترونيا
 و دصرد94 لقادح نامدنار و لماك يسونيس يجورخ جوم
20IP تظافح هجرد

78020924‘220‘000/0

هاگتسد  لكش ياراد تاو700 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم رترونيا
 و دصرد94 لقادح نامدنار ، لماك يسونيس يجورخ جوم
20IP تظافح هجرد

78021235‘065‘000/0

هاگتسد  لكش ياراد تاو1000 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم رترونيا
 و دصرد94 لقادح نامدنار ،لماك يسونيس يجورخ جوم
20IP تظافح هجرد

78021544‘500‘000/0

هاگتسد  لكش ياراد تاو1500 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم رترونيا
 و دصرد94 لقادح نامدنار ،لماك يسونيس يجورخ جوم
20IP تظافح هجرد

78021890‘000‘000/0

هاگتسد  لكش ياراد ؛تاو2000 ناوت اب هكبش زا لقتسم رترونيا
 و دصرد94 لقادح نامدنار ،لماك يسونيس يجورخ جوم
20IP تظافح هجرد

780221106‘500‘000/0

هاگتسد  لكش ياراد تاو3000 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم رترونيا
 و دصرد94 لقادح نامدنار ،لماك يسونيس يجورخ جوم
20IP تظافح هجرد

780224125‘857‘500/0

هاگتسد  لكش ياراد تاو5000 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم رترونيا
 و دصرد94 لقادح نامدنار ،لماك يسونيس يجورخ جوم
20IP تظافح هجرد

780228219‘759‘000/0

دصرد  تاو100 ره شيازفا يازا هب780209 فيدر هب اهب هفاضا
تاو675 يياهن ناوت هنشيب ات

78023015/0

دصرد  تاو100 ره شيازفا يازا هب780212 فيدر هب اهب هفاضا
تاو1000 يياهن ناوت هنيشيب  ات

78023314/0

دصرد  تاو100 ره شيازفا يازا هب780215 فيدر هب اهب هفاضا
تاو1500 يياهن ناوت هنيشيب ات

78023616/0

دصرد  تاو100 ره شيازفا يازا هب780218 فيدر هب اهب هفاضا
تاو1900 يياهن ناوت هنيشيب

7802394/0

دصرد  تاو100 ره شيازفا يازا هب780221 فيدر هب اهب هفاضا
تاو2900 يياهن ناوت هنيشيب

7802412/0

دصرد  تاو100 ره شيازفا يازا هب780224 فيدر هب اهب هفاضا
تاو4900 يياهن ناوت هنيشيب

7802434/0

دصرد  يلا780201  ياه فيدر ياهرترونيا هب اهب هفاضا
  ات نامدنار شيازفا دصرد كي ره يازا هب780224

دصرد98 نامدنار هنيشيب

7802442/0
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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

ريذپديدجت ياه هناماس رترونيا ـ78 لصف

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

دصرد  يلا780201  ياه فيدر ياهرترونيا هب اهب هفاضا
 هجرد شيازفا هلپ كي ره شيازفا يازا هب780224

23 تظافح هجرد هنيشيب ات هدش نييعت لقادح زا تظافح

7802472/0

دصرد  يلا780201  ياهفيدر ياهرترونيا هب اهب هفاضا
 قيرط زا زاف هس دركراك تيلباق دوجو تروص رد780224

رترونيا يدنب ميس رد رييغت

7802513/0

دصرد  يلا780201  ياهفيدر ياهرترونيا هب اهب هفاضا
ATS ديلك زا هدافتسا تيلباق تروص رد780224

7802543/0

دصرد  يلا780201 ياهفيدر ياهرترونيا هب اهب هفاضا
 اب يزاوم تروص هب هدافتسا تيلباق تروص رد780224

رگيد)ياه( رترونيا

7802573/0

هاگتسد  ياراد ؛تاو800 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم ژراش رترونيا
94 لقادح نامدنار و لماك يسونيس يجورخ جوم لكش
22IP تظافح هجرد اب دصرد

780288

هاگتسد  لكش ياراد ؛تاو5000 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم رترونيا
 هجرد اب94 لقادح نامدنار و لماك يسونيس يجورخ جوم
22IP تظافح

780290

هاگتسد  ياراد ؛تاو1200 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم ژراش رترونيا
94 لقادح نامدنار و لماك يسونيس يجورخ جوم لكش
22IP تظافح هجرد اب دصرد

78030176‘755‘000/0

هاگتسد  ياراد ؛تاو1600 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم ژراش رترونيا
94 لقادح نامدنار و لماك يسونيس يجورخ جوم لكش
22IP تظافح هجرد اب دصرد

78030582‘897‘500/0

هاگتسد  ياراد ؛تاو2000 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم ژراش رترونيا
94 لقادح نامدنار و لماك يسونيس يجورخ جوم لكش
22IP تظافح هجرد و دصرد

780308102‘060‘000/0

هاگتسد  ياراد ؛تاو3000 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم ژراش رترونيا
94 لقادح نامدنار و لماك يسونيس يجورخ جوم لكش
22IP تظافح هجرد اب دصرد

780312126‘545‘000/0

هاگتسد  ياراد ؛تاو5000 تيفرظ اب هكبش زا لقتسم ژراش رترونيا
94 لقادح نامدنار و لماك يسونيس يجورخ جوم لكش
IP22 تظافح هجرد اب دصرد

780315282‘230‘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

يديشروخ لنپ ـ79 لصف

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

هاگتسد  لقادح نامدنار اب نيلاتسيركونوم يديشروخلنپ تاو ره
 دويد ددع3 دادعت و65IP  تظافح هجرد اب دصرد15

سپ ياب

79010147‘250/0

دصرد  دصرد كي ره شيازفا يازا هب790101 فيدر هب اهب هفاضا
دصرد22 نامدنار هنيشيب ات نامدنار شيارفا

7901052/0

دصرد  هجرد كي شيازفا يازا هب790101 فيدر هب اهب هفاضا
67IP تظافح هجرد هنيشيب اتIP تظافح هجرد شيازفا

7901073/0

دصرد  ددع كي ره شيازفا يازا هب790101 فيدر هب اهب هفاضا
ددع6 ات رثكادح سپ ياب دويد

7901093/0

هاگتسد  نامدنار اب تاو ره يازا هب نيلاتسيركيلپ يديشروخلنپ
 هس لقادح و65IP تظافح هجرد اب دصرد15 لقادح
سپ ياب دويد ددع

79030139‘500/0

دصرد  دصرد كي شيازفا يازا هب790301 فيدر هب اهب هفاضا
دصرد22 نامدنار هنيشيب ات نامدنار

7903102/0

دصرد  هجرد هلپ ره شيازفا يازا هب790301 فيدر هب اهب هفاضا
67IP تظافح هجرد هنيشيب ات تظافح

7903123/0

دصرد  ددع كي ره شيازفا يازا790301 فيدر هب اهب هفاضا
سپ ياب دويد ددع6 دادعت هنيشيب ات سپ ياب دويد

7903133/0

هاگتسد 9 نامدنار لقادح اب كزان هيال يديشروخلنپ تاو ره
سپ ياب دويد هس لقادح اب ،دصرد

79050140‘000/0

دصرد  دصرد كي ره شيازفا يازا هب790501 فيدر هب اهب هفاضا
دصرد20 نامدنار هنيشيب ات نامدنار شيارفا

790502

دصرد  دصرد كي ره شيازفا يازا هب790501 فيدر هب اهب هفاضا
دصرد20 نامدنار هنيشيب ات نامدنار شيارفا

7905102/0

دصرد  ياب دويد ددع كي ره يازا هب790501 فيدر هب اهب هفاضا
سپ ياب دويد ددع6 دادعت هنيشيب ات سپ

7905153/0

هاگتسد BIPV يديشروخ لنپ تاو ره 790701450‘000/0

هحفص : 145
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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

يديشروخ ياه لنپ هدنرادهگن ياه هزاس ـ80 لصف

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

ددع  چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ لنپ هدنرادهگن هزاس
لنپ كي -فيدر كي   يا هرهم و

800101

ددع  چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ لنپ هدنرادهگن هزاس
لنپ ود -فيدر كي يا هرهم و

800102

ددع  چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ لنپ هدنرادهگن هزاس
لنپ هس -فيدر كي يا هرهم و

8001038‘200‘000/0

ددع  چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ لنپ هدنرادهگن هزاس
لنپ راهچ -فيدر كي يا هرهم و

80010410‘500‘000/0

ددع  چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ لنپ هدنرادهگن هزاس
لنپ ود -فيدر ود يا هرهم و

80010511‘500‘000/0

ددع  چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ لنپ هدنرادهگن هزاس
لنپ هس-فيدر هس يا هرهم و

80012013‘750‘000/0

ددع  چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ لنپ هدنرادهگن هزاس
لنپ راهچ-فيدرراهچ يا هرهم و

80012524‘000‘000/0

دصرد  لنپ هدنرادهگن هزاس يارب800104 فيدر هب اهب هفاضا
 يازا هب يا هرهم و چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ
 يياهن شيارا و لنپ10 رثكادح ات رتشيب لنپ ددع كي ره
لنپ10 فيدر كي

8001304/0

دصرد  لنپ هدنرادهگن هزاس800105 فيدر هب اهب هفاضا
 يازا هب يا هرهم و چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ
 يياهن شيارا و لنپ10 رثكادح ات رتشيب لنپ ددع ود ره
لنپ جنپ فيدر ود

8001356/0

دصرد 800125 يلا800101 ياهفيدر ياه فيدر هب اهب هفاضا
 ،داب تعرسرتشيب لمحت تعاس رب رتموليك10 ره يازا
تعاس رب رتموليك140 يارب رثكادح

8001383/0

دصرد  دوجو تروص رد لصف نيا ياههزاس هيلك هب اهب هفاضا
 عون ره ساسا رب بصن نامز رد هيواز ميظنت تيلباق
هيواز ميظنت مزيناكم

8001393/0

دصرد  لنپ هدنرادهگن هزاس800120 فيدر هب اهب هفاضا
 يازا هب يا هرهم و چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ
 يياهن شيارآ و لنپ18 رثكادح ات رتشيب لنپ ددع هس ره
لنپ شش فيدر هس

8001408/0

دصرد  هك يتروص رد لصف نيا ياه هزاس هيلك هب اهب هفاضا
.دشاب يپملك لاصتا عون زا يا هرهم و چيپ ياج هب تالاصتا

8001415/0

دصرد  تاو هد ره يازا هب ،الاب هنماد ياه هزاس يارب اهب هفاضا
شيازفا

8001422/0

دصرد  تاو هد ره يازا هب نيياپ هنماد ياههزاس يارب اهب رسك
شهاك

8001432/0

هحفص : 146



99 لاس نامتخاس هتسر يقرب تاسيسات 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

يديشروخ ياه لنپ هدنرادهگن ياه هزاس ـ80 لصف

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

دصرد  لنپ هدنرادهگن هزاس800125 فيدر هب اهب هفاضا
 يازا هب ياهرهم و چيپ تروص هب تباث هيواز اب يديشروخ
 يياهن شيارآ و لنپ20رثكادح ات رتشيب لنپ ددع راهچ ره
لنپ جنپ فيدر راهچ

80014510/0

دصرد 800125 يلا800104 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
يشبوك هدنرادهگن هزاس هب رييغت تروص رد

80014610/0
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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

يديشروخ ياه هناماس ژراش هدننك لرتنك ـ81 لصف

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

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWMژراش هدننك لرتنك
 زا رتمك ات رپمآ5 - ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح

تلو12.24 ،رپمآ10

8101013‘087‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWMژراش هدننك لرتنك
 زا رتمك ات رپمآ5 - ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح

تلو48 ،رپمآ10

810103

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWMژراش هدننك لرتنك
  زا رتمك ات رپمآ10 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح

تلو12.24  ،رپمآ20

8101093‘637‘200/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWMژراش هدننك لرتنك
20زا رتمك ات رپمآ10 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو48  ،رپمآ

8101127‘270‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWM ژراش هدننك لرتنك
35 زا رتمك اترپمآ20 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو12.24 رپمآ

8101154‘851‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWMژراش هدننك لرتنك
35 زا رتمك اترپمآ20 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو48 رپمآ

8101189‘370‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWMژراش هدننك لرتنك
45 زا رتمك ات رپمآ35 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو12.24 رپمآ

81012110‘907‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWMژراش هدننك لرتنك
 زا رتمك ات رپمآ35 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح

تلو48 رپمآ45

81012413‘460‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWMژراش هدننك لرتنك
 زا رتمك ات رپمآ45 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح

تلو12.24 رپمآ60

81012713‘088‘400/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWM ژراش هدننك لرتنك
60 زا رتمك اترپمآ45 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو48 رپمآ

81012917‘498‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWM ژراش هدننك لرتنك
 زا رتمك ات رپمآ60 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح

تلو48 رپما75

81013222‘747‘400/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابPWM ژراش هدننك لرتنك
  رپمآ100 ات رپمآ75 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح

تلو48

81013529‘571‘000/0

دصرد  رپمآ1 ره شيازفا يازا هب810101 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ9 ات رثكادح

8101454/0
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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

يديشروخ ياه هناماس ژراش هدننك لرتنك ـ81 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
دصرد  رپمآ1 ره شيازفا يازا هب810103 فيدر هب اهب هفاضا

رپمآ9 ات رثكادح
810148

دصرد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810109 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ15 ات رثكادح

81015115/0

دصرد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810112 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ15 ات رثكادح

81015415/0

دصرد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810115 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ30 ات رثكادح

81015810/0

دصرد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810118 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ30 ات رثكادح

81016115/0

دصرد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810121 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ40 ات رثكادح

81016410/0

دصرد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810124 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ40 ات رثكادح

81016710/0

هاگتسد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810127 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ55 ات رثكادح

81017010/0

هاگتسد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810129 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ55 ات رثكادح

81017310/0

دصرد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810132 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ70 ات رثكادح

81017610/0

دصرد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810135 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ100 ات رثكادح

81017910/0

دصرد 810135 يلا810101 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
43IP هنيشيب ات هدش نييعت رادقم زاIP شيازفا يازا هب

8101821/0

دصرد 810135 يلا810101 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
 هدش نييعت رادقم زا يجورخ تلو12 ره شيازفا يازا هب
ژراش هدننك لرتنك يجورخ ژاتلو ربارب4 ات رثكادح

8101852/0

دصرد 810135 يلا810101  ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
تاعالطا شيامن تيلباق دوجو تروص رد

8101883/0

دصرد 810135 يلا810101 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
تاعالطا لاسرا و هريخذ تيلباق دوجو تروص رد

8101913/0

دصرد 810135 يلا810101 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
ييانشور متسيس لرتنك دركلمع تيلباق دوجو تروص رد

8101943/0

دصرد 810135 يلا810101 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
يرتابequalize تيلباق دوجو تروص رد

8101973/0

دصرد 810135 يلا810101 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
DC راب يجورخ دوجو تروص رد

8101992/0
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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

يديشروخ ياه هناماس ژراش هدننك لرتنك ـ81 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTژراش هدننك لرتنك

 زا رتمك ات رپمآ5 - ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو12.24 ،رپمآ10

810201

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTژراش هدننك لرتنك
 زا رتمك ات رپمآ5 - ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح

تلو48 ،رپمآ10

810204

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTژراش هدننك لرتنك
 زا رتمك ات رپمآ10 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح

تلو12.24  ،رپمآ20

8102077‘350‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTژراش هدننك لرتنك
  زا رتمك ات رپمآ10 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح

تلو48  ،رپمآ20

810210

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTژراش هدننك لرتنك
35 زا رتمك اترپمآ20 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو12.24 رپمآ

81021312‘600‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTژراش هدننك لرتنك
35 زا رتمك اترپمآ20 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو48 رپمآ

81021622‘000‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTژراش هدننك لرتنك
45 زا رتمك اترپمآ35 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو12.24 رپمآ

81021916‘800‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPT ژراش هدننك لرتنك
45 زا رتمك اترپمآ35 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو48 رپمآ

81022231‘900‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTژراش هدننك لرتنك
60 زا رتمك اترپمآ45 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو12.24 رپمآ

81022521‘840‘000/0

هاگتسد  هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTژراش هدننك لرتنك
60 زا رتمك اترپمآ45 ژراش تلاح هس اب و22IP تظافح
تلو48 رپمآ

81022846‘255‘000/0

هاگتسد تظافح هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTرلرتنك ژراش
22IPرپما75 زا رتمك ات رپمآ60 ژراش تلاح هس اب و 
تلو48

81023167‘100‘000/0

هاگتسد تظافح هجرد و دصرد94 نامدنار ابMPPTرلرتنك ژراش
22IPتلو48  رپمآ100 ات رپمآ75 ژراش تلاح هس اب و

81023487‘190‘000/0

دصرد  ات رپمآ1 ره شيازفا يازا هب810201  فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ9 رثكادح

810240

دصرد  ات رپمآ1 ره شيازفا يازا هب810204 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ9 رثكادح

810243
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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

يديشروخ ياه هناماس ژراش هدننك لرتنك ـ81 لصف

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

دصرد  ات رپمآ5 ره شيازفا يازا هب81207 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ15 رثكادح

8102467/0

دصرد  ات رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810210  فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ15 رثكادح

810249

دصرد  ات رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810213 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ30 رثكادح

81025211/0

دصرد  ات رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810216 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ30 رثكادح

81025415/0

دصرد  ات رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810219  فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ40 رثكادح

81025710/0

دصرد  ات رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810222 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ40 رثكادح

81026015/0

دصرد  ات رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810225 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ55 رثكادح

81026310/0

دصرد  ات رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810228 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ55 رثكادح

81026615/0

دصرد  ات رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810231 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ70 رثكادح

81026915/0

دصرد  رپمآ5 ره شيازفا يازا هب810234 فيدر هب اهب هفاضا
رپمآ100 رثكادح

81027210/0

دصرد  هب810234 يلا810201ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
43IP هنيشيب ات هدش نييعت رادقم زاIP شيازفا يازا

8102751/0

دصرد 810234 يلا810201 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
 هدش نييعت رادقم زا يجورخ تلو12 ره شيازفا يازا هب
ژراش هدننك لرتنك يجورخ ژاتلو ربارب4 ات رثكادح

8102782/0

دصرد 810234 يلا810201 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
تاعالطا شيامن تيلباق دوجو تروص رد

8102813/0

دصرد  رد810234 يلا81201 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
تاعالطا لاسرا و هريخذ تيلباق دوجو تروص

8102843/0

دصرد 810234 يلا810201 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
ييانشور متسيس لرتنك دركلمع تيلباق دوجو تروص رد

8102873/0

دصرد  يلا1381201 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
يرتابequalize تيلباق دوجو تروص رد13810234

8102903/0

دصرد  رد810234 يلا81201 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
DC راب يجورخ دوجو تروص

8102932/0
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ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ2000 تلو2 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

82010175‘000‘000/0

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ1000 تلو2 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

82010437‘000‘000/0

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ800 تلو2 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

820107

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ600 تلو2 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

820110

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ420 تلو2 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

820113

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ300 تلو2 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

820116

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ200 تلو2 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

820119

ددع  رد هدافتسا هژيو تعاسرپمآ7 تلو12 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس

82012114‘000‘000/0

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ42 تلو12 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

82012412‘500‘000/0

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ65 تلو12 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

82012717‘700‘000/0

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ100 تلو12 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

82013022‘500‘000/0

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ155 تلو12 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

82013327‘125‘000/0

ددع  هدافتسا هژيو تعاسرپمآ200 تلو12 يديسا دليس يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد

82013635‘000‘000/0

دصرد  هب820136 يلا820101 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
 نييعت نازيم لقادح زا يرتاب رمع شيازفا لاس ره يازا
لاس7 رمع هنيشيب ات هدش

8201392/0

دصرد  هب820136 يلا820101 ياهفيدر تازيهجت هب اهب هفاضا
Cycle هدش نييعت نازيم زا لكيس50 ره شيازفا يازا

Design Lifeلكيس200  هنيشيب ات

8201432/0

ددع  هژيو تعاسرپمآ1200 يتلو1.2 ميمداك لكين يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

820201

ددع  هژيو تعاسرپمآ1000 يتلو1.2 ميمداك لكين يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

820204

ددع  هژيو تعاسرپمآ800 يتلو1.2 ميمداك لكين يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

820207
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ددع  هژيو تعاسرپمآ600 يتلو1.2 ميمداك لكين يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

820210

ددع  هژيو تعاسرپمآ430 يتلو1.2 ميمداك لكين يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

820213

ددع  هژيو تعاسرپمآ300 يتلو1.2 ميمداك لكين يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

820214

ددع  هژيو تعاسرپمآ200 يتلو1.2 ميمداك لكين يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

820219

ددع  هژيو تعاسرپمآ200 يتلو12 ميمداك لكين يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

820221

ددع  هژيو تعاسرپمآ100 يتلو1.2 ميمداك لكين يرتاب
يديشروخ ياههناماس رد هدافتسا

820223
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