
99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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 ـ1 لصف

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

لوطرتم  مود كي(15 يمان رطق هب ،راد زرد هايس يدالوف هلول
.)چنيا

010101340‘000/0

لوطرتم  مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول
.)چنيا

010102395‘500/0

لوطرتم .)چنيا كي(25 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 010103445‘500/0

لوطرتم  كي و كي(32 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول
.)چنيا مراهچ

010104527‘500/0

لوطرتم  كي و كي(40 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول
.)چنيا مود

010105627‘000/0

لوطرتم .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 010106795‘000/0

لوطرتم  مود كي و ود(65 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول
.)چنيا

0101071‘003‘000/0

لوطرتم .)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 0101081‘184‘000/0

لوطرتم .)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 0101091‘648‘000/0

لوطرتم .)چنيا جنپ(125 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 0101102‘033‘000/0

لوطرتم .)چنيا شش(150 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 0101112‘501‘000/0

لوطرتم .رتميليم219.1 يجراخ رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 0101123‘023‘000/0

لوطرتم .رتميليم273 يجراخ رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 0101133‘803‘000/0

لوطرتم .رتميليم323.9 يجراخ رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 0101144‘703‘000/0

لوطرتم .رتميليم355.6 يجراخ رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 0101154‘564‘000/0

لوطرتم .رتميليم406.4 يجراخ رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول 0101165‘982‘000/0

لوطرتم  و21.3 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم2.6 رادج تماخض

010201456‘500/0

لوطرتم  و26.9 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم2.6 رادج تماخض

010202546‘000/0

لوطرتم  و33.7 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم3.2 رادج تماخض

010203677‘000/0

لوطرتم  و42.4 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم3.2 رادج تماخض

010204816‘500/0

لوطرتم  و48.3 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم3.2 رادج تماخض

010205972‘000/0

لوطرتم  و60.3 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم3.6 رادج تماخض

0102061‘288‘000/0

هحفص : 1



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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 ـ1 لصف

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

لوطرتم  و76.1 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم3.6 رادج تماخض

0102071‘624‘000/0

لوطرتم  و88.9 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم4 رادج تماخض

0102082‘015‘000/0

لوطرتم  و114.3 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم4.5 رادج تماخض

0102092‘845‘000/0

لوطرتم  و139.7 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم5 رادج تماخض

0102103‘676‘000/0

لوطرتم  و168.3 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم5 رادج تماخض

0102114‘502‘000/0

لوطرتم  و219.1 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم6.3 رادج تماخض

0102126‘760‘000/0

لوطرتم  و273 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم6.3 رادج تماخض

0102138‘619‘000/0

لوطرتم  و323.9 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم7.1 رادج تماخض

01021411‘042‘000/0

لوطرتم  و355.6 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم8 رادج تماخض

01021513‘145‘000/0

لوطرتم  و406.4 يجراخ رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول
.رتميليم8.8 رادج تماخض

01021616‘633‘000/0

لوطرتم .)چنيا مود كي(15 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول 010301414‘500/0

لوطرتم .)چنيا مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول 010302516‘500/0

لوطرتم .)چنيا كي(25 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول 010303664‘000/0

لوطرتم  مراهچ كي و كي(32 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول
.)چنيا

010304794‘500/0

لوطرتم  مود كي و كي(40 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول
.)چنيا

010305925‘500/0

لوطرتم .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول 0103061‘219‘000/0

لوطرتم  مود كي و ود(65 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول
.)چنيا

0103071‘582‘000/0

لوطرتم .)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول 0103081‘907‘000/0

لوطرتم .)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول 0103092‘670‘000/0

لوطرتم .)چنيا جنپ(125 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول 0103103‘031‘000/0

لوطرتم .)چنيا شش(150 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول 010311

هحفص : 2



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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 ـ1 لصف

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

مرگوليك  عون تالاصتا هيلك اب رادزرد هايس يدالوف هلول زا ،روتكلك
 دض گـنر تـسد كي اب ،تـخاس يارب مزال حلاصم ،يشوج
.گنز

010401196‘500/0

مرگوليك  تالاصتا هيلك اب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول زا ،روتكلك
 گنر تسد كي اب ،تخاس يارب مزال حلاصم ،يشوج عون

.گنز دض

010402314‘500/0

مرگوليك  يدالوف هلول زا هدش هتخاس ياهروتكلك نويسازيناولاگ
.هايس

010501

مرگوليك  ياهدند ياهيلاصتا و اهگنيتيف زا هدش هتخاس ،روتكلك
.هزيناولاگ

010601

هحفص : 3



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

يندچ ياه هلول ـ2 لصف

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

لوطرتم .50 يمان رطق هب ،هساكرس اب دودناريق يندچ هلول 020101

لوطرتم .75 يمان رطق هب ،هساكرس اب دودناريق يندچ هلول 020102

لوطرتم .100 يمان رطق هب ،هساكرس اب دودناريق يندچ هلول 020103

لوطرتم .125 يمان رطق هب ،هساكرس اب دودناريق يندچ هلول 020104

لوطرتم .150 يمان رطق هب ،هساكرس اب دودناريق يندچ هلول 020105

لوطرتم .200 يمان رطق هب ،هساكرس اب دودناريق يندچ هلول 020106

هحفص : 4



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

نليپورپ يلپ و يس.يو.يپ ياه هلول ـ3 لصف

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

لوطرتم  و رتميليم40 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030301111‘000/0

لوطرتم  و رتميليم50 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030302126‘000/0

لوطرتم  و رتميليم63 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030303167‘000/0

لوطرتم  و رتميليم75 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030304197‘000/0

لوطرتم  و رتميليم90 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030305248‘500/0

لوطرتم  و رتميليم110 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030306320‘500/0

لوطرتم  و رتميليم125 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030307392‘000/0

لوطرتم  و رتميليم140 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030308486‘500/0

لوطرتم  و رتميليم160 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030309612‘500/0

لوطرتم  و رتميليم180 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030310748‘500/0

لوطرتم  و رتميليم200 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

030311900‘500/0

لوطرتم  و رتميليم250 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب6 راك راشف

0303121‘372‘000/0

لوطرتم  و رتميليم75 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب4 راك راشف

030401174‘000/0

لوطرتم  و رتميليم90 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب4 راك راشف

030402211‘000/0

لوطرتم  و رتميليم110 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب4 راك راشف

030403261‘500/0

لوطرتم  و رتميليم125 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب4 راك راشف

030404303‘000/0

لوطرتم  و رتميليم140 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب4 راك راشف

030405342‘500/0

لوطرتم  و رتميليم160 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب4 راك راشف

030406441‘500/0

لوطرتم  و رتميليم180 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب4 راك راشف

030407598‘000/0

هحفص : 5



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

نليپورپ يلپ و يس.يو.يپ ياه هلول ـ3 لصف

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

لوطرتم  و رتميليم200 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب4 راك راشف

030408666‘000/0

لوطرتم  و رتميليم250 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول
.راب4 راك راشف

0304091‘038‘000/0

لوطرتم .رتميليم40 يجراخ رطق هب ،نليپورپيلپ هلول 030501186‘000/0

لوطرتم .رتميليم50 يجراخ رطق هب ،نليپورپيلپ هلول 03050220/004‘260‘000 213‘000/0

لوطرتم .رتميليم75 يجراخ رطق هب ،نليپورپيلپ هلول 03050325/007‘737‘500 309‘500/0

لوطرتم .رتميليم110 يجراخ رطق هب ،نليپورپيلپ هلول 03050490/0050‘985‘000 566‘500/0

لوطرتم .رتميليم125 يجراخ رطق هب ،نليپورپيلپ هلول 030505677‘500/0

لوطرتم .رتميليم160 يجراخ رطق هب ،نليپورپيلپ هلول 0305061‘139‘000/0

لوط رتم  يليم160 يجراخ رطق هب ، فيعض راشف يس يو يپ هلول
.رتم

0306016/003‘000‘000 *500‘000/0

65‘982‘500

هحفص : 6



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

نليتا يلپ ياه هلول ـ4 لصف

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

لوطرتم 16 يجراخ رطق هب هيال كي كبشم نليتا يلپ هلول
.رتميليم

040101

لوطرتم 20 يجراخ رطق هب هيال كي كبشم نليتا يلپ هلول
.رتميليم

040102

لوطرتم 25 يجراخ رطق هب هيال كي كبشم نليتا يلپ هلول
.رتميليم

040103

لوطرتم 32 يجراخ رطق هب هيال كي كبشم نليتا يلپ هلول
.رتميليم

040104

لوطرتم 16 يجراخ رطق هب هيال جنپ كبشم نليتا يلپ هلول
.رتميليم

04020130/006‘930‘000 231‘000/0

لوطرتم 20 يجراخ رطق هب هيال جنپ كبشم نليتا يلپ هلول
.رتميليم

0402023/00745‘500 248‘500/0

لوطرتم 25 يجراخ رطق هب هيال جنپ كبشم نليتا يلپ هلول
.رتميليم

0402033/001‘006‘500 335‘500/0

لوطرتم 32 يجراخ رطق هب هيال جنپ كبشم نليتا يلپ هلول
.رتميليم

0402045/002‘225‘000 445‘000/0

لوطرتم 16 يجراخ رطق هب هيال جنپ ، الاب يامد نليتا يلپ هلول
.رتميليم

040401217‘000/0

لوطرتم 20 يجراخ رطق هب هيال جنپ ، الاب يامد نليتا يلپ هلول
.رتميليم

040402279‘000/0

لوطرتم 25 يجراخ رطق هب هيال جنپ ، الاب يامد نليتا يلپ هلول
.رتميليم

040403347‘500/0

لوطرتم 32 يجراخ رطق هب هيال جنپ ، الاب يامد نليتا يلپ هلول
.رتميليم

040404474‘000/0

لوطرتم  و رتم يليم05 يجراخ رطق هب يشوج نليتا يلپ هلول
.راب4 يراك راشف

040501152‘000/0

لوطرتم  راشف و رتم يليم36 يجراخ رطق هب يشوج نليتا يلپ هلول
.راب4 يراك

040502203‘000/0

لوطرتم  و رتم يليم75 يجراخ رطق هب يشوج نليتا يلپ هلول
.راب4 يراك راشف

040503263‘000/0

لوطرتم  و رتم يليم90 يجراخ رطق هب يشوج نليتا يلپ هلول
.راب4 يراك راشف

040504354‘000/0

لوطرتم  و رتم يليم110 يجراخ رطق هب يشوج نليتا يلپ هلول
.راب4 يراك راشف

040505450‘000/0

لوطرتم  و رتم يليم125 يجراخ رطق هب يشوج نليتا يلپ هلول
.راب4 يراك راشف

040506562‘500/0

10‘907‘000

هحفص : 7



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

يسم ياه هلول ـ6 لصف

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

لوطرتم  لقادح و12 يجراخ رطق هب ،زرد نودب يسم هلول
.رتميليم كي رادج تـماخض

060101386‘000/0

لوطرتم  لقادح و15 يجراخ رطق هب ،زرد نودب يسم هلول
.رتميليم كي رادج تـماخض

060102493‘000/0

لوطرتم  لقادح و18 يجراخ رطق هب ،زرد نودب يسم هلول
.رتميليم كي رادج تـماخض

060103585‘500/0

لوطرتم  لقادح و22 يجراخ رطق هب ،زرد نودب يسم هلول
.رتميليم كي رادج تـماخض

060104728‘000/0

لوطرتم  لقادح و28 يجراخ رطق هب ،زرد نودب يسم هلول
.رتميليم1.5 رادج تـماخض

0601051‘281‘000/0

لوطرتم  لقادحو35 يجراخ رطق هب ،زرد نودب يسم هلول
.رتميليم1.5 رادج تـماخض

0601061‘410‘000/0

لوطرتم  لقادح و42 يجراخ رطق هب ،زرد نودب يسم هلول
.رتميليم1.5 رادج تـماخض

0601071‘763‘000/0

لوطرتم  لقادح و54 يجراخ رطق هب ،زرد نودب يسم هلول
.رتميليم2 رادج تـماخض

0601082‘722‘000/0

لوطرتم  لقادح و64 يجراخ رطق هب ،زرد نودب يسم هلول
.رتميليم2 رادج تـماخض

0601093‘251‘000/0

لوطرتم  لقادح و76.1 يجراخ رطق هب ،زرد نودب يسم هلول
.رتميليم2 رادج تـماخض

0601104‘047‘000/0

هحفص : 8



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

اهريش ـ7 لصف

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

ددع  مود كي(15 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش
.)چنيا

070101904‘000/0

ددع  مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش
.)چنيا

0701021‘513‘000/0

ددع .)چنيا كي(25 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش 0701031‘853‘000/0

ددع  كي و كي(32 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش
.)چنيا مراهچ

0701042‘532‘000/0

ددع  كي و كي(40 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش
.)چنيا مود

0701052‘927‘000/0

ددع .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش 0701065‘156‘000/0

ددع  مود كي و ود(65 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش
.)چنيا

0701078‘584‘000/0

ددع .)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش 07010812‘268‘000/0

ددع .)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش 07010920‘951‘000/0

ددع  مود كي(15 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا

0702011‘187‘000/0

ددع  هس(20 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا مراهچ

0702021‘607‘000/0

ددع  كي(25 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا

0702032/006‘304‘000 3‘152‘000/0

ددع  و كي(32 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا مراهچ كي

0702041/004‘148‘000 4‘148‘000/0

ددع  و كي(40 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا مود كي

0702054‘947‘000/0

ددع .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فـك هكلفريش 0702066‘034‘000/0

ددع  كي و ود(65 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا مود

07020723‘916‘000/0

ددع .)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فـك هكلفريش 07020831‘236‘000/0

ددع  راهچ(100 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا

07020947‘161‘000/0

ددع .)چنيا مود كي(15 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش 070301972‘000/0

ددع .)چنيا مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش 0703021‘203‘000/0

ددع .)چنيا كي(25 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش 0703031‘788‘000/0

هحفص : 9



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

اهريش ـ7 لصف

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

ددع  مراهچ كي و كي(32 يمانرطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش
.)چنيا

0703043‘007‘000/0

ددع  مود كي و كي(40 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش
.)چنيا

0703053‘725‘000/0

ددع .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش 0703064‘833‘000/0

ددع  مود كي و ود(65 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش
.)چنيا

07030712‘806‘000/0

ددع .)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش 07030815‘252‘000/0

ددع .)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش 07030917‘826‘000/0

ددع  ود(50 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلف ريش
.)چنيا

0705017‘617‘000/0

ددع  و ود(65 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا مود كي

0705028‘388‘000/0

ددع  هس(80 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا

07050310‘123‘000/0

ددع (100 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا راهچ

07050411‘704‘000/0

ددع  جنپ(125 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا

07050514‘409‘000/0

ددع (150 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا شش

07050617‘001‘000/0

ددع (200 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا تشه

07050726‘230‘000/0

ددع  هد(250 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا

07050843‘283‘000/0

ددع (300 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا هدزاود

07050958‘183‘000/0

ددع (350 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا هدراهچ

07051098‘113‘000/0

ددع (400 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا هدزناش

070511125‘153‘000/0

ددع  ود(50 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا

0706018‘687‘000/0

ددع  ود(65 يمانرطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا مود كي و

07060211‘843‘000/0

ددع (80 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا هس

07060313‘102‘000/0

هحفص : 10



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

اهريش ـ7 لصف

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

ددع (100 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا راهچ

07060417‘299‘000/0

ددع (125 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا جنپ

07060522‘731‘000/0

ددع (150 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا شش

07060630‘636‘000/0

ددع (200 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا تشه

07060749‘460‘000/0

ددع (250 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا هد

07060888‘871‘000/0

ددع (300 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا هدزاود

070609130‘802‘000/0

ددع (350 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا هدراهچ

070610162‘326‘000/0

ددع (400 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فـك هكلفريش
.)چنيا هدزناش

070611191‘875‘000/0

ددع .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش 0707016‘122‘000/0

ددع  كي و ود(65 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش
.)چنيا مود

0707027‘389‘000/0

ددع .)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش 0707038‘113‘000/0

ددع  راهچ(100 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش
.)چنيا

0707049‘320‘000/0

ددع  جنپ(125 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش
..)چنيا

07070512‘833‘000/0

ددع  شش(150 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش
.)چنيا

07070616‘365‘000/0

ددع  تشه(200 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش
.)چنيا

07070727‘190‘000/0

ددع .)چنيا هد(250 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش 07070849‘949‘000/0

ددع  هدزاود(300 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش
.)چنيا

07070962‘072‘000/0

ددع  هدراهچ(350 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش
.)چنيا

070710119‘603‘000/0

ددع  هدزناش(400 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش
.)چنيا

070711126‘225‘000/0

ددع  مود كي(15 يمان رطق هب ،روتايدار يارب ژالگر لبود ريش
.)چنيا

070801591‘500/0

هحفص : 11



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

اهريش ـ7 لصف

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

ددع  هس(20 يمانرطق هب ،روتايدار يارب ژالگر لبود ريش
.)چنيا مراهچ

070802860‘000/0

ددع .)چنيا مود كي(15 يمان رطق هب ،روتايدار هداس ريش 070803454‘000/0

ددع .)چنيا مراهچ هس(20 يمانرطق هب ،روتايدار هداس ريش 070804547‘000/0

ددع .)چنيا مود كي(15 يمانرطق هب ،روتايدار يوناز 070805303‘500/0

ددع .)چنيا مراهچ هس(20 يمانرطق هب ،روتايدار يوناز 070806339‘000/0

ددع .)چنيا مود كي(15 يمانرطق هب ،روتايدار يلفق وناز 070807418‘500/0

ددع .)چنيا مراهچ هس(20 يمانرطق هب ،روتايدار يلفق وناز 070808490‘500/0

ددع .)چنيا متشه كي(4 يمانرطق هب ،روتايدار يريگاوه ريش 07080954‘200/0

ددع .)چنيا متشه هس(10 يمانرطق هب ،روتايدار يريگاوه ريش 07081072‘300/0

ددع  ود(50 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلفريش
.)چنيا

070901

ددع  ود(65 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلف ريش
.)چنيا مود كي و

070902

ددع  هس(80 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلفريش
.)چنيا

070903

ددع (100 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلف ريش
.)چنيا راهچ

070904

ددع (125 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلف ريش
.)چنيا جنپ

070905

ددع (150 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلف ريش
.)چنيا شش

070906

ددع (200 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلف ريش
.)چنيا تشه

070907

ددع  هد(250 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلفريش
.)چنيا

070908

ددع (300 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلف ريش
.)چنيا هدزاود

070909

ددع (350 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلف ريش
.)چنيا هدراهچ

070910

ددع (400 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف ييوشك هكلف ريش
.)چنيا هدزناش

070911

ددع (50 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلف ريش
.)چنيا ود

071001

هحفص : 12



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

اهريش ـ7 لصف

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

ددع (65 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلف ريش
.)چنيا مود كي و ود

071002

ددع (80 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلف ريش
.)چنيا هس

071003

ددع (100 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلف ريش
.)چنيا راهچ

071004

ددع (125 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلف ريش
.)چنيا جنپ

071005

ددع (150 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلف ريش
.)چنيا شش

071006

ددع (200 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلف ريش
.)چنيا تشه

071007

ددع (250 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلف ريش
.)چنيا هد

071008

ددع (300 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلفريش
.)چنيا هدزاود

071009

ددع (350 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلف ريش
.)چنيا هدراهچ

071010

ددع (400 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف يزلف فك هكلف ريش
.)چنيا هدزناش

071011

ددع  ود(50 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا

071101

ددع  و ود(65 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا مود كي

071102

ددع  هس(80 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا

071103

ددع  راهچ(100 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا

071104

ددع  جنپ(125 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا

071105

ددع  شش(150 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا

071106

ددع (200 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا تشه

071107

ددع  هد(250 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا

071108

ددع (300 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا هدزاود

071109

هحفص : 13



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

اهريش ـ7 لصف

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

ددع (350 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا هدراهچ

071110

ددع (400 يمان رطق هب ،راد جنلف يدالوف هفرط كي ريش
.)چنيا هدزناش

071111

ددع  ود(50 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا

0712014‘228‘000/0

ددع  و ود(65 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا مود كي

0712024‘979‘000/0

ددع  هس(80 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا

0712036‘703‘000/0

ددع  راهچ(100 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا

0712048‘764‘000/0

ددع  جنپ(125 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا

07120511‘367‘000/0

ددع  شش(150 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا

07120614‘202‘000/0

ددع (200 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا تشه

07120727‘370‘000/0

ددع  هد(250 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا

07120848‘023‘000/0

ددع (300 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا هدزاود

07120983‘729‘000/0

ددع (350 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا هدراهچ

071210155‘334‘000/0

ددع (400 يمان رطق هب ،جنلف نودب يندچ يا هناورپ ريش
.)چنيا هدزناش

071211201‘988‘000/0

ددع  ود(50 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا

071301

ددع  و ود(65 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا مود كي

071302

ددع  هس(80 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا

071303

ددع (100 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا راهچ

071304

ددع  جنپ(125 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا

071305

ددع (150 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا شش

071306

هحفص : 14



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

اهريش ـ7 لصف

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

ددع (200 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا تشه

071307

ددع  هد(250 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا

071308

ددع (300 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا هدزاود

071309

ددع (350 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا هدراهچ

071310

ددع (400 يمان رطق هب ،جنلف نودب يدالوف يا هناورپ ريش
.)چنيا هدزناش

071311

10‘452‘000

هحفص : 15



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

)( طاسبنا هعطق ـ8 لصف

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

ددع .15 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 0801012‘845‘000/0

ددع .20 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 0801022‘845‘000/0

ددع .25 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 0801032‘848‘000/0

ددع .32 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 0801043‘087‘000/0

ددع .40 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 0801053‘199‘000/0

ددع .50 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 0801063‘315‘000/0

ددع .65 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 0801073‘807‘000/0

ددع .80 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 0801084‘824‘000/0

ددع .100 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 0801095‘533‘000/0

ددع .125 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 0801109‘733‘000/0

ددع .150 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 08011111‘569‘000/0

ددع .200 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 08011213‘221‘000/0

ددع .250 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 08011317‘266‘000/0

ددع .300 يمان رطق هب ،يشوج عون ،طاسبنا هعطق 08011421‘698‘000/0

ددع .65 يمان رطق هب ،راد جنلف عون ،طاسبنا هعطق 0802016‘572‘000/0

ددع .80 يمان رطق هب ،راد جنلف عون ،طاسبنا هعطق 0802027‘501‘000/0

ددع .100 يمان رطق هب ،راد جنلف عون ،طاسبنا هعطق 0802038‘229‘000/0

ددع .125 يمان رطق هب ،راد جنلف عون ،طاسبنا هعطق 08020412‘432‘000/0

ددع .150 يمان رطق هب ،راد جنلف عون ،طاسبنا هعطق 08020515‘335‘000/0

ددع .200 يمان رطق هب ،راد جنلف عون ،طاسبنا هعطق 08020618‘515‘000/0

ددع .250 يمان رطق هب ،راد جنلف عون ،طاسبنا هعطق 08020726‘931‘000/0

ددع .300 يمان رطق هب ،راد جنلف عون ،طاسبنا هعطق 08020833‘447‘000/0

ددع .350 يمان رطق هب ،راد جنلف عون ،طاسبنا هعطق 080209

ددع .400 يمان رطق هب ،راد جنلف عون ،طاسبنا هعطق 080210

هحفص : 16



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

)( ريگ هزرل ـ9 لصف

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

ددع .)چنيا مراهچ كي و كي(32 يمانرطق هب ،ريگ هزرل 0901013‘839‘000/0

ددع .)چنيا مود كي و كي(40 يمانرطق هب ،ريگ هزرل 0901024‘172‘000/0

ددع .)چنيا ود(50 يمانرطق هب ،ريگ هزرل 0901034‘178‘000/0

ددع .)چنيا مود كي و ود(65 يمانرطق هب ،ريگ هزرل 0901044‘865‘000/0

ددع .)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،ريگ هزرل 0901055‘384‘000/0

ددع .)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب ،ريگ هزرل 0901066‘779‘000/0

ددع .)چنيا جنپ(125 يمانرطق هب ،ريگ هزرل 0901078‘341‘000/0

ددع .)چنيا شش(150 يمانرطق هب ،ريگ هزرل 09010811‘851‘000/0

ددع .)چنيا تشه(200 يمان رطق هب ،ريگ هزرل 09010917‘038‘000/0

ددع .)چنيا هد(250 يمان رطق هب ،ريگ هزرل 09011026‘855‘000/0

ددع .)چنيا هدزاود(300 يمان رطق هب ،ريگ هزرل 09011133‘346‘000/0

ددع .)چنيا هدراهچ(350 يمان رطق هب ،ريگ هزرل 090112

ددع .)چنيا هدزناش(400 يمان رطق هب ،ريگ هزرل 090113

هحفص : 17



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

يفاص ـ11 لصف

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

ددع .)چنيا مود كي(15 يمان رطق هب ،يا هدند يفاص 110101871‘500/0

ددع .)چنيا مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،يا هدند يفاص 1101021‘259‘000/0

ددع .)چنيا كي(25 يمان رطق هب ،يا هدند يفاص 1101031‘774‘000/0

ددع .)چنيا مراهچ كي و كي(32 يمانرطق هب ،يا هدند يفاص 1101042‘498‘000/0

ددع .)چنيا مود كي و كي(40 يمانرطق هب ،يا هدند يفاص 1101053‘618‘000/0

ددع .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند يفاص 1101064‘866‘000/0

ددع .)چنيا مود كي و ود(65 يمانرطق هب ،يا هدند يفاص 1101078‘871‘000/0

ددع .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،راد جنلف يفاص 1102015‘587‘000/0

ددع .)چنيا مود كي و ود(65 يمانرطق هب ،راد جنلف يفاص 1102026‘994‘000/0

ددع .)چنيا هس(80 يمانرطق هب ،راد جنلف يفاص 1102038‘152‘000/0

ددع .)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب ،راد جنلف يفاص 11020410‘741‘000/0

ددع .)چنيا جنپ(125 يمان رطق هب ،راد جنلف يفاص 11020513‘561‘000/0

ددع .)چنيا شش(150 يمان رطق هب ،راد جنلف يفاص 11020616‘427‘000/0

ددع .)چنيا تشه(200 يمان رطق هب ،راد جنلف يفاص 11020728‘988‘000/0

ددع .)چنيا هد(250 يمان رطق هب ،راد جنلف يفاص 11020843‘077‘000/0

ددع .)چنيا هدزاود(300 يمان رطق هب ،راد جنلف يفاص 11020962‘589‘000/0

ددع .)چنيا هدراهچ(350 يمان رطق هب ،راد جنلف يفاص 11021092‘713‘000/0

ددع .)چنيا هدزناش(400 يمان رطق هب ،راد جنلف يفاص 11021199‘281‘000/0

هحفص : 18



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

مرگ بآ يترارح گيد ـ12 لصف

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

 يرلاك وليك رازه
تعاس رد

 يرلاكوليك65000 ات تـيفرظ يارب ،مرگبآ يندچ گـيد
.تعاس رد

120101

 يرلاك وليك رازه
تعاس رد

65000 زا شـيب تـيفرظ يارب ،مرگبآ يندچ گـيد
.تعاس رد يرلاكوليك130000 ات يرلاكوليك

120102

 يرلاك وليك رازه
تعاس رد

130000 زا شـيب تـيفرظ يارب ،مرگبآ يندچ گـيد
.تعاس رد يرلاكوليك

120103

 يرلاك وليك رازه
تعاس رد

400000 ات تـيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گـيد
.تعاس رد يرلاكوليك

1202011‘481‘000/0

 يرلاك وليك رازه
تعاس رد

400000 زا شـيب تـيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گـيد
.تـعاس رد يرلاكوليك650000 ات يرلاكوليك

1202021‘299‘000/0

 يرلاك وليك رازه
تعاس رد

650000 زا شيب تـيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گـيد
.تعاس رد يرلاكوليك1000000 ات يرلاكوليك

1202031‘223‘000/0

 يرلاك وليك رازه
تعاس رد

1000000 زا شيب تيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گيد
.تعاس رد يرلاكوليك1500000 ات يرلاكوليك

1202041‘245‘000/0

 يرلاك وليك رازه
تعاس رد

1500000 زا شيب تيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گيد
.تعاس رد يرلاكوليك

1202051‘242‘000/0

هحفص : 19



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

راخب گيد ـ13 لصف

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

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك450 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301011‘551‘139‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك1150 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301021‘816‘547‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك1600 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301031‘905‘377‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك2050 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301042‘445‘718‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك2700 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301053‘591‘607‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك4100 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301063‘866‘971‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك4550 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301074‘225‘555‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك5000 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301084‘544‘036‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك6350 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301095‘590‘732‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك7250 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301106‘539‘394‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك8150 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301116‘971‘343‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك10000 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301127‘474‘106‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك11800 تيفرظ هب ،راخب گيد 1301139‘294‘475‘000/0

هاگتسد .تعاس رد راخب مرگ وليك13600 تيفرظ هب ،راخب گيد 13011411‘205‘216‘000/0

هحفص : 20



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

يشبات هدننك مرگ ياههاگتسد-لعشم ـ14 لصف

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

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوس لييوزاگ لعشم
. تعاس رد يرلاك وليك35000 ات18000 ييامرگ

140101

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوس لييوزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك80000 ات18000 ييامرگ

140102

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوس لييوزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك200000 ات80000 ييامرگ

140103

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوس لييوزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك300000 ات130000 ييامرگ

140104

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوس لييوزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك650000 ات300000 ييامرگ

140105

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوس لييوزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك1000000 ات500000 ييامرگ

140106

هاگتسد  ييامرگ تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوسزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك40500 ات17500

140201

هاگتسد  ييامرگ تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوسزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك91500 ات33500

140202

هاگتسد  ييامرگ تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوسزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك183000 ات75500

140203

هاگتسد  ييامرگ تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوسزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك366000 ات150500

140204

هاگتسد  ييامرگ تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوسزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك581500 ات323000

140205

هاگتسد  ييامرگ تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوسزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك969000 ات409000

140206

هاگتسد  ييامرگ تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوسزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك1238000 ات420000

140207

هاگتسد  ييامرگ تيفرظ هب مرگ بآ گيد يارب ،زوسزاگ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك2153000 ات1076500

140208

تاووليك  زاگ ريش لماش يتعنص يكيمارس يشبات هدننك مرگ
 و هقرج ياهدورتكلا ،نز هقرج متسيس ،يدييونولوس
 تاحفص ،تاتسومرت اب لرتنك متسيس ،نويسازينوي
 باق و يزلف ششوپ ،طوبرم ياه هدنرادهگن ،يكيمارس
 زاگ اب راك يارب قرب يدورو لباك اب هارمه هدننك سكعنم
.تاووليك7 يمان يترارح تيفرظ هب عيام زاگ اي يعيبط

140301

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

يشبات هدننك مرگ ياههاگتسد-لعشم ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
تاووليك  زاگ ريش لماش يتعنص يكيمارس يشبات هدننك مرگ

 و هقرج ياهدورتكلا ،نز هقرج متسيس ،يدييونولوس
 تاحفص ،تاتسومرت اب لرتنك متسيس ،نويسازينوي
 باق و يزلف ششوپ ،طوبرم ياه هدنرادهگن ،يكيمارس
 زاگ اب راك يارب قرب يدورو لباك اب هارمه هدننك سكعنم
 ات7 زا شيب يمان يترارح تيفرظ هب عيام زاگ اي يعيبط

.تاووليك7 دازام هب تبسن ،تاووليك60

140302

تاووليك  ريش اب ازجم نف ،لعشم لماش يا هلول يشبات هدننك مرگ
راوخ شتآ ريذپان گنز يدالوف ياه هلول و يدييونولوس زاگ
 سكعنم ريذپان گنز يدالوف تاحفص اب شبات ياه هلول و
 لرتنك متسيس ،هلعش روسنس ،نز هقرج متسيس ،هدننك
 تاقلعتم رياس و تاتسومرت هب لاصتا لباق يكينورتكلا
 هرهم و چيپ و ريجنز و تلوبوي ،روتالوبروت ،اه تكارب( ژاتنوم
 قرب يدورو لباك اب هارمه بسانم زاگ گنلش و زيوآ يارب
 يمان يترارح تيفرظ هب عيام زاگ اي يعيبط زاگ اب راك يارب

.تاووليك13

140401

تاووليك  زاگ ريش اب ازجم نف ،لعشم لماش ياهلول يشبات هدننكمرگ
 و راوخشتآ ريذپان گنز يدالوف ياههلول و يدييونولوس
 سكعنم ريذپان گنز يدالوف تاحفص اب شبات ياههلول
 لرتنك متسيس ،هلعش روسنس ،نزهقرج متسيس ،هدننك
 تاقلعتم رياس و تاتسومرت هب لاصتا لباق يكينورتكلا
 هرهم و چيپ و ريجنز و تلوبوي ،روتالوبروت ،اهتكارب( ژاتنوم
 قرب يدورو لباك اب هارمه بسانم زاگ گنلش و زيوآ يارب
 يترارح تيفرظ هب)عيام زاگ اي يعيبط زاگ اب راك يارب
13 رب دازام هب تبسن ،تاووليك50 ات13 زا شيب يمان
.تاووليك

140402

تاووليك  متسيس يور بصن يارب( يشبات هدننك مرگ روتارنژ
 هدننك طولخم ياه يروتنو لماش)يا هلول پيرتسا
 هلحرم هس ات كي( يديئونولوس زاگ ياهريش ،اوه و تخوس
 زكرم هب لاصتا لباق يلخاد لرتنك متسيس ،شكم نف)يا
 لماك ششوپ ،هطقن كي زا گنيروتينام تيلباق اب لرتنك
 يارب بسانم رابغ و درگ و تبوطر ربارب رد مواقم يزلف
 هب بصن اي و)يجراخ راويد اي ماب يور( زاب ياضف رد بصن

 لباك ،بسانم زاگ گنلش اب هارمه ،فقس ريز زيوآ تروص
 ،يزلف باق( بصن يارب مزال لياسو هيلك و قرب يدورو
 زاگ اي يعيبط زاگ اب راك يارب)هريغ و هرهم و چيپ ،تروپاس
.تاو وليك50 يمان يترارح تيفرظ هب عيام

140501

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

يشبات هدننك مرگ ياههاگتسد-لعشم ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
تاووليك  متسيس يور بصن يارب( يشبات هدننك مرگ روتارنژ

 هدننك طولخم ياه يروتنو لماش)يا هلول پيرتسا
 هلحرم هس ات كي( يديئونولوس زاگ ياهريش ،اوه و تخوس
 زكرم هب لاصتا لباق يلخاد لرتنك متسيس ،شكم نف)يا
 لماك ششوپ ،هطقن كي زا گنيروتينام تيلباق اب لرتنك
 يارب بسانم رابغ و درگ و تبوطر ربارب رد مواقم يزلف
 هب بصن اي و)يجراخ راويد اي ماب يور( زاب ياضف رد بصن

 لباك ،بسانم زاگ گنلش اب هارمه ،فقس ريز زيوآ تروص
 ،يزلف باق( بصن يارب مزال لياسو هيلك و قرب يدورو
 زاگ اي يعيبط زاگ اب راك يارب)هريغ و هرهم و چيپ ،تروپاس
 ،تاووليك100 ات50 زا شيب يمان يترارح تيفرظ هب عيام
.تاو وليك50 رب دازام هب تبسن

140502

تاووليك  متسيس يور بصن يارب( يشبات هدننك مرگ روتارنژ
 هدننك طولخم ياه يروتنو لماش)يا هلول پيرتسا
 هلحرم هس ات كي( يديئونولوس زاگ ياهريش ،اوه و تخوس
 زكرم هب لاصتا لباق يلخاد لرتنك متسيس ،شكم نف)يا
 لماك ششوپ ،هطقن كي زا گنيروتينام تيلباق اب لرتنك
 يارب بسانم رابغ و درگ و تبوطر ربارب رد مواقم يزلف
 هب بصن اي و)يجراخ راويد اي ماب يور( زاب ياضف رد بصن

 لباك ،بسانم زاگ گنلش اب هارمه ،فقس ريز زيوآ تروص
 ،يزلف باق( بصن يارب مزال لياسو هيلك و قرب يدورو
 زاگ اي يعيبط زاگ اب راك يارب)هريغ و هرهم و چيپ ،تروپاس
200 ات100 زا شيب يمان يترارح تيفرظ هب عيام
.تاو وليك100 رب دازام هب تبسن ،تاووليك

140503

تاووليك  پيرتسا متسيس يور بصن يارب( يشبات هدننكمرگ روتارنژ
 و اوه و تخوس هدننك طولخم ياهيروتنو لماش)ياهلول
 شكم نف)ياهلحرم هس ات كي( يديئونولوس زاگ ياهريش
 لرتنك زكرم هب لاصتا لباق يلخاد لرتنك متسيس و هدننك
 يزلف لماك ششوپ ،هطقن كي زا گنيروتينام تيلباق اب و
 رد بصن يارب بسانم رابغ و درگ و تبوطر ربارب رد مواقم
 تروص هب بصن اي و)يجراخ راويد اي ماب يور( زاب ياضف
 لباك و زاگ يوق راشف گنليش اب هارمه ،فقس ريز زيوآ
 ،يزلف باق( بصن يارب مزال لياسو هيلك و قرب يدورو
 زاگ اي يعيبط زاگ اب راك يارب)هريغ و هرهم و چيپ ،تروپاس
300 ات200 زا شيب يمان يترارح تيفرظ هب عيام
.تاو وليك200 رب دازام هب تبسن تاووليك

140504
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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

يشبات هدننك مرگ ياههاگتسد-لعشم ـ14 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم  هب دزيانيمولآ يدالوف هلول كي يشبات پيرتسا ياه هلول

 و لاصتا ياه جنلف اب رتم6 ات1 لوط هب لاريپسا تروص
 هشيش مشپ قياع و يا هروك گنر اب يزلف ششوپ باق
 ليبق زا بصن لياسو هيلك اب هارمه يموينيمولآ تشپ
 تاعطق ،اه يهار هس ،اهوناز ،زيوآ يارب هرهم و چيپ ،ريجنز
.رتم يليم200 رطق هب يياهتنا

140505

لوطرتم  هب دزيانيمولآ يدالوف هلول كي يشبات پيرتسا ياه هلول
 و لاصتا ياه جنلف اب رتم6 ات1 لوط هب لاريپسا تروص
 هشيش مشپ قياع و يا هروك گنر اب يزلف ششوپ باق
 ليبق زا بصن لياسو هيلك اب هارمه يموينيمولآ تشپ
 تاعطق ،اه يهار هس ،اهوناز ،زيوآ يارب هرهم و چيپ ،ريجنز
.رتم يليم300 رطق هب يياهتنا

140506

لوطرتم  هب دزيانيمولآ يدالوف هلول ود يشبات پيرتسا ياه هلول
 و لاصتا ياه جنلف اب رتم6 ات1 لوط هب لاريپسا تروص
 هشيش مشپ قياع و يا هروك گنر اب يزلف ششوپ باق
 ليبق زا بصن لياسو هيلك اب هارمه يموينيمولآ تشپ
 تاعطق ،اه يهار هس ،اهوناز ،زيوآ تهج هرهم و چيپ ،ريجنز
.رتم يليم200 رطق هب يياهتنا

140507

لوطرتم  هب دزيانيمولآ يدالوف هلول ود يشبات پيرتسا ياه هلول
 و لاصتا ياه جنلف اب رتم6 ات1 لوط هب لاريپسا تروص
 هشيش مشپ قياع و يا هروك گنر اب يزلف ششوپ باق
 ليبق زا بصن لياسو هيلك اب هارمه يموينيمولآ تشپ
 تاعطق ،اه يهار هس ،اهوناز ،زيوآ تهج هرهم و چيپ ،ريجنز
.رتم يليم300 رطق هب يياهتنا

140508

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

يريگ هزادناو لرتنك ياههاگتسد ـ15 لصف

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

ددع 10 زا ميظنت هنماد اب ،يلصو و عطق عون ،يقاتا تاتسومرت
.دارگيتناس هجرد30 ات

1501012‘640‘000/0

ددع  اب ،يلصو و عطق عون ،يناتسمز -يناتسبات يقاتا تاتسومرت
 رييغت ديلك اب ،دارگيتناس هجرد30 ات10 زا ميظنت هنماد
.لصف

1501023‘067‘000/0

ددع  اب ،يلصو و عطق عون ،يناتسمز -يناتسبات يقاتا تاتسومرت
 ياهديلك اب ،دارگيتناس هجرد30 ات10 زا ميظنت هنماد
Selector( هتعرس هس و لصف رييغت Switch(، يارب 
.راويد يور بصن

1501033‘067‘000/0

ددع  عون ،ليوك نف تشگرب ياوه رد بصن يارب تاتسومرت
 هجرد30 ات10 زا ميظنت هنماد اب ،يلصو و عطق
.دارگيتناس

15010416‘173‘000/0

ددع  زا ميظنت هنماد اب ،يلصو و عطق عون ،يلاناك تاتسومرت
.دارگيتناس هجرد30 ات رفص

15010511‘047‘000/0

ددع نماد اب ،T. D. P. S ،يلصو و عطق عون ،يلاناك تاتسومرت
.دارگيتناس هجرد30 ات رفص زا ميظنت

15010611‘141‘000/0

ددع Freeze( يگدز خي ظفاحم يلاناك تاتسومرت
Protection(، يلصو و عطق عون، T. D. P. S، تنملا اب

 هجرد15 ات رفص زا ميظنت هنماد اب ،رتم6 لوط هب
.ربخ مالعا و قرب عطق يارب ،دارگيتناس

15010712‘714‘000/0

ددع Freeze( يگدز خي ظفاحم يلاناك تاتسومرت
Protection(، يلصو و عطق عون، T.D.P.S، تنملا اب

 هجرد15 ات رفص زا ميظنت هنماد اب ،رتم6 لوط هب
.ربخ مالعا و قرب عطق يارب ،Reset ديلك و دارگيتناس

15010812‘619‘000/0

ددع  بصن يارب ،)Firestat( قيرح دض يلاناك تاتسومرت
.تشگرب ياوه ريسم رد

1501097‘200‘000/0

ددع  هنماد اب ،يكيناكم ورتكلا يجيردت عون ،يقاتا تاتسومرت
.دارگيتناس هجرد30 ات10 زا ميظنت

15011016‘865‘000/0

ددع  ورتكلا يجيردت عون ،يناتسمز - يناتسبات يقاتا تاتسومرت
.دارگيتناس هجرد30 ات10 زا ميظنت هنماد اب ،يكيناكم

15011116‘865‘000/0

ددع  هنماد اب ،يكيناكم ورتكلا يجيردت عون ،يلاناك تاتسومرت
.دارگيتناس هجرد30 ات15 ياهنم زا ميظنت

15011217‘013‘000/0

ددع  ورتكلا يجيردت عون ،قرغتسم اي يلاناك تاتسومرت
.دارگيتناس هجرد100 ات20 زا ميظنت هنماد اب ،يكيناكم

15011317‘013‘000/0

ددع )I+P( لارگتنا هفاضا هب يجيردت عون ،يقاتا تاتسومرت
.دارگيتناس هجرد30 ات10 زا ميظنت هنماد اب ،يكين ورتكلا

15011412‘443‘000/0

ددع  هب يجيردت عون ،يناتسمز - يناتسبات يقاتا تاتسومرت
10 زا ميظنت هنماد اب ،يكين ورتكلا)I+P( لارگتنا هفاضا
.لصف رييغت ديلك اب ،دارگيتناس هجرد30 ات

15011512‘539‘000/0

هحفص : 25
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: كردم دك

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

: هژورپ مان

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

يريگ هزادناو لرتنك ياههاگتسد ـ15 لصف

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

ددع  زا ميظنت يارب ،يلصو و عطق عون ،يقاتا تاتسديمويه
.دصرد95 ات رفص

15020112‘287‘000/0

ددع  زا ميظنت يارب ،يلصو و عطق عون ،يلاناك تاتسديمويه
.دصرد95 ات رفص

15020228‘920‘000/0

ددع .دازآ ياوه رد بصن يارب ،امد روسنس 1503013‘149‘000/0

ددع .قاتا رد بصن يارب ،امد روسنس 1503023‘824‘000/0

ددع .لاناك رد بصن يارب ،امد روسنس 1503035‘272‘000/0

ددع  اي هلول رد بصن يارب ،يرادج اي قرغتسم عون ،امد روسنس
.بآ نزخم

1503046‘028‘000/0

ددع .قاتا رد بصن يارب ،يبسن تبوطر روسنس 15030515‘562‘000/0

ددع .لاناك رد بصن يارب ،يبسن تبوطر روسنس 15030623‘950‘000/0

ددع .بآ يارب ،راشف روسنس 15030712‘683‘000/0

ددع .اوه يارب ،راشف روسنس 15030822‘942‘000/0

ددع )I+P( لارگتنا هفاضا هب يجيردت اي يجيردت عون ،رلرتنك
.ميقتسم تلو10 ات رفص لانگيس و يجورخ كي اب ،

15040126‘269‘000/0

ددع )I+P( لارگتنا هفاضا هب يجيردت اي يجيردت عون ،رلرتنك
.ميقتسم تلو10 ات رفص لانگيس و يجورخ هس اي ود اب ،

15040241‘750‘000/0

ددع )I+P( لارگتنا هفاضا هب يجيردت اي يجيردت عون ،رلرتنك
 ،)Floating( روانش لانگيس و يجورخ هس اي ود اب ،
.يتيعضو هس

15040329‘099‘000/0

ددع .يلصو و عطق عون ،يناتسمز - يناتسبات رلرتنك 150404

ددع  و هنازور اي هنازور همانرب ميظنت يارب ،يكينورتكلا رميات
.يگتفه

15040519‘884‘000/0

هاگتسد  هكبش تحتDDC يروسسورپوركيم هدننك لرتنك
LON/BACnetمرف تهج هلول ود ليوك نف صوصخم

 هب لاصتا تيلباقو رود3 نف و لصو و عطق ياهريش هب
.يراويد تينوي

150410

هاگتسد  هكبش تحتDDC يروسسورپوركيم هدننك لرتنك
LON/BACnetمرف تهج هلول ود ليوك نف صوصخم

 تيلباق و ريغتم رود اي رود3 نف و يجيردت ياهريش هب
.يراويد تينوي هب لاصتا

150411
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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

يريگ هزادناو لرتنك ياههاگتسد ـ15 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد ابDDC يزير همانرب لباق يروسسورپوركيم هدننك لرتنك

MS هكبش هب لاصتا تيلباق TP/BACnetعون زا SC
)LCD( رگشيامن هحفص نودب بوانتم تلو42 هيذغت اب
گولانآ يجورخ اي يدورو يكيزيف هطقن41 رثكادح ياراد
.لاتيجيد اي

150412

هاگتسد ابDDC يزير همانرب لباق يروسسورپوركيم هدننك لرتنك
MS هكبش هب لاصتا تيلباق TP/BACnetعون زا AC
)LCD( رگشيامن هحفص نودب بوانتم تلو24 هيذغت اب
 گولانآ يجورخ اي يدورو يكيزيف هطقن30 رثكادح ياراد
.لاتيجيد اي

150413

هاگتسد ابDDC يزير همانرب لباق يروسسورپوركيم هدننك لرتنك
MS هكبش هب لاصتا تيلباق TP/BACnetعون زا AC
)LCD( رگشيامن هحفص نودب بوانتم تلو24 هيذغت اب
 گولانآ يجورخ اي يدورو يكيزيف هطقن50 رثكادح ياراد
.لاتيجيد اي

150414

هاگتسد ابDDC يزير همانرب لباق يروسسورپوركيم هدننك لرتنك
BC-B عون زاIP/BACnet هكبش هب لاصتا تيلباق
اب)LCD( رگشيامن هحفص نودب بوانتم تلو42 هيذغت اب
 اي يدورو يكيزيف هطقن200 رثكادح شريذپ تيلباق
.لاتيجيد اي گولانآ يجورخ

150415

هاگتسد ابDDC يزير همانرب لباق يروسسورپوركيم هدننك لرتنك
BC-B عون زاIP/BACnet هكبش هب لاصتا تيلباق
اب)LCD( رگشيامن هحفص نودب بوانتم تلو42 هيذغت اب
 اي يدورو يكيزيف هطقن400 رثكادح شريذپ تيلباق
.لاتيجيد اي گولانآ يجورخ

150416

هاگتسد ابDDC يزير همانرب لباق يروسسورپوركيم هدننك لرتنك
BC-B عون زاIP/BACnet هكبش هب لاصتا تيلباق
اب)LCD( رگشيامن هحفص نودب بوانتم تلو42 هيذغت اب
 اي يدورو يكيزيف هطقن600 رثكادح شريذپ تيلباق
.لاتيجيد اي گولانآ يجورخ

150417

لرتنك هطقن  فيدر ياه هدننك لرتنك يارب يكيزيف لاتيجيد يدورو
.714051 يلا124051

150421

لرتنك هطقن  فيدر ياه هدننك لرتنك يارب يكيزيف لاتيجيد يجورخ
.150417 يلا150412

150422

لرتنك هطقن  فيدر ياه هدننك لرتنك يارب يكيزيف گولانآ يدورو
.714051 يلا124051

150423

لرتنك هطقن  فيدر ياه هدننك لرتنك يارب يكيزيف گولانآ يجورخ
.150417 يلا124051

150424
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: كردم دك

: هژورپ دك :ييارجا هاگتسد مان تقوم يناشن شتآ وHSE نامتخاس گنيكراپ
رهگلگ هژورپ
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يريگ هزادناو لرتنك ياههاگتسد ـ15 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  اب ناكما اب يكيفارگ ريغ ،گنر كت ،LCD رگشيامن هحفص

 لرتنك تهج ،ميظنت ياه همكد ياراد رطس4 شيامن
.150417 يلا150412 فيدر ياه هدننك

150425

هاگتسد چنيا شش ات يكيفارگ ،يگنر ،يسمل ،LCD رگشيامن هحفص
.150417 يلا150415 فيدر ياه هدننك لرتنك تهج

150426

ددع  كرحم4 ات نتخادنا راك هب نامزمه يارب ،يكينورتكلا هلر
.يكيرتكلا

15050118‘371‘000/0

ددع Step( يا هلحرم هس يكينورتكلا هلر Controller
.ود ره اي و يناتسبات اي يناتسمز ياهتلاح يارب ،)

15050218‘371‘000/0

ددع  عطق تلاح هب يجيردت تلاح ليدبت يارب يكينورتكلا هلر
.يلصو و

15050317‘410‘000/0

ددع .يناتسمز -يناتسبات يتسد ليدبت ديلك 150601

ددع .يناتسمز -يناتسبات راكدوخ ليدبت ديلك 1506021‘921‘000/0

ددع  ميظنت هنماد اب ،رود هار زا ميظنت يجيردت يتسد ديلك
.طوبرم رلرتنك

1506038‘521‘000/0

ددع P. D. عون ،يناتسمز - يناتسبات تلاح رييغت يتسد ديلك
T. D .

150604

ددع  ،هتسب ،زاب ياهتلاح لماش ،يا هلحرم راهچ يتسد ديلك
.راكدوخ و نيبانيب

1506053‘979‘000/0

ددع  ناشن يارب رود هار زا ميظنت يا هلحرم شش يتسد ديلك
.)بوانت هب( امد نداد

1506068‘528‘000/0

ددع  هاگتسد رتليف اي نف فرط ود راشف فالتخا هدنهد ناشن
.بآ نوتس رتميليم50 ات50 ياهنم هجرد اب ،ناسر اوه

15070113‘081‘000/0

ددع  ميظنت هنماد اب ،يلصو و عطق عون ،راشف لرتنك هاگتسد
.راب10 ات رفص

15080112‘560‘000/0

ددع  ميظنت هنماد اب ،يلصو و عطق عون ،راشف لرتنك هاگتسد
.راب20 ات رفص

15080224‘641‘000/0

ددع  اب ،يكيناكمورتكلا يجيردت عون ،راشف لرتنك هاگتسد
.راب10 ات رفص ميظنت هنماد

150803

ددع  اب ،يكيناكمورتكلا يجيردت عون ،راشف لرتنك هاگتسد
.راب20 ات رفص ميظنت هنماد

15080420‘670‘000/0

ددع  راك يارب ،يلصو و عطق عون ،تاعيام حطس لرتنك هاگتسد
.راب10 راشف ات

15080510‘329‘000/0

ددع .يلصو و عطق عون ،قرغتسم تاتسوكآ 150901

ددع .يلصو و عطق عون ،يرادج تاتسوكآ 150902

ددع .اوه لاناك رد بصن يارب ،يلصو و عطق عون ،چييوس ولف 15100115‘903‘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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يريگ هزادناو لرتنك ياههاگتسد ـ15 لصف

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

ددع .بآ هلول رد بصن يارب ،يلصو و عطق عون ،چييوس ولف 15100212‘243‘000/0

ددع  فرط ود راشف فالتخا يارب ،ربخ مالعا يكيرتكلا چييوس
.ناسر اوه هاگتسد نف اي رتليف

1510032‘893‘000/0

ددع  ياهكرحم يور بصن يارب ،يكمك يكيرتكلا چييوس
.يلصو و عطق اي و يجيردت

15100414‘983‘000/0

ددع ( روانش اي يلصو و عطق عون ،رپمد يكيرتكلا كرحم
Floating(، حطس عبرم رتم1.5 رثكادح يارب بسانم 

.رپمد

15110117‘635‘000/0

ددع ( روانش اي يلصو و عطق عون ،رپمد يكيرتكلا كرحم
Floating(، حطس عبرم رتم3 رثكادح يارب بسانم 

.رپمد

15110219‘961‘000/0

ددع ( روانش اي يلصو و عطق عون ،رپمد يكيرتكلا كرحم
Floating(، حطس عبرم رتم6 رثكادح يارب بسانم 

.رپمد

15110330‘744‘000/0

ددع ( روانش اي يلصو و عطق عون ،رپمد يكيرتكلا كرحم
Floating(، يارب بسانم ،تشگرب رنف مزيناكم اب 

.رپمد حطس عبرم رتم4 رثكادح

15110433‘766‘000/0

ددع  يدورو لانگيس اب ،يجيردت عون ،رپمد يكيرتكلا كرحم
 رتم1.5 رثكادح يارب بسانم ،ميقتسم تلو10 ات رفص
.رپمد حطس عبرم

15110521‘024‘000/0

ددع  يدورو لانگيس اب ،يجيردت عون ،رپمد يكيرتكلا كرحم
 عبرم رتم3 رثكادح يارب بسانم ،ميقتسم تلو10 ات رفص
.رپمد حطس

15110629‘437‘000/0

ددع  يدورو لانگيس اب ،يجيردت عون ،رپمد يكيرتكلا كرحم
 عبرم رتم6 رثكادح يارب بسانم ،ميقتسم تلو10 ات رفص
.رپمد حطس

15110735‘329‘000/0

ددع  يدورو لانگيس اب ،يجيردت عون ،رپمد يكيرتكلا كرحم
 بسانم ،تشگرب رنف مزيناكم اب ،ميقتسم تلو10 ات رفص
.رپمد حطس عبرم رتم4 رثكادح يارب

15110833‘766‘000/0

ددع .)چنيا مود كي(15 يمان رطق هب ،ههار ود لرتنك ريش 15120116‘514‘000/0

ددع .)چنيا مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،ههار ود لرتنك ريش 15120217‘956‘000/0

ددع .)چنيا كي(25 يمان رطق هب ،ههار ود لرتنك ريش 15120320‘739‘000/0

ددع  مراهچ كي و كي(32 يمان رطق هب ،ههار ود لرتنك ريش
.)چنيا

15120424‘383‘000/0

ددع  مود كي و كي(40 يمان رطق هب ،ههار ود لرتنك ريش
.)چنيا

15120532‘985‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

ددع .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،ههار ود لرتنك ريش 15120637‘214‘000/0

ددع  مود كي و ود(65 يمان رطق هب ،ههار ود لرتنك ريش
.)چنيا

15120793‘542‘000/0

ددع .)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،ههار ود لرتنك ريش 151208109‘241‘000/0

ددع .)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب ،ههار ود لرتنك ريش 151209142‘254‘000/0

ددع .)چنيا مود كي(15 يمان رطق هب ،ههار هس لرتنك ريش 15130117‘095‘000/0

ددع .)چنيا مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،ههار هس لرتنك ريش 15130217‘969‘000/0

ددع .)چنيا كي(25 يمان رطق هب ،ههار هس لرتنك ريش 15130318‘845‘000/0

ددع  مراهچ كي و كي(32 يمان رطق هب ،ههار هس لرتنك ريش
.)چنيا

15130422‘197‘000/0

ددع  مود كي و كي(40 يمان رطق هب ،ههار هس لرتنكريش
.)چنيا

15130526‘716‘000/0

ددع .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،ههار هس لرتنك ريش 15130633‘861‘000/0

ددع .)چنيا مود كي و ود(65يمان رطق هب ،ههار هس لرتنكريش 15130758‘934‘000/0

ددع .)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،ههار هس لرتنك ريش 15130879‘577‘000/0

ددع .)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب ،ههار هس لرتنك ريش 151309117‘122‘000/0

ددع .لرتنك ريش يور بصن يارب ،يكيرتكلا كرحم 15140137‘751‘000/0

ددع  مزيناكم اب ،لرتنك ريش يور بصن يارب ،يكيرتكلا كرحم
.تشگرب رنف

151402

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،يا هناورپ لرتنك ريش
.)چنيا كي(25 يمان رطق هب

15150159‘472‘000/0

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،يا هناورپ لرتنك ريش
.)چنيا مراهچ كي و كي(32 يمان رطق هب

15150260‘172‘000/0

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،يا هناورپ لرتنك ريش
.)چنيا مود كي و كي(40 يمان رطق هب

15150360‘450‘000/0

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،يا هناورپ لرتنك ريش
.)چنيا ود(50 يمان رطق هب

15150460‘553‘000/0

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،يا هناورپ لرتنك ريش
.)چنيا مود كي و ود(65 يمان رطق هب

15150562‘907‘000/0

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،يا هناورپ لرتنك ريش
.)چنيا هس(80 يمان رطق هب

15150665‘800‘000/0

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،يا هناورپ لرتنك ريش
.)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب

15150770‘230‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

ددع  ،يكمك يكيرتكلا ،)Potentiometer( رتمويسناتپ
.رپمد اي ريش يور بصن يارب

1516015‘928‘000/0

ددع  بصن يارب ،يكينورتكلا ،)Positioner( رنويسيزوپ
.رپمد اي ريش يور

15160212‘687‘000/0

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،ههار هس لرتنك ريش
(15 يمان رطق هب ،ليوك نف صوصخم ،يلصو و عطق عون
.)چنيا مود كي

1517017‘862‘000/0

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،ههار هس لرتنك ريش
(20 يمان رطق هب ،ليوك نف صوصخم ،يلصو و عطق عون
.)چنيا مراهچ هس

1517028‘686‘000/0

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،ههار هس لرتنك ريش
 راكدوخ ديلك اب ،ليوك نف صوصخم ،يلصو و عطق عون
 كي(15 يمان رطق هب ،يناتسمز - يناتسبات تلاح رييغت
.)چنيا مود

1517038‘603‘000/0

ددع  ،لماك روط هب يكيرتكلا كرحم اب ،ههار هس لرتنك ريش
 راكدوخ ديلك اب ،ليوك نف صوصخم ،يلصو و عطق عون
 هس(20 يمان رطق هب ،يناتسمز - يناتسبات تلاح رييغت
.)چنيا مراهچ

1517049‘716‘000/0

ددع  مود كي(15 يمان رطق هب ،روتايدار كيتاتسومرت ريش
.)چنيا

1518011‘276‘000/0

ددع  مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،روتايدار كيتاتسومرت ريش
.)چنيا

1518021‘430‘000/0

ددع 100 ات ناوت اب ،بوانتم تلو24 هب220 روتامروفسنارت
.رپمآ تلو

1519012‘557‘000/0

ددع 200 ات ناوت اب ،بوانتم تلو24 هب220 روتامروفسنارت
.رپمآ تلو

1519025‘843‘000/0

ددع .رتميتناس17 عافترا هب ،فالغ اب مياق رتمومرت 152001

ددع .رتميتناس25 عافترا هب ،فالغ اب مياق رتمومرت 152002

ددع .رتميتناس17 عافترا هب ،فالغ اب يا هشوگ رتمومرت 152003

ددع .رتميتناس25 عافترا هب ،فالغ اب يا هشوگ رتمومرت 152004

ددع .ماوت ،مياق رتمونام رتمومرت 152005

ددع  هجرد70 ات18 ياهنم زا ،ساسح هلول اب رتمومرت
.هتسب هظفحم يارب ،دارگيتناس

152006

ددع  ،دارگيتناس هجرد120 ات10 زا ،ساسح هلول اب رتمومرت
.هتسب هظفحم يارب

152007
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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 هزادناو لرتنك ياههاگتسد ـ15 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  ريش اب ،راب30 ات رفص زا ،يا هرياد هحفص اب رتمونام

.يروامس
152101931‘000/0

ددع .ّبآ رتم63 ات15 زا ،جردم يرتميتناس15 رتمونام 152102

ددع  ،راشف تحت عبانم اي و هتسب طاسبنا عبانم يارب ،امن بآ
.هيلخت ريش و امن بآ هلول لماش

152201

ددع  مود كي(15 يمان رطق هب ،يا همچاس ود لييوزاگ پاپوس
.)چنيا

152301

ددع  هس(20 يمان رطق هب ،يا همچاس ود لييوزاگ پاپوس
.)چنيا مراهچ

152302

ددع  كي(25 يمان رطق هب ،يا همچاس ود لييوزاگ پاپوس
.)چنيا

152303

ددع  و كي(32 يمان رطق هب ،يا همچاس ود لييوزاگ پاپوس
.)چنيا مراهچ كي

152304

ددع .)چنيا مود كي(15 يمان رطق هب ،روانش ريش 152401

ددع .)چنيا مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،روانش ريش 152402

ددع .)چنيا كي(25 يمان رطق هب ،روانش ريش 152403

ددع .)چنيا مراهچ كي و كي(32 يمان رطق هب ،روانش ريش 152404

ددع .)چنيا مود كي و كي(40 يمان رطق هب ،روانش ريش 152405

ددع .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،روانش ريش 152406

ددع .)چنيا مود كي و ود(65 يمان رطق هب ،روانش ريش 152407

هاگتسد يارب ديلك هحفص وLCD رگشيامن هحفص اب يراويد تينوي
 ياراد ،ليوك نفDDC يروسسورپوركيم هدننك لرتنك
.امد رگسح

152511

هاگتسد يارب ديلك هحفص وLCD رگشيامن هحفص اب يراويد تينوي
 ياراد ،ليوك نفDDC يروسسورپوركيم هدننك لرتنك
.تبوطر و امد رگسح

152512

هاگتسد يارب ديلك هحفص وLCD رگشيامن هحفص اب يراويد تينوي
 ياراد ،ليوك نفDDC يروسسورپوركيم هدننك لرتنك
.نبرك ديسكا يد و تبوطر و امد رگسح

152513

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زاگ راشف يارب ،چنيا2 رطق هب ،باتش رگسح كي اب هلزلز

psi0.25، يا هدند عون زا.

153201

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زاگ راشف يارب ،چنيا3 رطق هب ،باتش رگسح كي اب هلزلز

psi0.25، يا هدند عون زا.

153202

هحفص : 32
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: كردم دك

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

: هژورپ مان

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

يريگ هزادناو لرتنك ياههاگتسد ـ15 لصف

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

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زاگ راشف يارب ،چنيا4 رطق هب ،باتش رگسح كي اب هلزلز

psi0.25، يا هدند عون زا.

153203

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زا زاگ راشف يارب ،چنيا2 رطق هب ،باتش رگسح كي اب هلزلز

psi2ات psi60، يجنلف عون زا.

153204

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زا زاگ راشف يارب ،چنيا3 رطق هب ،باتش رگسح كي اب هلزلز

psi2ات psi60، يجنلف عون زا.

153205

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زا زاگ راشف يارب ،چنيا4 رطق هب ،باتش رگسح كي اب هلزلز

psi2ات psi60، يجنلف عون زا.

153206

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زا زاگ راشف يارب ،چنيا6 رطق هب ،باتش رگسح كي اب هلزلز

psi2ات psi60، يجنلف عون زا.

153207

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زا زاگ راشف يارب ،چنيا8 رطق هب ،باتش رگسح هس اب هلزلز

psi2ات psi60، يجنلف عون زا.

153208

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زاگ راشف يارب ،چنيا10 رطق هب ،باتش رگسح هس اب هلزلز
.يجنلف عون زا ،psi60 اتpsi2 زا

153209

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زاگ راشف يارب ،چنيا12 رطق هب ،باتش رگسح هس اب هلزلز
.يجنلف عون زا ،psi60 اتpsi2 زا

153210

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زا زاگ راشف يارب ،چنيا3 رطق هب ،باتش رگسح هس اب هلزلز

psi60ات psi250، يجنلف عون زا.

153211

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زا زاگ راشف يارب ،چنيا4 رطق هب ،باتش رگسح هس اب هلزلز

psi60ات psi250، يجنلف عون زا.

153212

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زا زاگ راشف يارب ،چنيا6 رطق هب ،باتش رگسح هس اب هلزلز

psi60ات psi250، يجنلف عون زا.

153213

ددع  جاوما هب ساسح ،زاگ نايرج راكدوخ عطق دنمشوه هناماس
 زا زاگ راشف يارب ،چنيا8 رطق هب ،باتش رگسح هس اب هلزلز

psi60ات psi250، يجنلف عون زا.

153214

هحفص : 33
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: كردم دك

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

: هژورپ مان

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

نك مرگ بآ ـ16 لصف

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

هاگتسد .رتيل190 تيفرظ هب ،زوسزاگ نك مرگ بآ 16020216‘807‘000/0

هاگتسد يرتيل100 يديشروخ نكمرگبآ 160301

هاگتسد يرتيل150 يديشروخ نكمرگبآ 160302

هاگتسد يرتيل200 يديشروخ نكمرگبآ 160303

هاگتسد يرتيل250 يديشروخ نكمرگبآ 160304

هاگتسد يرتيل300 يديشروخ نكمرگبآ 160305

هاگتسد يرتيل350 يديشروخ نكمرگبآ 160306

ددع  هب يراويد شوجدوز يقرب نكمرگ بآ بصن و لمح ،هيهت
تاو1500 تيفرظ

1604011/0030‘000‘000 *30‘000‘000/0

30‘000‘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

روتايدار ـ17 لصف

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

يرلاك وليك دصكي
تعاس رد

.رتميليم500 عافترا هب ،يدالوف روتايدار 170201497‘000/0

يرلاك وليك دصكي
تعاس رد

.رتميليم600 عافترا هب ،يدالوف روتايدار 170202489‘000/0

يرلاك وليك دصكي
تعاس رد

.رتميليم350 عافترا هب ،يموينيمولآ روتايدار 170301578‘500/0

يرلاك وليك دصكي
تعاس رد

.رتميليم500 عافترا هب ،يموينيمولآ روتايدار 170302565‘500/0

يرلاك وليك دصكي
تعاس رد

.رتميليم600 عافترا هب ،يموينيمولآ روتايدار 170303505‘500/0

هحفص : 35
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: كردم دك

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

: هژورپ مان

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

نكدرس بآ ـ18 لصف

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

هاگتسد  هيور و هندب اب ،تعاس رد رتيل38 تيفرظ هب ،نكدرس بآ
 زهجم روسرپمك و دالوف زا نزخم ،قارب ريذپان گنز دالوف زا
 تاتسومرت ،بسا مراهچ كي زاف كي روتومورتكلا هب
.بآ تشادرب يدالوف ريش ددع كي و ميظنت لباق يترارح

180102

هاگتسد  هيور و هندب اب ، تعاس رد رتيل57 تيفرظ هب ،نكدرس بآ
 زهجم روسرپمك و دالوف زا نزخم ،قارب ريذپان گنز دالوف زا
 يترارح تاتسومرت ،بسا موس كي زاف كي روتومورتكلا هب
.بآ تشادرب يدالوف ريش ددع كي و ميظنت لباق

180104

هاگتسد  و هندب اب ،تعاس رد رتيل114 تيفرظ هب ،نكدرس بآ
 روسرپمك و دالوف زا نزخم ،قارب ريذپان گنز دالوفزا هيور
 تاتسومرت ،بسا مود كي زاف كي روتومورتكلا هب زهجم
.بآ تشادرب يدالوف ريش ددع ود و ميظنت لباق يترارح

180105

هاگتسد  و هندب اب ،تعاس رد رتيل190 تيفرظ هب ،نكدرس بآ
 روسرپمك و دالوف زا نزخم ،قارب ريذپان گنز دالوف زا هيور
 ،بسا مراهچ كي و كي زاف كي روتومورتكلا هب زهجم
 يدالوف ريش ددع راهچ و ميظنت لباق يترارح تاتسومرت
.بآ تشادرب

180106

هحفص : 36
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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

شكدود و اوه هچيرد،اوه لاناك ـ19 لصف

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

عبرمرتم .رتميليم0.5 تماخض هب اوه لاناك 1901011‘256‘000/0

عبرمرتم .رتميليم0.6 تماخض هب اوه لاناك 1901021‘405‘000/0

عبرمرتم .رتميليم0.75 تماخض هب اوه لاناك 1901031‘636‘000/0

عبرمرتم .رتميليم1 تماخض هب اوه لاناك 1901041‘981‘000/0

عبرمرتم .رتميليم1.25 تماخض هب اوه لاناك 1901052‘349‘000/0

عبرمرتم .رتميليم1.5 تماخض هب اوه لاناك 1901062‘857‘000/0

عبرمرتم  هزادنا هب ،تاشاعترا فذح يارب ،فاطعنا لباق تالاصتا
 هتخاس لاصتا حطس يازا هب ،اه هشقن رد هدش صخشم
.هدش

1902011‘493‘000/0

ددع .رتميتناس30 اترطق هب ،اوه هچيرد 1903011‘450‘000/0

ددع .رتميتناس35 رطق هب ،اوه هچيرد 1903021‘659‘000/0

ددع .رتميتناس38 رطق هب ،اوه هچيرد 1903031‘801‘000/0

ددع .رتميتناس40 رطق هب ،اوه هچيرد 1903041‘970‘000/0

ددع .رتميتناس46 رطق هب ،اوه هچيرد 1903052‘309‘000/0

ددع .رتميتناس50 رطق هب ،اوه هچيرد 1903062‘852‘000/0

ددع .رتميتناس60 رطق هب ،اوه هچيرد 1903073‘411‘000/0

عبرم رتميتناس single( هفرط كي هچيرد deflection( . 1904011‘380/0

عبرم رتميتناس double( هفرطود هچيرد deflection( . 1905011‘240/0

عبرم رتميتناس .شوگ راهچ يفقس هچيرد 1906011‘610/0

عبرم رتميتناس .تباث هچيرد 190701200/00248‘000 1‘240/0

عبرم رتميتناس .باق نودب لكشV يرداپ 1908011‘710/0

عبرم رتميتناس .باق اب لكشV يرداپ 1909011‘640/0

عبرم رتميتناس linear( يطخ هچيرد grille(يموينيمولآ. 1910011‘530/0

عبرم رتميتناس linear( يفقس يطخ هچيرد diffuser(
.يموينيمولآ

1911012‘040/0

عبرم رتميتناس .شتآ دض رپمد 191201

عبرم رتميتناس .يتسد رپمد 191301

هحفص : 37
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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

شكدود و اوه هچيرد،اوه لاناك ـ19 لصف

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

مرگوليك  هشقن رد هدش نييعت تماخض هب ،يدالوف قرو زا شكدود
 ياه هرپ ،ناراب بآ ذوفن زا يريگولج كهالك لماش ،اه
 لاصتا مامت اب هدود هيلخت هچيرد ،)اوه هچيرد( دود تياده
 تابيكرت يوتحم گنر تسد ود  و مزال ياه تسب و اه
.مرك و يور

191401189‘000/0

248‘000

هحفص : 38
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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

شكاوه ـ20 لصف

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

هاگتسد  هيلخت تيفرظ و رتميتناس15 رطق هب ،يا هرجنپ شكاوه
. هيناث رد رتيل95

2001011/001‘109‘000 1‘109‘000/0

هاگتسد  هيلخت تيفرظ و رتميتناس20 رطق هب ،يا هرجنپ شكاوه
.هيناث رد رتيل190 ات95 زا شيب

2001021‘529‘000/0

هاگتسد  هيلخت تيفرظ و رتميتناس25 رطق هب ،يا هرجنپ شكاوه
.هيناث رد رتيل280 ات190 زا شيب

2001031‘687‘000/0

هاگتسد  هيلخت تيفرظ و رتميتناس30 رطق هب ،يراويد شكاوه
.هيناث رد رتيل425

20020111‘148‘000/0

هاگتسد  هيلخت تيفرظ و رتميتناس35 رطق هب ،يراويد شكاوه
.هيناث رد رتيل660 ات425 زا شيب

20020212‘262‘000/0

هاگتسد  هيلخت تيفرظ و رتميتناس40رطق هب ،يراويد شكاوه
.هيناث رد رتيل990 ات660 زا شيب

2002032/0027‘198‘000 13‘599‘000/0

هاگتسد  هيلخت تيفرظ و رتميتناس45 رطق هب ،يراويد شكاوه
.هيناث رد رتيل1270 ات990 زا شيب

20020417‘068‘000/0

هاگتسد  هيلخت تيفرظ و رتميتناس50رطق هب ،يراويد شكاوه
 اي زاف كي روتوم اب هيناث رد رتيل1770 ات1270 زا شيب
.زاف هس

20020518‘673‘000/0

هاگتسد  روتوماب ،هيناث رد رتيل165 ات تيفرظ هب ،يفقس شكاوه
.زاف هس اي زاف كي

20030119‘644‘000/0

هاگتسد  رد رتيل378 ات165 زا شيب تيفرظ هب ،يفقس شكاوه
.زاف هس اي زاف كي روتوم اب ،هيناث

20030220‘064‘000/0

هاگتسد  رد رتيل755 ات378 زا شيب تيفرظ هب ،يفقس شكاوه
.زاف هس روتوم اب ،هيناث

20030323‘008‘000/0

هاگتسد  رد رتيل1110 ات755 زا شيب تيفرظ هب ،يفقس شكاوه
.زاف هس روتوم اب ،هيناث

20030433‘852‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم280 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 لباقم رد تعاس رد بعكمرتم1800 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ200 كيتاتسا راشف

20040123‘144‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم315 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 لباقم رد تعاس رد بعكمرتم2500 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ200 كيتاتسا راشف

20040224‘522‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم355 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 لباقم رد تعاس رد بعكمرتم3000 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ200 كيتاتسا راشف

20040325‘639‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم400 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 لباقم رد تعاس رد بعكمرتم4000 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ250 كيتاتسا راشف

20040427‘848‘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

شكاوه ـ20 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  رذگ اب رتميليم450 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه

 لباقم رد تعاس رد بعكمرتم5000 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ250 كيتاتسا راشف

20040529‘699‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم500 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 لباقم رد تعاس رد بعكمرتم6000 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ250 كيتاتسا راشف

20040630‘709‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم560 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 لباقم رد تعاس رد بعكمرتم8000 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ250 كيتاتسا راشف

20040730‘882‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم630 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 رد تعاس رد بعكمرتم11000 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ250 كيتاتسا راشف لباقم

20040853‘551‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم710 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 رد تعاس رد بعكمرتم13000 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ250 كيتاتسا راشف لباقم

20040966‘882‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم800 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 رد تعاس رد بعكمرتم15000 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ250 كيتاتسا راشف لباقم

20041067‘421‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم900 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 رد تعاس رد بعكمرتم20000 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ250 كيتاتسا راشف لباقم

20041183‘749‘000/0

هاگتسد  رذگ اب رتميليم1000 رطق هب نف اب ينوزلح شكاوه
 رد تعاس رد بعكمرتم28000 دودح رد اوه طسوتم
.لاكساپ250 كيتاتسا راشف لباقم

200412125‘563‘000/0

28‘307‘000
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: كردم دك

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

رتيه تينوي ،ليوك نف ـ21 لصف

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

هاگتسد . هيناث رد رتيل95 تيفرظ هب ،ينيمز ليوك نف 21010123‘495‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل140 تيفرظ هب ،ينيمز ليوك نف 21010224‘508‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل190 تيفرظ هب ،ينيمز ليوك نف 21010329‘162‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل280 تيفرظ هب ،ينيمز ليوك نف 21010436‘459‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل380 تيفرظ هب ،ينيمز ليوك نف 21010545‘219‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل470 تيفرظ هب ،ينيمز ليوك نف 21010650‘877‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل565 تيفرظ هب ،ينيمز ليوك نف 21010759‘187‘000/0

هاگتسد  وليك3800 ات2500 تيفرظ هب ،يقفا عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك

210201

هاگتسد  ات3800 زا شيب تيفرظ هب ،يقفا عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك5000

210202

هاگتسد  ات5000 زا شيب تيفرظ هب ،يقفا عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك7550

210203

هاگتسد  ات7550 زا شيب تيفرظ هب ،يقفا عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك10050

210204

هاگتسد  ات10050 زا شيب تيفرظ هب ،يقفا عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك15100

210205

هاگتسد  ات15100  زا شيب تيفرظ هب ،يقفا عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك20150

210206

هاگتسد  ات20150 زا شيب تيفرظ هب ،يقفا عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك25200

210207

هاگتسد  ات25200 زا شيب تيفرظ هب ،يقفا عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك30200

210208

هاگتسد 3800 ات2500زا شيب تيفرظ هب ،مياق عون ،رتيه تينوي
.تـعاس رد يرلاك وليك

210301

هاگتسد 5000 ات3800 زا شيب تيفرظ هب ،مئاق عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك

210302

هاگتسد  ات5000  زا شيب تيفرظ هب ،مياق عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك7550

210303

هاگتسد  ات7550  زا شيب تيفرظ هب ،مياق عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك10050

210304

هاگتسد  ات10050 زا شيب تيفرظ هب ،مياق عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك15100

210305

هاگتسد  ات15100 زا شيب تيفرظ هب ،مياق عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك20150

210306
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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

رتيه تينوي ،ليوك نف ـ21 لصف

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

هاگتسد  ات20150 زا شيب تيفرظ هب ،مياق عون ،رتيه تينوي
.تعاس رد يرلاك وليك25200

210307

هاگتسد .هيناث رد رتيل380 تيفرظ هب ،يلاناك ليوك نف 21040145‘884‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل480 تيفرظ هب ،يلاناك ليوك نف 21040247‘817‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل565 تيفرظ هب ،يلاناك ليوك نف 21040353‘999‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل660 تيفرظ هب ،يلاناك ليوك نف 21040460‘807‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل755 تيفرظ هب ،يلاناك ليوك نف 21040582‘791‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل850 تيفرظ هب ،يلاناك ليوك نف 21040685‘305‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل940 تيفرظ هب ،يلاناك ليوك نف 21040792‘152‘000/0

هاگتسد  رد بعكم توف2500يهداوه تيفرظ هب ناسراوه هاگتسد
هقيقد

210501438‘700‘000/0

هاگتسد  رد بعكم توف3500يهداوه تيفرظ هب ناسراوه هاگتسد
هقيقد

210502541‘420‘000/0

هاگتسد  رد بعكم توف5000يهداوه تيفرظ هب ناسراوه هاگتسد
هقيقد

210503602‘410‘000/0

هاگتسد  رد بعكم توف7000يهداوه تيفرظ هب ناسراوه هاگتسد
هقيقد

210504713‘690‘000/0

هاگتسد  بعكم توف10000يهداوه تيفرظ هب ناسراوه هاگتسد
هقيقد رد

210505916‘990‘000/0

هاگتسد  بعكم توف15000يهداوه تيفرظ هب ناسراوه هاگتسد
هقيقد رد

2105061‘260‘460‘000/0

هاگتسد  بعكم توف20000يهداوه تيفرظ هب ناسراوه هاگتسد
هقيقد رد

2105071‘487‘300‘000/0

هاگتسد  بعكم توف30000يهداوه تيفرظ هب ناسراوه هاگتسد
هقيقد رد

2105081‘765‘500‘000/0

هاگتسد  بعكم توف40000يهداوه تيفرظ هب ناسراوه هاگتسد
هقيقد رد

2105091‘851‘100‘000/0

عبرم توف .چنيا رد هرپ8 دادعت اب يسم ييامرگ اي ييامرس ليوك 2106011‘712‘000/0
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: كردم دك
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رهگلگ هژورپ

: هژورپ مان

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

يبآرلوك ـ22 لصف

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

هاگتسد  هيناث رد رتيل1400 يبيرقت تيفرظ هب ،لاشوپ اب يبآرلوك
.

22010113‘599‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل1900 يبيرقت تيفرظ هب ،لاشوپ اب يبآرلوك 22010218‘107‘000/0

هاگتسد .هيناث رد رتيل3300 يبيرقت تيفرظ هب ،لاشوپ اب يبآرلوك 22010422‘910‘000/0

هاگتسد  رد رتيل1800 يبيرقت تيفرظ هب ،يزلولس دپ اب يبآرلوك
.هيناث

220201

هاگتسد  رد رتيل2200 يبيرقت تيفرظ هب ،يزلولس دپ اب يبآرلوك
.هيناث

220202

هاگتسد  رد رتيل3050 يبيرقت تيفرظ هب ،يزلولس دپ اب يبآرلوك
.هيناث

220203
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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

يزاگرلوك ـ23 لصف

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

هاگتسد . تعاس رد يرلاك وليك2250 تيفرظ هب ،يزاگ رلوك 230101

هاگتسد .تعاس رد يرلاك وليك3000 تيفرظ هب ،يزاگ رلوك 230104

هاگتسد .تعاس رد يرلاك وليك4500 تيفرظ هب ،يزاگ رلوك 230107

هاگتسد .تعاس رد يرلاك وليك6000 تيفرظ هب ،يزاگ رلوك 230110

هاگتسد .تعاس رد يرلاك وليك6750 تيفرظ هب ،يزاگ رلوك 230111
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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

پمپورتكلا ـ24 لصف

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

هاگتسد  بسا مهدزاود كي روتوم تردق اب،طخ يور پمپ ورتكلا
10 يهد بآ،)چنيا كي( رتم يليم25 شنار هلول رطق،راخب
.توف5 عافترا و هقيقد رد نلاگ

2401019‘085‘000/0

هاگتسد  بسا متشه كي روتوم تردق اب ،طخ يور پمپ ورتكلا
)چنيا مراهچ كي و كي(رتم يليم32 شنار هلول رطق،راخب
.توف5 عافترا و هقيقد رد نلاگ20 يهد بآ،

24010210‘462‘000/0

هاگتسد  بسا مشش كي روتوم تردق اب ،طخ يور پمپ ورتكلا
30 يهد بآ،)چنيا ود(رتم يليم50 شنار هلول رطق ،راخب
.توف10 عافترا و هقيقد رد نلاگ

24010312‘995‘000/0

هاگتسد  بسا موس كي روتوم تردق اب ،طخ يور پمپ ورتكلا
)چنيا مود كي و كي(رتم يليم40 شنار هلول رطق ،راخب
.توف18 عافترا و هقيقد رد نلاگ30 يهد بآ،

24010412‘995‘000/0

هاگتسد  بسا موس كي روتوم تردق اب،طخ يور پمپ ورتكلا
 بآ ،)چنيا مود كي و ود(رتم يليم65 شنار هلول رطق،راخب
.توف8 عافترا و هقيقد رد نلاگ40 يهد

24010515‘694‘000/0

هاگتسد  ،راخب بسا مود كي روتوم تردق اب ،طخ يور پمپ ورتكلا
 نلاگ40 يهد بآ،)چنيا ود(رتم يليم50 شنار هلول رطق
.توف19 عافترا و هقيقد رد

240106

هاگتسد  بسا مراهچ هس روتوم تردق اب ،طخ يور پمپ ورتكلا
60 يهد بآ،)چنيا هس(رتم يليم80 شنار هلول رطق ،راخب
.توف16 عافترا و هقيقد رد نلاگ

24010716‘131‘000/0

هاگتسد .32-125 هزادنا رد پمپ 240201

هاگتسد .32-160 هزادنا رد پمپ 24020212‘833‘000/0

هاگتسد .32-200 هزادنا رد پمپ 24020313‘762‘000/0

هاگتسد .40-125 هزادنا رد پمپ 24020412‘188‘000/0

هاگتسد .40-160 هزادنا رد پمپ 24020513‘249‘000/0

هاگتسد .40-200 هزادنا رد پمپ 24020614‘709‘000/0

هاگتسد .40-250 هزادنا رد پمپ 24020716‘327‘000/0

هاگتسد .50-125 هزادنا رد پمپ 240208

هاگتسد .50-160 هزادنا رد پمپ 24020914‘178‘000/0

هاگتسد .50-200 هزادنا رد پمپ 24021015‘505‘000/0

هاگتسد .50-250 هزادنا رد پمپ 24021117‘494‘000/0

هاگتسد .65-125 هزادنارد پمپ 24021216‘074‘000/0

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

پمپورتكلا ـ24 لصف

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

هاگتسد .65-160 هزادنا رد پمپ 24021316‘498‘000/0

هاگتسد .65-200 هزادنا رد پمپ 24021418‘489‘000/0

هاگتسد .65-250 هزادنا رد پمپ 24021521‘805‘000/0

هاگتسد .65-315 هزادنا رد پمپ 24021624‘724‘000/0

هاگتسد .80-160 هزادنا رد پمپ 24021718‘687‘000/0

هاگتسد .80-200 هزادنا رد پمپ 24021821‘076‘000/0

هاگتسد .80-250 هزادنا رد پمپ 24021924‘790‘000/0

هاگتسد .80-315 هزادنا رد پمپ 24022029‘036‘000/0

هاگتسد .100-200 هزادنا رد پمپ 24022123‘864‘000/0

هاگتسد .100-250 هزادنا رد پمپ 24022227‘499‘000/0

هاگتسد .100-315 هزادنا رد پمپ 24022333‘469‘000/0

هاگتسد .100-400 هزادنا رد پمپ 24022439‘041‘000/0

هاگتسد .125-250 هزادنا رد پمپ 24022536‘243‘000/0

هاگتسد .125-315 هزادنا رد پمپ 24022643‘407‘000/0

هاگتسد .125-400 هزادنا رد پمپ 24022749‘775‘000/0

هاگتسد .150-315 هزادنا رد پمپ 24022848‘313‘000/0

هاگتسد .150-400 هزادنا رد پمپ 24022956‘352‘000/0

هاگتسد  هس تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا مراهچ

2404017‘605‘000/0

هاگتسد  كي تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

2404028‘028‘000/0

هاگتسد 1.5 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

2404039‘281‘000/0

هاگتسد 2 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

24040410‘444‘000/0

هاگتسد 3 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

24040512‘617‘000/0

هاگتسد 4 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

24040614‘034‘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

پمپورتكلا ـ24 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد 5 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا

.راخب بسا
24040717‘289‘000/0

هاگتسد 7.5 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

24040823‘781‘000/0

هاگتسد 10 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

24040926‘725‘000/0

هاگتسد 15 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

24041038‘301‘000/0

هاگتسد 20 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

24041144‘993‘000/0

هاگتسد 25 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

240412

هاگتسد 30 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

240413

هاگتسد 40 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

240414

هاگتسد 50 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

240415

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

قياع ـ25 لصف

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

لوطرتم  ذغاك ال كي اب ،رتيمليم50 تماخض هب هشيش مشپ قياع
.)چنيا5(125 يمان رطق هب هلول يارب،تفارك

250210121‘500/0

لوطرتم  ذغاك ال كي اب ،رتيمليم50 تماخض هب هشيش مشپ قياع
.)چنيا6(150 يمان رطق هب هلول يارب،تفارك

250211143‘000/0

لوطرتم  ذغاك ال كي اب ،رتيمليم50 تماخض هب هشيش مشپ قياع
.)چنيا8(200 يمان رطق هب هلول يارب،تفارك

250212175‘500/0

لوطرتم  ذغاك ال كي اب ،رتيمليم50 تماخض هب هشيش مشپ قياع
.)چنيا10(250 يمان رطق هب هلول يارب،تفارك

250213226‘500/0

لوطرتم  ذغاك ال كي اب ،رتيمليم50 تماخض هب هشيش مشپ قياع
.)چنيا12(300 يمان رطق هب هلول يارب،تفارك

250214235‘000/0

لوطرتم  ذغاك ال كي اب ،رتميليم50 تماخض هب هشيش مشپ قياع
 يمان رطق هب هلول يارب ،لاقتم يا هچراپ ششوپ و تفارك

.)چنيا5(125

250410260‘500/0

لوطرتم  ذغاك ال كي اب ،رتميليم50 تماخض هب هشيش مشپ قياع
 يمان رطق هب هلول يارب ،لاقتم يا هچراپ ششوپ و تفارك

.)چنيا6(150

250411279‘000/0

لوطرتم  ذغاك ال كي اب ،رتميليم50 تماخض هب هشيش مشپ قياع
 يمان رطق هب هلول يارب ،لاقتم يا هچراپ ششوپ و تفارك

.)چنيا8(200

250412301‘000/0

لوطرتم  ذغاك ال كي اب ،رتميليم50 تماخض هب هشيش مشپ قياع
 يمان رطق هب هلول يارب ،لاقتم يا هچراپ ششوپ و تفارك

.)چنيا10(250

250413362‘500/0

لوطرتم  ذغاك ال كي اب ،رتميليم50 تماخض هب هشيش مشپ قياع
 يمان رطق هب هلول يارب ،لاقتم يا هچراپ ششوپ و تفارك

.)چنيا12(300

250414385‘000/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم25 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا مود كي(15 يمان

25050168‘400/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم25 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا مراهچ هس(20 يمان

25050273‘100/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم25 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا كي(25 يمان

25050378‘300/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم25 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا مراهچ كي و كي(32 يمان

25050486‘000/0

هحفص : 48
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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

قياع ـ25 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع

 رطق هب هلول يارب ،رتميليم25 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا مود كي و كي(40 يمان

25050590‘800/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم25 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا2(50 يمان

25050696‘100/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم25 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا مود كي و ود(65 يمان

250507111‘000/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم25 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا3(80 يمان

250508119‘500/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم25 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا4(100 يمان

250509140‘000/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم50 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا مود كي(15 يمان

250601122‘000/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم50 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا مراهچ هس(20 يمان

250602128‘000/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم50 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا كي(25 يمان

250603133‘500/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم50 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا مراهچ كي و كي(32 يمان

250604159‘000/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم50 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا مود كي و كي(40 يمان

250605152‘500/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم50 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا2(50 يمان

250606165‘000/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم50 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا مود كي و ود(65 يمان

250607185‘500/0

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم50 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا3(80 يمان

250608202‘000/0

هحفص : 49



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

قياع ـ25 لصف

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

لوطرتم  يموينيمولآ شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع
 رطق هب هلول يارب ،رتميليم50 تماخض هب ،يا هناخراك
.)چنيا4(100 يمان

250609247‘000/0

عبرمرتم  ذغاك ال كي اب ،رتميليم25 تماخض هب ،هشيش مشپ قياع
 يراك قياع يارب ،هزيناولاگ لوتفم اب يچيپ ميس و تفارك
.لاناك

250701133‘500/0

عبرمرتم  ذغاك ال كي اب ،رتميليم50 تماخض هب ،هشيش مشپ قياع
 يراك قياع يارب ،هزيناولاگ لوتفم اب يچيپ ميس و تفارك
.لاناك

250702166‘000/0

عبرمرتم  ذغاك ال كي اب ،رتميليم25 تماخض هب ،هشيش مشپ قياع
 يا هچراپ ششوپ ،هزيناولاگ لوتفم اب يچيپ ميس و تفارك
 يراك قياع يارب ،ينغور گنر تسد ود و كيتسام ،لاقتم
.لاناك

250801274‘000/0

عبرمرتم  ذغاك ال كي اب ،رتميليم50 تماخض هب ،هشيش مشپ قياع
 يا هچراپ ششوپ ،هزيناولاگ لوتفم اب يچيپ ميس و تفارك
 يراك قياع يارب ،ينغور گنر تسد ود و كيتسام ،لاقتم
.لاناك

250802313‘000/0

لوطرتم .)چنيا مود كي(15 يمان رطق هب هلول يارب ،راون قياع 25090181‘200/0

لوطرتم .)چنيا مراهچ هس(20 يمان رطق هب هلول يارب ،راون قياع 25090296‘000/0

لوطرتم .)چنيا كي(25 يمان رطق هب هلول يارب ، راون قياع 250903111‘000/0

لوطرتم  مراهچ كي و كي(32 يمان رطق هب هلول يارب ، راون قياع
.)چنيا

250904129‘500/0

لوطرتم  مود كي و كي(40 يمان رطق هب هلول يارب ، راون قياع
.)چنيا

250905144‘000/0

لوطرتم .)چنيا2(50 يمان رطق هب هلول يارب ، راون قياع 250906171‘500/0

لوطرتم  مود كي و ود(65 يمان رطق هب هلول يارب ، راون قياع
.)چنيا

250907208‘500/0

لوطرتم .)چنيا3(80 يمان رطق هب هلول يارب ، راون قياع 250908235‘000/0

لوطرتم .)چنيا4(100 يمان رطق هب هلول يارب ، راون قياع 250909300‘500/0

لوطرتم .)چنيا5(125 يمان رطق هب هلول يارب  راون قياع 250910360‘000/0

لوطرتم .)چنيا6(150 يمان رطق هب هلول يارب ،راون قياع 250911426‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم10 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مود كي رطق هب

251801105‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم10 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مراهچ هس رطق هب

251802119‘000/0

هحفص : 50
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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

قياع ـ25 لصف

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

لوطرتم  هلول يارب رتميليم10 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا كي رطق هب

251803144‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم10 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مراهچ كي و كي رطق هب

251804172‘500/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم10 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مود كي و كي رطق هب

251805205‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم10 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا ود رطق هب

251806223‘500/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم10 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مود كي و ود رطق هب

251807

لوطرتم  هلول يارب رتميليم10 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا هس رطق هب

251808

لوطرتم  هلول يارب رتميليم13 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مود كي رطق هب

251901144‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم13 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مراهچ هس رطق هب

251902165‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم13 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا كي رطق هب

251903187‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم13 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مراهچ كي و كي رطق هب

251904208‘500/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم13 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مود كي و كي رطق هب

251905236‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم13 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا ود رطق هب

251906291‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم13 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مود كي و ود رطق هب

251907346‘500/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم13 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا هس رطق هب

251908401‘500/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم19 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مود كي رطق هب

252001224‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم19 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مراهچ هس رطق هب

252002257‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم19 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا كي رطق هب

252003297‘500/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم19 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مراهچ كي و كي رطق هب

252004337‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم19 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مود كي و كي رطق هب

252005369‘500/0

هحفص : 51
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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

قياع ـ25 لصف

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

لوطرتم  هلول يارب رتميليم19 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا ود رطق هب

252006425‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم19 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا مود كي و ود رطق هب

252007516‘000/0

لوطرتم  هلول يارب رتميليم19 تماخض هب يرموتسالا ياهلول قياع
.چنيا هس رطق هب

252008636‘500/0

عبرمرتم .رتميليم10 تماخض هب يلور يرموتسالا قياع 252101635‘000/0

عبرمرتم .رتميليم13 تماخض هب يلور يرموتسالا قياع 252102865‘000/0

عبرمرتم .رتميليم19 تماخض هب يلور يرموتسالا قياع 2521031‘205‘000/0

عبرمرتم  نوركيم130 تماخض هب موينيمولآ شكور ياهبهفاضا
.)يلور اي و ياهلول( تماخض ره هب يرموتسالا قياع يارب

252201100‘000/0

عبرمرتم  نوركيم170 تماخض هب موينيمولآ شكور ياهبهفاضا
.)يلور اي و ياهلول( تماخض ره هب يرموتسالا قياع يارب

252202130‘000/0

عبرمرتم  نوركيم230 تماخض هب موينيمولآ شكور ياهبهفاضا
.)يلور اي و ياهلول( تماخض ره هب يرموتسالا قياع يارب

252203140‘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

دربم ياههاگتسد ـ27 لصف

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

هاگتسد 12 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
. نت

2701011‘016‘434‘000/0

هاگتسد 20 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701021‘415‘368‘000/0

هاگتسد 35 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701032‘337‘324‘000/0

هاگتسد 45 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701042‘752‘496‘000/0

هاگتسد 55 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701053‘550‘920‘000/0

هاگتسد 65 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701064‘644‘527‘000/0

هاگتسد 75 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701074‘771‘953‘000/0

هاگتسد 85 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701085‘637‘707‘000/0

هاگتسد 95 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701094‘969‘352‘000/0

هاگتسد 110 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701105‘000‘206‘000/0

هاگتسد 120 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701115‘566‘568‘000/0

هاگتسد 130 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701125‘590‘982‘000/0

هاگتسد 140 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

2701136‘234‘431‘000/0

هاگتسد 160 تيفرظ هب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت

270114

هاگتسد 12 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702011‘356‘626‘000/0

هاگتسد 20 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702021‘723‘826‘000/0

هاگتسد 35 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702032‘849‘396‘000/0

هاگتسد 45 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702043‘142‘136‘000/0

هاگتسد 55 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702053‘457‘080‘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

دربم ياههاگتسد ـ27 لصف

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

هاگتسد 65 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702064‘207‘967‘000/0

هاگتسد 75 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702074‘221‘153‘000/0

هاگتسد 85 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702085‘175‘647‘000/0

هاگتسد 95 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702095‘200‘892‘000/0

هاگتسد 110 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702106‘209‘926‘000/0

هاگتسد 120 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702116‘563‘108‘000/0

هاگتسد 130 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

2702126‘637‘502‘000/0

هاگتسد 140 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

270213

هاگتسد 160 تيفرظ هب ،اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت

270214

هاگتسد .نت6 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270301350‘946‘000/0

هاگتسد .نت10 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270302414‘287‘000/0

هاگتسد .نت15 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270303502‘720‘000/0

هاگتسد .نت20 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270304662‘462‘000/0

هاگتسد .نت30 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270305804‘067‘000/0

هاگتسد .نت40 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 2703061‘035‘461‘000/0

هاگتسد .نت50 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 2703071‘341‘562‘000/0

هاگتسد .نت60 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 2703081‘467‘600‘000/0

هاگتسد .نت75 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 2703091‘891‘920‘000/0

هاگتسد .نت95 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 2703102‘074‘316‘000/0

هاگتسد .نت110 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270311

هاگتسد .نت120 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270312

هاگتسد .نت130 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270313
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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

دربم ياههاگتسد ـ27 لصف

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

هاگتسد .نت140 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270314

هاگتسد .نت150 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270315

هاگتسد .نت160 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270316

هاگتسد .نت170 تيفرظ هب يياوه روسنادنك هاگتسد 270317

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت100

270401

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت150

270402

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت200

270403

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت250

270404

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت300

270405

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت350

270406

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت400

270407

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت450

270408

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت500

270409

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت600

270410

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت700

270411

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت800

270412

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت1000

270413

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت1200

270414

هاگتسد  تيفرظ هب مرگ بآ هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت1400

270415

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت100 تيفرظ

270501
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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

دربم ياههاگتسد ـ27 لصف

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

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت150 تيفرظ

270502

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت200 تيفرظ

270503

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت250 تيفرظ

270504

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت300 تيفرظ

270505

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت350 تيفرظ

270506

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت400 تيفرظ

270507

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت450 تيفرظ

270508

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت500 تيفرظ

270509

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت600 تيفرظ

270510

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت700 تيفرظ

270511

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت800 تيفرظ

270512

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت1000 تيفرظ

270513

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت1200 تيفرظ

270514

هاگتسد  هب مرگ بآ اي راخب هرثا كي عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت1400 تيفرظ

270515

هاگتسد 100 تيفرظ هب راخب هرثا ود عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270601

هاگتسد 150 تيفرظ هب راخب هرثا ود عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270602

هاگتسد 200 تيفرظ هب راخب هرثا ود عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270603

هاگتسد 250 تيفرظ هب راخب هرثا ود عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270604

هاگتسد 300 تيفرظ هب راخب هرثا ود عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270605
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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

دربم ياههاگتسد ـ27 لصف

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

هاگتسد 350 تيفرظ هب راخب هرثا ود  عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270606

هاگتسد 400 تيفرظ هب راخب هرثا ود  عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270607

هاگتسد 450 تيفرظ هب راخب هرثا ود  عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270608

هاگتسد 500 تيفرظ هب راخب هرثا ود  عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270609

هاگتسد 600 تيفرظ هب راخب هرثا ود  عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270610

هاگتسد 700 تيفرظ هب راخب هرثا ود  عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270611

هاگتسد 800 تيفرظ هب راخب هرثا ود  عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270612

هاگتسد 1000 تيفرظ هب راخب هرثا ود  عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270613

هاگتسد 1200 تيفرظ هب راخب هرثا ود  عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270614

هاگتسد 1400 تيفرظ هب راخب هرثا ود  عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270615

هاگتسد 100 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270701

هاگتسد 150 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270702

هاگتسد 200 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270703

هاگتسد 250 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270704

هاگتسد 300 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270705

هاگتسد 350 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270706

هاگتسد 400 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270707

هاگتسد 450 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270708

هاگتسد 500 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270709

هحفص : 57



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

دربم ياههاگتسد ـ27 لصف

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

هاگتسد 600 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270710

هاگتسد 700 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270711

هاگتسد 800 تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت

270712

هاگتسد  تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت1000

270713

هاگتسد  تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت1200

270714

هاگتسد  تيفرظ هب ميقتسم هلعش عون زا يبذج دربم هاگتسد
.نت1400

270715

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت12 تيفرظ هب

270801

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت20 تيفرظ هب

270802

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت35 تيفرظ هب

270803

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت45 تيفرظ هب

270804

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت55 تيفرظ هب

270805

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت65 تيفرظ هب

270806

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت75 تيفرظ هب

270807

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت85 تيفرظ هب

270808

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت95 تيفرظ هب

270809

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت110 تيفرظ هب

270810

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت120 تيفرظ هب

270811

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت130 تيفرظ هب

270812

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت140 تيفرظ هب

270813

هحفص : 58



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

دربم ياههاگتسد ـ27 لصف

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

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت160 تيفرظ هب

270814

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت180 تيفرظ هب

270815

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت200 تيفرظ هب

270816

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت250 تيفرظ هب

270817

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت300 تيفرظ هب

270818

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت350 تيفرظ هب

270819

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت400 تيفرظ هب

270820

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت450 تيفرظ هب

270821

هاگتسد  يچيپ روسرپمك اب بآ اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت500 تيفرظ هب

270822

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت12 تيفرظ هب ،يچيپ

270901

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت20 تيفرظ هب ،يچيپ

270902

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت35 تيفرظ هب ،يچيپ

270903

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت45 تيفرظ هب ،يچيپ

270904

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت55 تيفرظ هب ،يچيپ

270905

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت65 تيفرظ هب ،يچيپ

270906

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت75 تيفرظ هب ،يچيپ

270907

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت85 تيفرظ هب ،يچيپ

270908

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت95 تيفرظ هب ،يچيپ

270909

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت110 تيفرظ هب ،يچيپ

270910

هحفص : 59



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

دربم ياههاگتسد ـ27 لصف

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

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت120 تيفرظ هب ،يچيپ

270911

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت130 تيفرظ هب ،يچيپ

270912

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت140 تيفرظ هب ،يچيپ

270913

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت160 تيفرظ هب ،يچيپ

270914

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت180 تيفرظ هب ،يچيپ

270915

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت200 تيفرظ هب ،يچيپ

270916

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت250 تيفرظ هب ،يچيپ

270917

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت300 تيفرظ هب ،يچيپ

270918

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت350 تيفرظ هب ،يچيپ

270919

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت400 تيفرظ هب ،يچيپ

270920

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت450 تيفرظ هب ،يچيپ

270921

هاگتسد  روسرپمك اب اوه اب هدنوش كنخ عون زا ،دربم هاگتسد
.نت500 تيفرظ هب ،يچيپ

270922

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت15 تيفرظ اب

271001

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت25 تيفرظ اب

271002

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت35 تيفرظ اب

271003

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت45 تيفرظ اب

271004

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت55 تيفرظ اب

271005

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت65 تيفرظ اب

271006

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت75 تيفرظ اب

271007

هحفص : 60



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

دربم ياههاگتسد ـ27 لصف

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

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت85 تيفرظ اب

271008

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت95 تيفرظ اب

271009

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت110 تيفرظ اب

271010

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت120 تيفرظ اب

271011

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت130 تيفرظ اب

271012

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت140 تيفرظ اب

271013

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت160 تيفرظ اب

271014

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت180 تيفرظ اب

271015

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت200 تيفرظ اب

271016

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت250 تيفرظ اب

271017

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت300 تيفرظ اب

271018

هاگتسد  هچراپكي تروص هب اوه اب هدنوش كنخ عون زا دربم هاگتسد
.نت350 تيفرظ اب

271019

هحفص : 61



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

هدننك كنخ ياهجرب ـ28 لصف

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

هاگتسد  تيفرظ و هزيناولاگ نهآ قرو زا هندب اب ،هدننك كنخ جرب
. هقيقد رد بآ رتيل190 يگدننك كنخ

280101

هاگتسد  تيفرظ و هزيناولاگ نهآ قرو زا هندب اب ،هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل450 يگدننك كنخ

280102

هاگتسد  تيفرظ و هزيناولاگ نهآ قرو زا هندب اب ،هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل760 يگدننك كنخ

280103

هاگتسد  تيفرظ و هزيناولاگ نهآ قرو زا هندب اب ، هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل1140 يگدننك كنخ

280104

هاگتسد  تيفرظ و هزيناولاگ نهآ قرو زا هندب اب ،هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل1510 يگدننك كنخ

280105

هاگتسد  تيفرظ و هزيناولاگ نهآ قرو زا هندب اب ،هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل1890 يگدننك كنخ

280106

هاگتسد  كنخ تيفرظ هب ،يزلف تلكسا اب ،هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل2270 يگدننك

280201

هاگتسد  كنخ تيفرظ هب ،يزلف تلكسا اب ،هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل3780 يگدننك

280202

هاگتسد  كنخ تيفرظ هب ،يزلف تلكسا اب ،هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل5680 يگدننك

280203

هاگتسد  كنخ تيفرظ هب ،يزلف تلكسا اب ،هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل7570 يگدننك

280204

هاگتسد  كنخ تيفرظ هب ،يزلف تلكسا اب ،هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل9460 يگدننك

280205

هاگتسد  تيفرظ هب سالگربياف هندب اب هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل93 يگدننككنخ

280301

هاگتسد  تيفرظ هب سالگربياف هندب اب هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل139 يگدننككنخ

280302

هاگتسد  تيفرظ هب سالگربياف هندب اب هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل186 يگدننككنخ

280303

هاگتسد  تيفرظ هب سالگربياف هندب اب هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل325 يگدننككنخ

280304

هاگتسد  تيفرظ هب سالگربياف هندب اب هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل417 يگدننككنخ

280305

هاگتسد  تيفرظ هب سالگربياف هندب اب هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل560 يگدننككنخ

280306

هاگتسد  تيفرظ هب سالگربياف هندب اب هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل747 يگدننككنخ

280307

هاگتسد  تيفرظ هب سالگربياف هندب اب هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل929 يگدننككنخ

280308

هحفص : 62



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

هدننك كنخ ياهجرب ـ28 لصف

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

هاگتسد  تيفرظ هب سالگربياف هندب اب هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل1162 يگدننككنخ

280309

هاگتسد  تيفرظ هب سالگربياف هندب اب هدننك كنخ جرب
.هقيقد رد بآ رتيل1240 يگدننككنخ

280310

هحفص : 63
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» اهب تسرهف + يلام هگرب«

: كردم دك

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

: هژورپ مان

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

يتشادهب ياهريش، يتشادهب مزاول ـ29 لصف

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

هاگتسد  ،رتميتناس44×57 يبيرقت داعبا هب ،ينيچ زا ييوش تسد
.هياپ نودب

2901012‘100‘000/0

هاگتسد  ،رتميتناس46×60 يبيرقت داعبا هب ،ينيچ زا ييوش تسد
.هياپ نودب

2901022‘229‘000/0

هاگتسد  ،رتميتناس49×65 يبيرقت داعبا هب ،ينيچ زا ييوش تسد
.هياپ نودب

2901032‘587‘000/0

هاگتسد  ،رتميتناس46×60 يبيرقت داعبا هب ،ينيچ زا ييوش تسد
.هياپ مين اب

2901043‘132‘000/0

هاگتسد  ،رتميتناس49×65 يبيرقت داعبا هب ،ينيچ زا ييوش تسد
.هياپ مين اب

2901053‘676‘000/0

هاگتسد  ،رتميتناس46×60 يبيرقت داعبا هب ،ينيچ زا ييوش تسد
.هياپ اب

2901063‘106‘000/0

هاگتسد  ،رتميتناس49×65 يبيرقت داعبا هب ،ينيچ زا ييوش تسد
.هياپ اب

2901082/006‘212‘000 3‘106‘000/0

هاگتسد 56×45 يبيرقت داعبا هب ،راداپ اج ،ينيچ زا يقرش تلاوت
.رتميتناس

2902011/002‘236‘000 2‘236‘000/0

هاگتسد  يبيرقت داعبا هب ،ينيچ زا كنات شالف اب ،يبرغ تلاوت
 و نميشن اب ،دوخرس نوفيس ،رتميتناس75×46×75
.لماك روط هب عبنم يلخاد لياسو و ييالول شوپرد

29030110‘809‘000/0

هاگتسد  يبيرقت داعبا هب ، ينيچ زا كنات شالف اب ،يبرغ تلاوت
 و نميشن اب ،دوخرس نوفيس ،رتميتناس75×46×60
.لماك روط هب عبنم يلخاد لياسو و ييالول شوپرد

29030210‘809‘000/0

هاگتسد 75×75 يبيرقت داعبا هب ،يرميلپ داوم سنج زا يشودريز
.رتميتناس

2906012‘709‘000/0

هاگتسد  زا ،رتميتناس100×50يبيرقت داعبا هب ،ييوشفرظ كنيس
 ،رتميليم0.7 دودح تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف
.رتميتناس16 دودح يبيرقت قمع هب نگل كي ياراد

2908015‘658‘000/0

هاگتسد  زا ،رتميتناس150×50 يبيرقت داعبا هب ،ييوشفرظ كنيس
 ،رتميليم0.7 دودح تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف
.ينيس كي و رتميتناس16 يبيرقت قمع هب نگل ود ياراد

2908026‘218‘000/0

هاگتسد  زا ،رتميتناس170×50 يبيرقت داعبا هب ،ييوشفرظ كنيس
 ،رتميليم0.7 دودح تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف
.ينيس ود و رتميتناس16 يبيرقت قمع هب نگل ود ياراد

2908036‘224‘000/0

هاگتسد  زا هدش هتخاس رتيل10 يبيرقت تيفرظ هب ،كنات شالف
،ريجنز و هتسد ،زيررس ،روانش ،شوپرد لماش ،يرميلپ داوم
.هرهم و چيپ و تسب اب ،رتم يليم32 هيلخت هلول

2909011/002‘523‘000 2‘523‘000/0

ددع  داعبا هب شوگراهچ اي درگ همرك هكبش اب ،يجنرب يوشفك
.رتميتناس10×10 يبيرقت

2911012/00800‘000 400‘000/0

هحفص : 64



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

يتشادهب ياهريش، يتشادهب مزاول ـ29 لصف

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

ددع  داعبا هب ،يباعل يندچ هكبش اب ،يباعل يندچ يوشفك
50 رطق هب ،دوخرس نوفيس ،رتميتناس15×15 يبيرقت
.رتميليم

291102

ددع  اي درگ همرك هكبش اب ،يرميلپ داوم سنج زا يوشفك
.رتميتناس10×10 يبيرقت داعبا هب شوگراهچ

2911032/00782‘000 391‘000/0

ددع  اي درگ همرك هكبش اب ،يرميلپ داوم سنج زا يوشفك
.رتميتناس15×15 يبيرقت داعبا هب شوگراهچ

2911042/00809‘000 404‘500/0

ددع  يمان رطق هب ريگلاغشآ كهالك اب يندچ ناراب بآ يوشفك
.چنيا4

2911055/002‘067‘500 413‘500/0

ددع  يمان رطق هب ريگلاغشآ كهالك اب يندچ ناراب بآ يوشفك
.چنيا6

291106413‘500/0

ددع  رطق هب ،هياپ ود و هساكوت ،همرك ييوش تسد طولخم ريش
.همرك هرهم و رشاو ،كلوپ اب ،رتميليم15

2912012‘682‘000/0

ددع 15 رطق هب ،يراويد عون ،همرك ييوش تسد طولخم ريش
.همرك هرهم و رشاو ،كلوپ اب ،رتميليم

2912021/002‘419‘000 2‘419‘000/0

ددع  هب،هياپ كت و هساكوت ،همرك ييوش تسد طولخم ريش
.همرك هرهم و رشاو ،كلوپ اب ،رتميليم15 رطق

2912032‘622‘000/0

ددع  اب ،رتميليم15 رطق هب ،همرك راد گنلش طولخم ريش
 هب ،همرك يموطرخ گنلش و بالق ،كناشفا ،همرك كلوپ
.رتميتناس120 يبيرقت لوط

2912051/002‘800‘000 2‘800‘000/0

ددع  ،ملع اب ،رتميليم15 رطق هب ،شود همرك طولخم ريش
.همرك تسب و شودرس

2912063‘287‘000/0

ددع  ملع اب ،رتميليم15 رطق هب ،شود همرك طولخم ريش
 هار هساب ينفلت رمك شود ددع كي و همرك تسب ،شودرس
.همرك طوبرم ليدبت

2912079‘448‘000/0

ددع 15 رطق هب هساكوت ،يناتسراميب ،همرك يجنرآ طولخم ريش
.همرك ياههرهم و رشاو ،كلوپ اب رتميليم

2912105‘317‘000/0

ددع 15 رطق هب يراويد ،يناتسراميب ،همرك يجنرآ طولخم ريش
 تالاصتا هيلك و همرك ياههرهم ،رشاو ،كلوپ اب رتميليم
.مزال

2912114‘564‘000/0

ددع  اب يمرها ،هساكوت ،همرك ييوشتسد طولخم ريش
.طبار ياهگنلش

2912202/006‘512‘000 3‘256‘000/0

ددع  اب يمرها ،هساكوت ،همرك ييوشفرظ طولخم ريش
.طبار ياهگنلش

2912212‘960‘000/0

ددع  ،همرك كلوپ اب يمرها ،همرك رادگنلش طولخم ريش
 يبيرقت لوط هب همرك يموطرخ گنلش و بالق ،كناشفا

.رتميتناس120

2912222‘519‘000/0

هحفص : 65



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

يتشادهب ياهريش، يتشادهب مزاول ـ29 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  تسب و شودرس ،ملع اب ،شود همرك يمرها طولخم ريش

.همرك
2912233‘287‘000/0

ددع  تسب ،شودرس ،ملع اب ،شود همرك يمرها طولخم ريش
 ليدبت هار هس اب ينفلت رمك شود ددع كي و همرك
.هطوبرم

2912244‘763‘000/0

ددع  يكينورتكلا عون زا هياپ كت هساكوت همرك طولخم ريش
 زاين دروم تازيهجت اب يرتاب عون زا هيذغت عبنم اب هارمه
.لماك روطب

29123020‘857‘000/0

ددع  يكينورتكلا عون زا هياپ كت هساكوت همرك طولخم ريش
 دروم تازيهجت اب يرتاب و قرب عون زا هيذغت عبنم اب هارمه
.لماك روطب زاين

29123120‘857‘000/0

ددع  ،كلوپ اب ،رتميليم15 رطق هب ،همرك راد گنلش يكت ريش
 يبيرقت لوط هب ،همرك يموطرخ گنلش و بالق ،كناشفا

.رتميتناس120

291301808‘500/0

ددع  كلوپ اب ،رتميليم15 رطق هب ،همرك دنلب هلابند يكت ريش
.همرك

291302

ددع  و كلوپ ،هرهم اب ،رتميليم12 رطق هب ،همرك راوسيپ ريش
.رتميتناس30 يبيرقت لوط هب ،همرك هلول

2914015/003‘340‘000 668‘000/0

ددع  و ييوش تسد يارب ،رتميليم32 رطق هب ،همرك بآ ريز
.ريجنز و يكيتسال شوپرد اب ،ييوشفرظ

291501

ددع  و ييوش تسد يارب ،رتميليم40 رطق هب ،همرك بآ ريز
.ريجنز و يكيتسال شوپرد اب ،ييوشفرظ

291502

ددع  تسد يارب ،رتميليم32 رطق هب ،يرميلپ داوم زا بآريز
.ريجنز و يكيتسال شوپرد مامضنا هب ،ييوشفرظ و ييوش

291503277‘000/0

ددع  تسد يارب ،رتميليم40 رطق هب ،يرميلپ داوم زا بآريز
.ريجنز و يكيتسال شوپرد مامضنا هب ،ييوشفرظ و ييوش

291504277‘000/0

ددع  ،رتم يليم32 يدورو رطق هب يرميلپ داوم زا نوفيس
طبار ياه هلول اب هارمه

2916012/001‘182‘000 591‘000/0

ددع  ،رتم يليم40 يدورو رطق هب يرميلپ داوم زا نوفيس
طبار ياه هلول اب هارمه

2916021‘045‘000/0

ددع  ياه هلول اب ،هنگل ود كنيس يارب نليپورپ يلپ هار هس
.طبار

2916051‘162‘000/0

ددع  هروسام اب ،رتميليم15 رطق هب ،يجنرب يگنلش ريش
.لماك روط هب ،گنلشرس

291701497‘000/0

ددع  هروسام اب ،رتميليم20 رطق هب ،يجنرب يگنلش ريش
.لماك روط هب ،گنلشرس

291702599‘500/0

ددع  هروسام اب ،رتميليم25 رطق هب ،يجنرب يگنلش ريش
.لماك روط هب ،گنلشرس

291703

هحفص : 66



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

يتشادهب ياهريش، يتشادهب مزاول ـ29 لصف

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

ددع  هروسام اب ،رتميليم15 رطق هب ،همرك يگنلشريش
.لماك روط هب ،گنلشرس

291704

ددع  هروسام اب ،رتميليم20 رطق هب ،همرك يگنلش ريش
.لماك روط هب ،گنلشرس

291705

ددع  هروسام اب ،رتميليم25 رطق هب ،همرك يگنلش ريش
.لماك روط هب ،گنلشرس

291706

31‘682‘500

هحفص : 67



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

يناشن شتآ لياسو ـ30 لصف

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

ددع  هب)نماض نودب اي نماض اب( رادريش يموينيمولآ سنال
 مود كي و كي(40 يمان رطق هب و رتميتناس50 لوط
.يفاص اب ،)چنيا

3002011‘243‘000/0

ددع  هب)نماض نودب اي نماض اب( رادريش يموينيمولآ سنال
)چنيا مود كي و ود(65 يمان رطق هب و رتميتناس50 لوط
.يفاص اب ،

3002031‘594‘000/0

لوطرتم  نودب( يكيتسال وت نولرپ خن زا يناشن شتآ گنلش
.)چنيا مود كي و كي(40 يمان رطق هب ،)گنيلپوك

300601338‘000/0

لوطرتم  نودب( يكيتسال وت نولرپ خن زا يناشن شتآ گنلش
.)چنيا مود كي و ود(65 يمان رطق هب ،)گنيلپوك

300603595‘500/0

ددع  كي(40 يمان رطق هب ،يناشن شتآ يموينيمولآ گنيلپوك
.لماك روطب ،)چنيا مود كي و

300701409‘500/0

ددع  و ود(65 يمان رطق هب ،يناشن شتآ يموينيمولآ گنيلپوك
.لماك روطب ،)چنيا مود كي

300703761‘000/0

ددع 75×65×20 يبيرقتداعبا هب ،يناشن شتآ هبعج
 هرقرق هب زهجم ،رتم يليم2 ات1.5 تماخض هب،رتميتناس
 تسد ود اب ،ديلك صوصخم ياج ،ينميا لفق ،رد كي ،راود
 بصن يارب هدامآ ، ينغور گنر تسد كي و گنز دض گنر
.راك يوت

3008015‘736‘000/0

ددع 75×100×20 يبيرقت داعبا هب ،ولق ود يناشن شتآ هبعج
 هرقرق هب زهجم ،رتم يليم2 ات1.5 تماخض هب ،رتميتناس
 ياج ،ينميا لفق ،)تهج ود زا وش زاب( ،رد ود ، راود
 تسد كي و گنز دض گنر تسد ود اب ،ديلك صوصخم
.راك يوت بصن يارب هدامآ ،ينغور گنر

3008028‘274‘000/0

ددع  ،رتميتناس75×65×20 يبيرقت داعبا هب ،يناشن شتآ هبعج
 كي ،راود هرقرق هب زهجم ،رتم يليم2 ات1.5 تماخض هب
 گنر تسد ود اب ،ديلك صوصخم ياج ،ينميا لفق ،رد
 يور بصن يارب هدامآ ،ينغور گنر تسد كي و گن زدض
.راك

3008035‘333‘000/0

ددع 75×100×20 يبيرقت داعبا هب ،ولقود يناشن شـتآ هبعج
 هرقرق هب زهجم ،رتميليم2 ات1/5 تماخض هب،رتميتناس
 ياج ،ينميا لفق ،)تـهج ود زا وش زاب( ،رد ود ، راود
 كي و گـنز دض گـنر تـسد ود اب ،ديلك صوصخم
.راك يور بـصن يارب هدامآ ،ينغور گـنر تـسد

300804

هحفص : 68
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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

يناشن شتآ لياسو ـ30 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
ددع  ،رتميتناس75×65×20 يبيرقت داعبا هب ،يناشن شتآ هبعج

 يپوت اب ليرزوه هب زهجم ،رتم يليم2 ات1.5 تماخض هب
 گنلش رتم20 مامضنا هب ،يوق راشف طبار گنلش و يجنرب
 ،چنيا مراهچ هس رطق هب هتلاح3 لزان و يوقراشف يكيتسال
 تسد ود اب ،ديلك صوصخم ياج ،ينميا لفق ، رد كي
 بصن يارب هدامآ ،ينغور گنر تسد كي و گنز دض گنر
.راك يوت

300805

ددع ، ،يناشن شتآ صوصخم ،16PN يا هدند يجنرب هكلفريش
.گنيلپوك نودب ،)چنيا مود كي و كي(40 يمان رطق هب

3009011‘402‘000/0

ددع   ،يناشن شتآ صوصخم ،16PN يا هدند يجنرب هكلفريش
.گنيلپوك نودب ،)چنيا مود كي و ود(65 يمان رطق هب

3009032‘897‘000/0

ددع  يدورو ود اب)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب يمايس ريش
.گنيلپوك و شوپرد اب)چنيا مود كي و ود(65

301001

ددع  رطق هب خيدض هطوحم هداتسيا يناشنشتآ تنارديه ريش
100 يجورخ كي اب)چنيا راهچ( رتميليم100 يمان
 كي و ود( رتميليم65 يجورخ ود و)چنيا راهچ( رتميليم
.يموينيمولآ گنيلپوك و شوپرد اب)چنيا مود

30110158‘500‘000/0

ددع  يمان رطق هب هطوحم هداتسيا يناشنشتآ تنارديه ريش
( رتميليم100 يجورخ كي اب)چنيا شش( رتميليم150

)چنيا مود كي و ود( رتميليم65 يجورخ ود و)چنيا راهچ
.يموينيمولآ گنيلپوك و شوپرد اب

30110263‘000‘000/0

ددع  هيلك اب كشخ عون رلكنيرپسا هكبش راكدوخ لرتنك ريش
 مرالآ و درادناتسا ميرت و هطوبرم روسرپمك و تاقلعتم
.لماك روط هب)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب يكيناكم

301201

ددع  هيلك اب كشخ عون رلكنيرپسا هكبش راكدوخ لرتنك ريش
 مرالآ و درادناتسا ميرت و هطوبرم روسرپمك و تاقلعتم
.لماك روط هب)چنيا شش(150 يمان رطق هب يكيناكم

301202

ددع  كي( رتميليم12 يمان رطق هب)رلكنيرپسا( يجنرب شاپبآ
.دارگيتناس هجرد68 رد دركلمع اب رادبابح)چنيا مود

301301825‘000/0

ددع .يمرگوليك6 زاگ و ردوپ طولخم اب هدننك شوماخ لوسپك 3014011‘320‘000/0

ددع 12 زاگ و ردوپ طولخم اب هدننك شوماخ لوسپك
.يمرگوليك

3014022/003‘520‘000 1‘760‘000/0

ددع .يمرگ وليك راهچ2CO زاگ اب هدننك شوماخ لوسپك 3014113‘740‘000/0

ددع .يمرگ وليك شش2CO زاگ اب هدننك شوماخ لوسپك 3014122/008‘800‘000 4‘400‘000/0

ددع مامضنا هب ،يوق راشف طبار گنلش و يجنرب يپوت اب ليرزوه
 رطق هب هتلاح3 لزان و يوق راشف يكيتسال گنلش رتم20
.چنيا كي

3015013‘080‘000/0
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12‘320‘000
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: كردم دك
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

هاگتسد  ريغ هلعش عون زا رتيل150 تيفرظ هب ،يزاگ زپولپ
 زا يجراخ هندب و ريذپان گنز يدالوف نزخم اب ،ميقتسم
 ،لعشم ،نكرپ ريش ،هيلخت ريش هب زهجم ،ريذپان گنز دالوف
.)هناريگ( تولياپ و هلعش ميظنت هجرد ،لپوكومرت

31010172‘024‘000/0

هاگتسد 75×75×55 يبيرقت داعبا هب ،هفيدر هس ينيمز زاگ قاجا
 و هحفص هب زهجم ،ريذپان گنز دالوف زا هندب اب ،رتميتناس
 تردق اب ،زاگ لصو و عطق يجنرب ياهريش ،يندچ لعشم
.تعاس رد يرلاك وليك28000 يترارح

3101029‘101‘000/0

هاگتسد  يبيرقت داعبا هب ،هفيدر راهچ ينيمز زاگ قاجا
 ،ريذپان گنز دالوف زا هندب اب ،رتميتناس100×100×55
 و عطق يجنرب ياهريش ،يندچ لعشم و هحفص هب زهجم
.تعاس رد يرلاك وليك54400 يترارح تردق اب ،زاگ لصو

31010311‘265‘000/0

هاگتسد  ود اب ،هچراپ كي يندچ هبات نزخم ،يزاگ نادرگ هباتيهام
 يبيرقت داعبا هب ريذپان گنز دالوف زا هندب ،هبات

 نامرف اب نادرگ مزيناكم ياراد ،رتميتناس120×90×85
 ،زاگ صوصخم عيرس عطق ريش هب زهجم ،يتسد
.)هناريگ( تولياپ و لپوكومرت ،تاتسومرت

31010458‘357‘000/0

هاگتسد  يبيرقت و يلك داعبا هب ،يزاگ نك خرس ينيمز بيس
 ياراد ،ريذپان گنز دالوف زا هندب اب ،رتميتناس60×90×85
 هيلختريش و لپوكومرت ،تاتسومرت هب زهجم ،دبس ود
.نغور

31010516‘442‘000/0

هاگتسد  ،ريذپان گنز دالوف زا هندب اب ،يناروتسر رادرفزاگ قاجا
 هب زهجم ،ريزردرف هاگتسد كي و زابور هلعشراهچ ياراد
 رف ،)هناريگ( تولياپ ،زاگ لصو و عطق ياهريش اب يياهلعشم
 يبيرقت و يلك داعبا هب ،لپوكومرت و تاتسومرت هب زهجم

.رتميتناس90×90×85

31010625‘059‘000/0

هاگتسد  كي ياراد ،ريذپان گنز دالوف زا ،يناروتسر رادرف زاگ قاجا
 و زاب ور هلعشراهچ ياراد)لديرگ( ور نغور يندچ هحفص
 عطق ياهريش اب يياهلعشم هب زهجم ،ريزردرف هاگتسد كي
 و تاتسومرت هب زهجم رف و)هناريگ( تولياپ ،زاگ لصو و
. رتميتناس90×90×85 يبيرقت و يلك داعبا هب ،لپوكومرت

31010725‘867‘000/0

هاگتسد  شوج بآديلوت نزخم كي ياراد ،راكدوخ يزاگ روامس
 رد نزخم ود اب ،تعاس رد رتيل220 تيفرظ هب مياد
 مامت اب ،رتيل جنپ يبيرقت تيفرظ هب ،كي ره نيفرط
.تاقلعتم

31010822‘304‘000/0

هاگتسد  يبيرقت داعبا هب ،زوسزاگ عون ،جنرب نكمد و هناخمرگ
 فوجم ليفورپ زا تلكسا اب ،رتميتناس100×100×120

 قياع اب ،ريذپان گنز دالوف قرو زا يجراخ رادج و ينهآ
 و عطق ريش ،يدالوف ياهلعشم ياراد ،هشيش مشپ زا يدنب
.ييالول ياهرد ياراد و لپوكومرت ،تاتسومرت ،زاگ لصو

31010931‘321‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش

هاگتسد  يبيرقت داعبا هب ،زوسزاگ عون ،جنرب نكمد و هناخمرگ
 فوجم ليفورپ زا تلكسا اب ،رتميتناس200×100×120

 قياع اب ،ريذپان گنز دالوف قرو زا يجراخ رادج و ينهآ
 و عطق ريش ،يدالوف ياهلعشم ياراد ،هشيش مشپ زا يدنب
.ييالول ياهرد ياراد و لپوكومرت ،تاتسومرت ،زاگ لصو

31011044‘081‘000/0

هاگتسد  ،ريذپان گنز دالوف زا ،يزيمور زوسزاگ ،زپ بابك لقنم
 و)هناريگ( تولياپ ،زاگ لصو و عطق ياهريش هب زهجم
 و يلك داعبا هب ،نغور يروآ عمج يارب اهلعشمريز رد ينيس
.رتميتناس96×56×36 يبيرقت

3101119‘574‘000/0

هاگتسد  ،ريذپان گنز دالوف زا ،راد هياپ زوسزاگ ،زپ بابك لقنم
 و)هناريگ( تولياپ ،زاگ لصو و عطق ياهريش هب زهجم
 يلك داعبا هب ،نغور يروآ عمج يارب اهلعشم ريز رد ينيس
.رتميتناس96×56×85 يبيرقت و

31011210‘988‘000/0

هاگتسد  و ينيس اب ،يزيمور22 هرمن يقرب تشوگ خرچ نيشام
.ريذپان گنز دالوف قرو زا تشوگ هساك

31020126‘196‘000/0

هاگتسد  و ينيس اب ،يزيمور32 هرمن يقرب تشوگ خرچ نيشام
.ريذپان گنز دالوف قرو زا تشوگ هساك

31020225‘287‘000/0

هاگتسد  هب يروتوم اب ،يزيمور عون ،يقرب رب ناوختسا هرا نيشام
.تاو وليك0.25 لقادح تردق

31020336‘498‘000/0

هاگتسد  هب يروتوم اب ،راد هياپ عون ،يقرب رب ناوختسا هرا نيشام
.تاو وليك0.75 لقادح تردق

31020448‘230‘000/0

هاگتسد  اب ،ينميا متسيس هب زهجم ،اذغ نكدرخ يقرب نيشام
.تاو وليك0.25 لقادح تردق هب يروتوم

31020530‘002‘000/0

هاگتسد  متسيس هب زهجم ،يقرب نكدرخ يزبس و هدنر نيشام
.تاو وليك0.25 لقادح تردق هب يروتوم اب ،ينميا

31020630‘002‘000/0

هاگتسد  هب يروتوم ياراد ،يقرب نك لالخ ينيمز بيس نيشام
.درادناتسا لياسو مامت اب ،تاو وليك0.25 لقادح تردق

31020717‘680‘000/0

هاگتسد  ات10 تيفرظ هب ،يقرب نك تسوپ ينيمز بيس نيشام
 اب ،هداتسيا عون زا)هقيقد3 ات1( هبترم ره رد مرگوليك15
.تاو وليك0.25 لقادح تردق هب يروتوم

31020821‘426‘000/0

هاگتسد  زا نگل اب ،رتيل20 تيفرظ هب يقرب نك طولخم نيشام
 نزمهب ددع هس و تـعرسرييغت متسيس و نزن گـنز دالوف
.تاو وليك0.55 لقادح تردق هب ،فـلتخم

31020935‘344‘000/0

هاگتسد  رطق هب شرب هغيت اب ،)نك هقرو( يقرب هيذغا شرب نيشام
 هب يروتوم و هدش زيادونآ يموينيمولآ هندب ،رتميتناس25
 تماخض ميظنت مزيناكم و تاو وليك0.35 لقادح تردق
.شرب

31021032‘362‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  گنز دالوف زا يا هندب اب ،راكدوخ يقرب ييوشفرظ نيشام

 ياهلرتنك ،وشتسش پمپ و يقرب نكمرگ هب زهجم ،ريذپان
50× 50(دبس200 يبيرقت تيفرظ هب ،هلاقن همست اب مزال
 وليك1.15 لقادح تردق اب يروتوم و تعاسرد)رتميتناس
.تاو

310211217‘118‘000/0

هاگتسد  گنز دالوف زا يا هندب اب ،راكدوخ يقرب ييوشفرظ نيشام
 ياهلرتنك ،وشتسش پمپ و يقرب نكمرگ هب زهجم ،ريذپان
50× 50(دبس100 يبيرقت تيفرظ هب ،هلاقن همست اب مزال
 وليك0.75 لقادح تردق اب يروتوم و تعاسرد)رتميتناس
.تاو

310212210‘337‘000/0

هاگتسد  دالوف زا يا هندب اب ،راكدوخ همين يقرب ييوشفرظ نيشام
 و وشتسش پمپ ،يقرب نكمرگ هب زهجم ،ريذپان گنز
50× 50( دبس50 يبيرقت تيفرظ هب ،مزال ياهلرتنك
.تعاس رد)رتميتناس

310213131‘254‘000/0

هاگتسد  قرو زا يلخاد شكور اب ،رد راهچ هداتسيا لاچخي
 ،ريذپان گنز دالوف قرو زا)تيور لباق( يجراخ و موينيمولآ
 هب ،مزال ياهلرتنك و يياوهروسنادنك و روسرپمك هب زهجم
.رتميتناس170×80×205 يبيرقت و يلك داعبا

31030167‘419‘000/0

هاگتسد  قرو زا)تيور لباق( يجراخ هندباب ،رد شش رزيرف
 و يياوه روسنادنك و روسرپمك هب زهجم ،ريذپان گنزدالوف
170×75×90 يبيرقت و يلك داعبا هب ،مزال ياهلرتنك
.رتميتناس

31030256‘814‘000/0

هاگتسد  لباق( يجراخ هندب اب ،ييوشك ياهرد اب نكدرس يرطب
 و روسرپمك هب زهجم ،ريذپان گنز دالوف هقرو زا)تيور
 يبيرقت و يلك داعبا هب مزال ياهلرتنك و يياوه روسنادنك

.رتميتناس160×75×110

31030344‘099‘000/0

هاگتسد 24 رد مرگوليك200 يمان تيفرظ هب ،يزاس خي نيشام
.مرگوليك200 شياجنگ هب ينزخم اب ،تعاس

31030467‘141‘000/0

هاگتسد 24 رد مرگوليك100 يمان تيفرظ هب ،يزاس خي نيشام
.مرگوليك150 شياجنگ هب ينزخم اب ،تعاس

31030563‘537‘000/0

بعكمرتم .بعكمرتم15 ات10 يلخاد مجح اب ،هناخدرس 31040122‘703‘000/0

بعكمرتم .بعكمرتم20ات15 زا شيب يلخاد مجح اب ،هناخدرس 31040223‘091‘000/0

بعكمرتم .بعكمرتم30ات20 زا شيب يلخاد مجح اب ،هناخدرس 31040323‘958‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
عبرمرتم  قرو زا هدش هتخاس ،يراويد اي يفقس يزكرم دوه

 تلكسا اب ،رتميليم كي تماخض هب هدشزيادونآ موينيمولآ
 يبرچ ياهرتليف هب زهجم ،فوجم ينهآ ليفورپ زا
 و ضيوعت لباق ،رتميتناس5 تماخض هب يموينيمولآريگ
 عبرمرتم ره يازا هب عبرمرتم0.25 لقادح حطس ابوشتسش
 ،يدالوف هلول رد يشك ميس ،دوه ريگراخب حطس زا
 رتم1.5 ره يارب ددع كي رامش هب تبوطر دض ياهغارچ
 قابطنا لباق ،اوه يجورخ يارجم اب ،ريگ راخب حطس عبرم
 ياهتسب و بصن و لاصتا لياسو اب ،يشك لاناك هشقن اب
.طوبرم

31050117‘670‘000/0

لوطرتم 1.25 تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف هيور اب ،راكزيم
 يريگادص و تيوقت ناپوئن هليسو هب ريز زا هك ،رتميليم
 دالوف زا رتميتناس4×4 ليفورپ ياه هياپ ياراد ،تسا هدش
85 عافترا و65 ضرع هب ،ميظنت لباق ريذپان گنز
 ياهزيم رد .ريز رد هزيناولاگ كبشم هقبط كي اب رتميتناس
 هبل رتميتناس5 لقادح دياب راويد تمس هيور يراويد
.دشاب هتشاد

3105029‘730‘000/0

لوطرتم 5 ات يلك تماخض هب يلگنج بوچ زا يا هيور اب ،راكزيم
 دالوف زا رتميتناس4×4 ليفورپ ياه هياپ ياراد ،رتميتناس
85 عافترا و65 ضرع هب ،ميظنت لباق ريذپان گنز
.ريز رد هزيناولاگ كبشم هقبط كي اب ،رتميتناس

3105039‘940‘000/0

هاگتسد  باق اب ،هرادج ود ريذپان گنز دالوف قرو زا زيم يوشك
50 قمع هب وشك هبعج و رتميتناس50×12 داعبا هب وشك
.يگنيربلب هرقرق و لير ،هريگتسد اب ،رتميتناس

3105044‘690‘000/0

هاگتسد 50×50×30داعبا هب يلگنج تخس بوچ زا ،روطاس هتخت
 هب بوچ تاعطق هرهم و چيپ هليسو هب هك ،رتميتناس
5×5 ليفورپ زا يزلف هياپ راهچ يور و هدش مكحم رگيدكي
85 يلك عافترا هب ،تسا هتفرگ رارق ريذپان گنز دالوف
.رتميتناس

3105055‘686‘000/0

هاگتسد 85×240×65 يبيرقت و يلك داعبا هب ،راد نگل زيم
 نگل ره يبيرقت داعبا هب هدش سرپ نگلود ياراد ،رتميتناس

 ياهرايش ياراد زيم هيور هك ،رتميتناس30×60×46
.دشاب بآ ندش عمج زا يريگولج يارب هتسجرب

31050620‘936‘000/0

هاگتسد  يبيرقت و يلكداعبا هب ،يزلف ياه هياپ اب ،راد نگل زيم
 داعبا هب هدش سرپ نگلود ياراد ،رتميتناس85×180×65
 ياراد زيم هيور هك ،رتميتناس30×60×46 نگل ره يبيرقت
.دشاب بآ ندش عمج زا يريگولج يارب هتسجرب ياهرايش

31050717‘471‘000/0

هحفص : 74
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  يا هندب اب ،راد هبل ينيمز بيس و يزبس يوشتسش كنات

 ،هدش سرپ لكش هب درگ ياه هشوگ و ريذپان گنز دالوف زا
 هب ،رتميتناس30 قمع هب يفاص و زيررس ،بآريز ياراد
 هياپ ياراد ،رتميتناس120×65×85 يبيرقت و يلكداعبا
.ريذپان گنز دالوف زا رتميتناس4×4 ليفورپ زا يزلف ياه

31050822‘826‘000/0

هاگتسد 120×80 داعبا هب هحفص كي لماش ،يوش گيد هكبش
 دالوف زا رتميتناس5×5 ياه ينادوان زا لكشتم ،رتميتناس
.تسا هتفرگ رارق يرتميتناس5 هلصاف اب هك ريذپان گنز

3105097‘700‘000/0

هاگتسد  ياهينادوان زا لكشتم ،هقبط راهچ ،گيد يرادهگن هسفق
 دالوف زا يفالك رد هك ،ريذپان گنز دالوف زا رتميتناس5×3
5 هلصاف هب اهينادوان .تسا هدش مكحتسم ريذپان گنز
5×5 يشبن هسفق ياه هياپ ،دنراد رارق رگيدكي زا ،رتميتناس
 هسفق يبيرقت و يلك داعبا ،ريذپان گنز دالوف زا ،رتميتناس

.تسا رتميتناس200×100×60

31051016‘949‘000/0

هاگتسد  دالوف قرو زا هقبط راهچ ،زيمت فورظ يرادهگن هسفق
 فرط راهچ زا نآ ياه هبل هك ،يرتميليم كي ريذپان گنز
5×5 يشبن ددع راهچ ياراد و تسا هدش مخ لخاد هب
 ،تسا ريذپان گنز دالوف يرتميليم1.25 قرو زا يرتميتناس
.رتميتناس200×42×92 يبيرقت و يلك داعبا هب

31051111‘909‘000/0

هاگتسد  گنز دالوف قرو زا ،هقبط شش ياراد ،بابك خيس هسفق
 هب ،تسا زاب خيس ندادرارق يارب فرط كي زا هك ريذپان
.رتميتناس50×60×40 يبيرقت و يلك داعبا

31051211‘174‘000/0

هاگتسد  داعبا هك ،بعكم لكش هب ،تابوبح زا يرادهگن هظفحم
 گنز دالوف قرو زا رتميتناس70×60×60 يبيرقت و يلك
 تمسق رد ،رد ددع كي ياراد و يرتميليم كي ريذپان
.تسا ريز رد يكيتسال خرچ راهچ و يناقوف

3105136‘886‘000/0

هاگتسد  يبيرقت و يلك داعبا هب ،نك فاص ولچ هچضوح
 دالوف زا نگل و ريذپان گنز دالوف زا رتميتناس170×85×75
 لوط مامت رد هك تسا رتميتناس25 قمع هب ريذپان گنز
 مود كي و ود رطق هب هشوگ رد يخاروس ياراد تلكسا
 زا يناياپ تمسق رد هكبش كي و نوفيس ،بآريز اب ،چنيا
.تشادرب لباق و ريذپان گنز دالوف

31051421‘020‘000/0

هاگتسد  گنز دالوف زا نگل كي زا هدش ليكشت ،كرحتم نگل
 ياراد ،رتميتناس60×46×30 يبيرقت و يلك داعبا هب ريذپان
 ريذپان گنز دالوف زا يياه هياپ يور هب هك شوپرد و بآريز
 ود هك دشاب يم يكيتسال خرچ راهچ ياراد و هدش بصن
.تسا زمرت هب زهجم نآددع

31051513‘649‘000/0

هحفص : 75
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هاگتسد  و يلك داعبا هب ،فورظ و اذغ لمح يلورت

 هب ريذپان گنز دالوف قرو زا رتميتناس90×85×50يبيرقت
زا يا هلول ياه هياپ و يدنب فالك اب ،رتميليم كي تماخض
 ود هك يكيتسال خرچ ددع راهچ ياراد ،ريذپان گنز دالوف
.تسا زمرت هب زهجم نآددع

31051613‘992‘000/0

هاگتسد  يلك داعبا هب ،مرگ ياذغ يرادهگن و لمح يارب مرگ يلورت
 قرو زا يجراخ هندب اب رتميتناس105×55×90 يبيرقت و
 هچنگل ددع راهچ ياراد ،يرتميليم كي ريذپان گنز دالوف
 ددع ود ،رتميتناس20ات15 قمع هب رادرد سيورس فلس
 اب يا هچنگل و ييالاب تمسق رد مود كي ددع ودو مكي كي
 يترارح تنملا هب زهجم ،نيياپ تمسق رد ييوشك ياهرد
 شوماخ ديلك و تاتسومرت ،تاووليك ود تيفرظ هب ،كشخ
 .هدش يترارح قياع الك اه هرادج ،هاگتسد هدننك نشور و
 نآددع ود هك تسا يكيتسال خرچ راهچ ياراد يلورت
.دشاب يمزمرت هب زهجم

31051731‘296‘000/0

هاگتسد  دالوف قرو زا يا هيور اب ،لاگنچ و قشاق و ينيس رتناك
 يلك داعبا هب و رتميليم1.25 تماخض هب18.8 ريذپان گنز
 هقبط كي ياراد هك ،رتميتناس80×110×160 يبيرقت و
 يرادهگن يارب هقبط ود نينچمه و ينيس ندادرارق يارب
 ياهباق زا لماك روط هب رتناك .تسا لاگنچ و قشاق ،دراك
.تسا هدش ويتاروكد يزلف

31051822‘380‘000/0

هاگتسد  زا فك و ينايم هقبط و هدش تيوقت هيور اب ،هداس رتناك
 فالك ،رتميليم1.25 تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف
 زا الك هرادجود ييوشك ياهرد و اهرادج ،اه هياپ ،يدنب
 يبيرقت و يلك داعبا هب ،يرتميليم كي ريذپان گنزدالوف

 ياهباق زا رتناك مامت و ههبج ،رتميتناس180×80×85
.تسا هدش ويتاروكد يزلف

31051932‘460‘000/0

هاگتسد  و ينايم هقبط و هدش تيوقت هيور اب رد نودب ،هداسرتناك
 ،رتميليم1.25 تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف زا فك
 كي ريذپان گنز دالوف اهرادج و اه هياپ ،يدنب فالك
180×80×85يبيرقت و يلك داعبا يرتميليم
 ويتاروكد يزلف ياهباق زا رتناك مامت و ههبج ،تسارتميتناس
.تسا هدش

31052034‘035‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  و ينايم هقبط و هدش تيوقت هيور اب ،يروامس ريز رتناك

 ،رتميليم1.25 تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف زا فك
 ،هرادجود ييوشك ياهرد و اهرادج ،اه هياپ ،يدنب فالك
 هب ،رتميليم كي تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف زا الك
 و ههبج ،تسا رتميتناس180×80×85يبيرقت و يلك داعبا
 كي هب زهجم و هدش ويتاروكد يزلف ياهباق زا رتناك مامت
 هب ،تسا رتميتناس15 ضرع هب ور بآراد هكبش كتشت
 بالضاف هب هكبش قيرط زا روامس يفاضا بآ هك يروط
.دوش طبترم

31052136‘660‘000/0

هاگتسد  تاقبط اب هدش تيوقت و فاص هيور اب ،هتسبور مرگ رتناك
1.25 تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف زا كبشم
 ود ييوشك ياهرد و اهرادج ،اه هياپ ،يدنب فالك ،رتميليم
 هب18.8 ريذپان گنز دالوف زا الك ،هدش قياع هرادج
 زا كشخ يترارح تنملا اب شيامرگ ،رتميليم كي تماخض
 لرتنك اب ،تاو وليك هس لقادح تردق هب ريذپان گنز دالوف
 داعبا هب ،لانگيس غارچ ،لصو و عطقديلك اب و كيتاتسومرت
 رتناك مامت و ههبج ،رتميتناس180×80×85يبيرقت و يلك
.تسا هدش ويتاروكد يزلف ياهباق زا

31052253‘592‘000/0

هاگتسد  بآ كتشت يارب هدش تيوقت هيور اب ،)يرام نب( مرگرتناك
1.25 تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف زا هندب و مرگ
 ود ييوشك ياهرد و اهرادج ،اه هياپ ،يدنب فالك ،رتميليم
 هب18.8 ريذپان گنز دالوف زا الك ،هدش قياع هرادج
 رد هدش قياع مرگ بآ ناو كياب ،رتميليم كي تماخض
1.25 تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف قرو زا الاب حطس
 هب هك ،توافتم داعبا اب كاروخ ياهفرظ ياراد ،رتميليم
 رد و دوشيم مرگ يبآ عون زا يترارح ياهتنملا هليسو
 و ييوشك ياهرد هب زهجم يا هسفق ،رتناك نيريز تمسق
 هب زهجم رتناك .تاووليك هس لقادح يقرب ياهتنملا
 هيلخت و زيررس ،روانش ريش ،لصو و عطق ديلك ،تاتسومرت
 ريذپان گنز دالوف قرو زا رتناك تيور لباق ياهتمسق .تسا

 يلك داعبا هب و رتميليم كي تماخض هب18.8
 ياهباق زا رتناك يامن و ههبج ،رتميتناس180×80×85
.تسا هدش ويتاروكد يزلف

31052351‘707‘000/0
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)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  گنز دالوف قرو زا فاص هيور اب ،)يلاچخي( درس رتناك

 هرادج ود هظفحم اب ،رتميليم1.25 تماخض هب18.8 ريذپان
 اب( يلاچخي صوصخم ياهرد و)موفوتسالپ اب( هدش قياع
 اب جراخ و لخاد ياهرادج ،)صوصخم تالآ قاري و الول
 زا الك ،لخاد كبشم ياه هقبط و اه هياپ ،يدنب فالك
 اب ،يتدورب تالآ نيشام هب زهجم ريذپان گنز دالوف
 و تاو وليك0.15 لقادح تردق هب يياوه روسنادنك
180×80×85 يبيرقت و يلك داعبا هب ،موزل دروم ياهلرتنك
.رتميتناس

31052478‘511‘000/0

هاگتسد  گنز دالوف قرو زا فاص هيور اب ،)يلاچخي( درس رتناك
 هرادج ود هظفحم اب ،رتميليم1.25 تماخض هب18.8 ريذپان
 اب( يلاچخي صوصخم ياهرد اب)موفوتسالپ اب( هدش قياع
 اب جراخ و لخاد ياهرادج ،)صوصخم تالآ قاري و الول
 زا الك ،لخاد كبشم ياه هقبط واه هياپ ،يدنب فالك
 اب ،يتدورب تالآ نيشام هب زهجم ،ريذپان گنز دالوف
 و تاووليك0.15 لقادح تردق هب يياوه روسنادنك
180×80×85 يبيرقت و يلك داعبا هب ،موزل دروم ياهلرتنك
 گنز دالوف قرو زا هدنوش درس كتشت هب زهجم و رتميتناس
 يبيرقت داعبا هب ،رتميليم1.25 تماخض هب18.8 ريذپان

 يتدورب ياهنيشام اب ،هدش قياع و رتميتناس110×50×15
.مزال ياهلرتنك و تاووليك0.15 لقادح تردق هب لقتسم

31052556‘461‘000/0

هاگتسد  هب18.8 ريذپان گنز دالوف زا هيور اب ،قودنص رتناك
 راد لفق يوشك ددع كي ياراد ،رتميليم1.25 تماخض
 داعبا هب قودنص نيشام هاگتسد كي هدافتسا يارب ،بسانم
 زا الك وL لكش هب ،رتميتناس130×40×85 يبيرقت و يلك
.ويتاروكد ههبج و ريذپان گنز دالوف قرو

31052617‘447‘000/0

لوطرتم  يدالوف ليفورپ زا هياپ لماش ،سيورس فلس يور فر
 زا هقبط كي نآ يور هك كخاش كي ياراد ،ريذپان گنز
 رارق يقفا روط هب ،رتميتناس25 ضرع هب ريذپان گنز دالوف
.دراد

3105275‘117‘000/0

لوطرتم  اب ،فر يولج رد هيبعت يارب ،يا هشيش ظافح هراويد
.رتميليم تشه تماخض هب مزال ياهتسب

3105283‘241‘000/0

لوطرتم  ددع هس هك ،ريذپان گنز دالوف قرو زا ينيس تياده لير
 زا يياهاينوگ هليسو هب و هدش هيبعت لير لوط رد يگدمآرب
.تسا لصتم اهرتناك هندب هب ريذپان گنز دالوف

3105292‘912‘000/0

لوطرتم  هدش هتخاس ،رتميتناس90 عافترا هب ،يرتشم تياده هدرن
 يندچ ياههياپ رد هك مياق ريذپان گنز يدالوف ياههلول زا
 ياههلول .تسا هتشگ راوتسا و يزاساج هدش شارت رودم
 ياهريجنز هليسو هب ،يرتميتناس120 ياههلصاف رد مياق
.تسا هدش لصتم رگيدكي هب ويتاروكد

3105303‘369‘000/0

هحفص : 78
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هاگتسد  هحفص اب ،مرگوليك200 تيفرظ هب ،يلوكساب يوزارت
.لخاد تخاس ،ادج هنزو و تخت

3107016‘987‘000/0

هاگتسد  تخت هحفصاب ،مرگوليك500 تيفرظ هب ،يلوكساب يوزارت
.لخاد تخاس ،ادج هنزو و

31070210‘099‘000/0

لوطرتم  هب ،هدش گنر نهآ زا هدش هتخاس هندب اب ،ينيمز تنيباك
 يدالوف قرو زا تنيباك هيور ،رتميليم كي لقادح تماخض
 رد يا هبل اب ،رتميليم1.25 تماخض هب18.8 ريذپان گنز
 يريگادص و تيوقت ريز زا هچراپكي روط هب هك بقع تمسق
 هديشك تاعطق زا تنيباك هرادج ود ياهرد هيور .تسا هدش
 كي لقادح تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف هدش
 لصتم هندب هب يزلف ياهالول هليسو هب اهرد .تسا رتميليم
 ينايم هقبط ياراد تنيباك .تسا هريگتسد ياراد و هدوب
1.25 تماخض هب18.8 ريذپان گنز دالوف زا و ميظنت لباق
 هب هدش شوج ميظنت لباق ياه هياپ ياراد و رتميليم
 عافترا و رتميتناس65 يلك قمع ،تسا ريز يتيوقت ياهلير
.تسا رتميتناس85 نآ

31080112‘061‘000/0

لوطرتم  گنر نهآ قرو زا هدش هتخاس هندب اب ،يراويد تنيباك
 زا هرادج ود ياهرد ،هيور اب ،رتميليم كي تماخض هب هدش
 كي تماخض هب18.8 ريذپان گنز هدش هديشك دالوف
 و تسا لصتم هندب هب يزلف ياهالول هليسو هب هك ،رتميليم
 ريذپان گنز دالوف زا ميظنت لباق ينايم هقبط كي ياراد

30 قمع هب تنيباك ،تسا رتميليم1.25 تماخض هب18.8
.تسا رتميتناس60 عافترا و

3108029‘445‘000/0

لوطرتم  اب ،هزيناولاگ يدالوف قرو زا هدش هتخاس ،ينيمز تنيباك
 تسد ود اب هايس يدالوف قرو اي و ينغور گنر تسد كي
 كي تماخض هب ،ينغور گنر تسد كي و گنزدض گنر
 زا شكور و يرتميليم18 ناپوئن زا يا هيور اب ،رتميليم
 عافترا و رتميتناس50 قمع هب تنيباك ،يناوختسا ياكيمرف

.تسا رتميتناس85

3108038‘988‘000/0

هحفص : 79
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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

ريگ يتخس ـ32 لصف

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

هاگتسد  هيفصت تردق هب ،يتسد لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل26 بآ نايرج و نيرگ30000

320102109‘036‘000/0

هاگتسد  هيفصت تردق هب ،يتسد لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل45 بآ نايرج و نيرگ60000

32010399‘359‘000/0

هاگتسد  هيفصت تردق هب ،يتسد لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل83 بآ نايرج و نيرگ100000

320104123‘970‘000/0

هاگتسد  هيفصت تردق هب ،يتسد لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل120 بآ نايرج و نيرگ200000

320107177‘021‘000/0

هاگتسد  هيفصت تردق هب ،يتسد لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
 رد رتيل190 ات120 زا بآ نايرج و نيرگ270000

.هقيقد

320109209‘817‘000/0

هاگتسد  هيفصت تردق هب ،يتسد لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل190 بآ نايرج و نيرگ360000

320110275‘889‘000/0

هاگتسد  هيفصت تردق هب ،يتسد لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
 رد رتيل320 ات190 زا بآ نايرج و نيرگ450000

.هقيقد

320113334‘236‘000/0

هاگتسد  هيفصت تردق هب ،يتسد لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
 رد رتيل420 ات320 زا بآ نايرج و نيرگ630000

.هقيقد

320116412‘993‘000/0

هاگتسد  هيفصت تردق هب ،يتسد لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
 رد رتيل490 ات450 زا بآ نايرج و نيرگ840000

.هقيقد

320118490‘229‘000/0

هاگتسد  هيفصت تردق هب ،يتسد لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل490 بآ نايرج و نيرگ1110000

320119611‘546‘000/0

هاگتسد  تردق هب ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل26 بآ نايرج و نيرگ30000 هيفصت

320201135‘911‘000/0

هاگتسد  تردق هب ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل45 بآ نايرج و نيرگ60000 هيفصت

320202152‘400‘000/0

هاگتسد  تردق هب ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل83 بآ نايرج و نيرگ100000 هيفصت

320203187‘108‘000/0

هاگتسد  تردق هب ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل120 بآ نايرج و نيرگ200000 هيفصت

320206250‘151‘000/0

هاگتسد  تردق هب ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
 رتيل190 ات120 زا بآ نايرج و نيرگ270000 هيفصت
.هقيقد رد

320208307‘466‘000/0

هاگتسد  تردق هب ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل190 بآ نايرج و نيرگ360000 هيفصت

320209365‘194‘000/0

هحفص : 80



99 لاس نامتخاس هتسر يكيناكم 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

ريگ يتخس ـ32 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  تردق هب ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد

 رتيل320 ات190 زا بآ نايرج و نيرگ450000 هيفصت
.هقيقد رد

320212397‘167‘000/0

هاگتسد  تردق هب ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
 رتيل420 ات320 زا بآ نايرج و نيرگ630000 هيفصت
.هقيقد رد

320215517‘029‘000/0

هاگتسد  تردق هب ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
 رتيل490 ات450 زا بآ نايرج و نيرگ840000 هيفصت
.هقيقد رد

320216629‘432‘000/0

هاگتسد  تردق هب ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد
.هقيقد رد رتيل490 بآ نايرج و نيرگ1110000 هيفصت

320217758‘232‘000/0

هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد
 و زور رد بعكم رتم5 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم3.5 يجورخ هدش هيفصت بآ

320301

هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد
 و زور رد بعكم رتم10 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم7 يجورخ هدش هيفصت بآ

320302

هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد
 و زور رد بعكم رتم20 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم14 يجورخ هدش هيفصت بآ

320303

هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد
 و زور رد بعكم رتم30 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم21 يجورخ هدش هيفصت بآ

320304

هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد
 و زور رد بعكم رتم40 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم28 يجورخ هدش هيفصت بآ

320305

هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد
 و زور رد بعكم رتم50 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم35 يجورخ هدش هيفصت بآ

320306

هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد
 و زور رد بعكم رتم60 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم42 يجورخ هدش هيفصت بآ

320307

هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد
 و زور رد بعكم رتم70 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم49 يجورخ هدش هيفصت بآ

320308

هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد
 و زور رد بعكم رتم80 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم56 يجورخ هدش هيفصت بآ

320309

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

ريگ يتخس ـ32 لصف

)لاير( لك ياهبدحاو ياهبدـحاواهب تسرهف دك رادـقم)لاير(  حرـــش
هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد

 و زور رد بعكم رتم90 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم63 يجورخ هدش هيفصت بآ

320310

هاگتسد  ياشغ اب يرتسكاخ باسپ يكيزيف هيفصت هاگتسد
 زور رد بعكم رتم100 يدورو باسپ تيفرظ هب يكيمارس
.زور رد بعكمرتم70 يجورخ هدش هيفصت بآ و

320311

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

اهلدبم و نزاخم ـ33 لصف

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

مرگوليك  ،هزيناولاگ يدالوف قرو زا هدش هتخاس ،راشف تحت نزخم
 ،تاصخشم و اه هشقنرد هدش نييعت تماخض و داعبا هب
 ياه هياپ اب هارمه ،يفاك دادعت هب جنلف و نشوب لماش
.طوبرم

330201196‘500/0

مرگوليك  يدالوف قرو زا هدش هتخاس ،)كيرفسمتا( زاب نزخم
 و اه هشقنرد هدش نييعت تماخض و داعبا هب ،هزيناولاگ
 اب هارمه ،يفاك دادعت هب جنلف و نشوب لماش ،تاصخشم
.طوبرم ياه هياپ

330301196‘500/0

مرگوليك  و داعبا هب هايس نهآ قرو زا هدش هتخاس ،لييوزاگ نزخم
تسد كي اب ،تاصخشم و اه هشقن رد هدش نييعت تماخض
 نزاخم يارب ريق رشق هس و ينوگ الود و ،گنز دض گنر
 ليلكا گنر تسد ود و گنز دض گنر تسد كي اب ،ينفد
 ياهنشوب و ديدزاب هچيرد و هياپ لماش ،ينيمز نزاخم يارب
.مزال

330401142‘500/0

عبرم توف  بصن يارب ،زرد نودب يسم هلول اب هدش هتخاس ،ليوك
 يترارح تيفرظ هب ،يجنلف لاصتا ،مرگ بآ نزاخم لخاد
و رشاو ،جنلف مامضنا هب ،تاصخشم لودج رد هدش صخشم
.مزال هرهم و چيپ

3305012‘060‘000/0

هاگتسد )عبرم توف2.5( عبرم رتم0.23 يترارح حطس اب ،لدبم
.رتميليم100 هتسوپ رطق و

330601

هاگتسد  و)عبرم توف8( عبرم رتم0.74 يترارح حطس اب ،لدبم
.رتميليم150 هتسوپ رطق

330602

هاگتسد  و)عبرم توف15( عبرم رتم1.39 يترارح حطس اب ،لدبم
.رتميليم200 هتسوپ رطق

330603

هاگتسد  و)عبرم توف27( عبرم رتم2.51 يترارح حطس اب ،لدبم
.رتميليم250 هتسوپ رطق

330604

هاگتسد  و)عبرم توف61( عبرم رتم5.67 يترارح حطس اب ،لدبم
.رتميليم300 هتسوپ رطق

330605

هاگتسد  و)عبرم توف83( عبرم رتم7.71 يترارح حطس اب ،لدبم
.رتميليم350 هتسوپ رطق

330606

هاگتسد )عبرم توف107( عبرم رتم9.94يترارح حطس اب ،لدبم
.رتميليم400 هتسوپ رطق و

330607

هاگتسد  توف129( عبرم رتم11.98 يترارح حطس اب ،لدبم
.رتميليم450 هتسوپ رطق و)عبرم

330608

هاگتسد  توف170( عبرم رتم15.79 يترارح حطس اب ،لدبم
.رتميليم500 هتسوپ رطق و)عبرم

330609

ددع UV دض هيال هس يكيتسالپ بآ نزخم بصن و لمح ،هيهت
رتيل500 تيفرظ هب

3307011/0030‘000‘000 *30‘000‘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

اهلدبم و نزاخم ـ33 لصف

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

30‘000‘000

هحفص : 84
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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

اههاگ هيكت و اهتسب ـ34 لصف

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

مرگوليك  ، هلول نتشادهگن يارب ،يدالوف هاگ هيكت اي زيوآ ، تسب
 ، درگ ليم ، همست زا هدش هتخاس ،اه هاگتسد و لاناك
 هارمه ، نآ دننام و فلتخم ياه ليفورپ ، ينادوان ، يشبن
 و گنز دض گنر تسد كي ، مزال تالاصتا و هرهم و چيپ اب
.تاصخشم و اه هشقن قبط ، ينغور گنر تسد كي

340101100/0013‘400‘000 134‘000/0

مرگوليك  هلول نتشادهگن يارب ،يموينيمولآ هاگ هيكت اي زيوآ ، تسب
 ،اهليفورپ رياس و همست زا هدش هتخاس ،اه هاگتسد و لاناك ،
 و اه هشقن قبط ،مزال تالاصتا و هرهم و چيپ اب هارمه
.تاصخشم

340201492‘000/0

مرگوليك  يندچ كطلغ لماش ، اه هلول يارب تسب اي زيوآ ، هاگ هيكت
 تالاصتا و هرهم و چيپ ، درگليم اب ينادوان اي يشبن زا هياپ و
 گنر تسد كي و گنز دض گنر تسد كي اب ، مزال
.ينغور

340501209‘000/0

13‘400‘000

هحفص : 85
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: كردم دك

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

: هژورپ مان

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

راكياپ حلاصم ـ41 لصف

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

مرگوليك .رادزرد هايس يدالوف هلول 41010176‘400/0

مرگوليك .زرد نودب هايس يدالوف هلول 410201170‘500/0

مرگوليك .هزيناولاگ يدالوف هلول 410301123‘500/0

مرگوليك .يبالضاف يندچ هلول 410401

مرگوليك .يبالضاف يندچ لاصتا تاعطق 410402

مرگوليك .يس.يو.يپ هلول 41060196‘100/0

مرگوليك .يس.يو.يپ لاصتا تاعطق 410602166‘000/0

مرگوليك .يبالضاف ناميس تسبزآ هلول 410901

مرگوليك .تافلوس دض يبالضاف ناميس تسبزآ هلول 411001

مرگوليك .يسم هلول 411101756‘500/0

يرلاك وليك دصكي
تعاس رد

.يدالوف روتايدار 411301430‘000/0

يرلاك وليك دصكي
تعاس رد

.يموينيمولآروتايدار 411401483‘000/0

مرگوليك .هزيناولاگ قرو 411501123‘500/0

عبرمرتم .رتميليم25 تماخض هب تفارك ذغاك اب هشيش مشپ قياع 41160117‘600/0

عبرمرتم .رتميليم50 تماخض هب تفارك ذغاك اب هشيش مشپ قياع 41160227‘500/0
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: كردم دك

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

: هژورپ مان

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

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(.هاگشيامزآو رواشم سدنهم

420302

عوطقم  و امرفراك ، رواشم سدنهم نادنمراك ياذغ نيمات
)4-4 دنب تياعر اب(.هاگشيامزآ

420303

عوطقم  هب هاگشيامزآ و رواشم سدنهم ،امرفراك رتافد زيهجت
)4-4 دنب تياعر اب( .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
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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 .يسرتسد هار نيمات 420701

عوطقم .سيورس ياه هار نيمات 420702

عوطقم .يطابترا ياه هار نيمات 420703

عوطقم .هاگراك باهذ و بايا نيمات 420801

عوطقم  تازيهجت و تالآ نيشام بصن يارب وكس و يپ نيمات
 تلافسآ هناخراك نتب ديلوت متسيس ، حلاصم ديلوت متسيس
.اهنآ دننام و اهروتارنژ

420901

عوطقم  نيمات اي اهنآ يزادنا هار و تازيهجت و تالآ نيشام بصن
.حلاصم ديرخ اي تمدخ ديرخ هار زا اهنآ

420902

عوطقم  هب تازيهجت و تالآ نيشام و يزادناراب و لمح ، يريگراب
.سكع رب و هاگراك

420903

عوطقم  يزاسامن ماجنا يارب يزلف تسبراد نديچرب و بصن ،هيهت
 عافترا هك يتقو ،هينبا هتشر ياهراك رد نامتخاس جراخ
.دشاب رتم5/3 زا شيب يزاسامن

421001

عوطقم  تالآ نيشام ژاتنومد و ژاتنوم ، يزادناراب ، لمح ، يريگراب
.سكعرب و هاگراك هب تراب و عمش لحم يرافح مزاول و

421002

عوطقم  نيشام و لياسو رارقتسا و ژاتنوم ، يياجباج ، ژاتنومد
 رگيد لحم هب لحم كي زا تراب و عمش لحم يرافح تالآ
.هاگراك رد

421003

عوطقم  عمش تالآ نيشام و لياسو يزادناراب و لمح ، يريگراب
.سكعرب و هاگراك هب يبوك رپس و يبوك

421004

عوطقم  ياهريت تخاس لحم يزاس فك و حلاصم و مزاول هيهت
.اهلپ هتخاس شيپ ينتب

421005

عوطقم  كبشم ريت تاعطق و لياسو يزادناراب و لمح ، يريگراب
.سكعرب و هاگراك هب)نامسنالرتوپ( يزلف

421006

عوطقم  شيپ ينتب ياهريت بصن لياسو رارقتسا و يياجباج
.رگيد لپ لحم هب لپ ره لحم زا هتخاس

421007

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 اه هشنارت يور زا هيلقن
.يياتسور يناسربآ و بالضاف يروآ عمج هكبش ،بآ عيزوت

421102
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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  طياسو و هدايپ نيرباع ددرت يارب بسانم ريسم نيمات

 زا روبع ،تايلمع ماجنا تلع هب هك يياهلحم رد هيلقن
 عيزوت هكبش هتشر ياهراك رد ،دوشيم عطق دوجوم ريسم
.يياتسور يناسربآ و بالضاف يروآعمج هكبش ،بآ

421103

عوطقم  دراوم رد بقن لخاد رد بسانم هيوهت و ييانشور نيمات
.بالضاف يروآ عمج هكبش هتشر ياهراك رد ، مزال

421104

عوطقم  هدودحم رد دوجوم يعارز ياهرهن تقوم فارحنا اي ظفح
.هاگراك

421201

عوطقم .هاگراك زيهجت هميب 421301

عوطقم .هاگراك نديچرب 421302
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