
لصف ره يارب ءزج يداهنشيپ بيارض و غلبم :)فلا( لودج
ييابطابط همالع هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت : ارجا لحم : هژورپ عوضوم

96 : لاس  هياپ دحاو ياهب تسرهف: هتشر هينبا
لاير هب غلابم

لوصف ناونع لصف
 اب راكناميپ يداهنشيپ غلبم
 و بيارض يمامت باستحا

رظن دروم ياه هنيزه
 زا سپ لصف دروآرب
بيارض يمامت لامعا

 لصف دروآرب
)هياپريغ و هياپ مالقا(

 بيرـض
ءزج يداهنشيپ

تسداب يكاخ تايلمع 2791‘809‘3631‘029‘352‘172

نيشاماب يكاخ تايلمع 3323‘555‘451420‘622‘086

يزلف يدنب بلاق 6217‘825‘180283‘172‘734

درگليماب يدالوف ياهراك 769‘144‘12089‘887‘356

اجرد نتب 8507‘768‘940660‘099‘622

نيگنس يدالوف ياهراك 9713‘090927‘017

يزير هتفشو يراكرجآ 11141‘712‘300184‘225‘990

ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب 121‘223‘758‘4001‘590‘885‘920

يتبوطر يراك قياع 1378‘093‘252101‘521‘228

كبس يدالوف ياهراك 1678‘041‘710101‘454‘223

يموينيمولآ ياهراك 17150‘000‘000195‘000‘000

يشكدنب و يراكدودنا 18145‘366‘600188‘976‘580

يراك كيمارسو يشاك 20143‘096‘000186‘024‘800

كييازوماب فك شرف 2140‘944‘99053‘228‘487

كالپ گنساب يگنس ياهراك 22157‘602‘500204‘883‘250

يرميلپ و يكيتسالپ ياهراك 233‘478‘0704‘521‘491

يزيمآ گنر 255‘600‘0007‘280‘000

ساساو ساساريز 2691‘744‘670119‘268‘071

تلافسآ 2779‘249‘510103‘024‘363

لقنو لمح 2892‘474‘958120‘217‘445

4‘341‘979‘1045‘644‘572‘835 عـمـج

هحفص : 1



لصف ره يارب ءزج يداهنشيپ بيارض و غلبم :)فلا( لودج
ييابطابط همالع هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت : ارجا لحم : هژورپ عوضوم

96 : لاس  هياپ دحاو ياهب تسرهف: هتشر يكيناكم تاسيسات
لاير هب غلابم

لوصف ناونع لصف
 اب راكناميپ يداهنشيپ غلبم
 و بيارض يمامت باستحا

رظن دروم ياه هنيزه
 زا سپ لصف دروآرب
بيارض يمامت لامعا

 لصف دروآرب
)هياپريغ و هياپ مالقا(

 بيرـض
ءزج يداهنشيپ

يدالوف ياه هلول 138‘067‘60049‘487‘880

نليپورپ يلپ و يس.يو.يپ ياه هلول 311‘632‘50015‘122‘250

نليتا يلپ ياه هلول 452‘950‘00068‘835‘000

اهريش 736‘222‘75047‘089‘575

Flexible( ريگ هزرل
Connection(

910‘000‘00013‘000‘000

يفاص 118‘660‘00011‘258‘000

يريگ هزادناو لرتنك ياههاگتسد 151‘053‘0001‘368‘900

شكدود و اوه هچيرد،اوه لاناك 1921‘131‘40027‘470‘820

پمپورتكلا 24121‘132‘000157‘471‘600

يتشادهب ياهريش، يتشادهب مزاول 293‘752‘0004‘877‘600

اههاگ هيكت و اهتسب 3480‘100‘000104‘130‘000

384‘701‘250500‘111‘625 عـمـج

هحفص : 2



لصف ره يارب ءزج يداهنشيپ بيارض و غلبم :)فلا( لودج
ييابطابط همالع هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت : ارجا لحم : هژورپ عوضوم

96 : لاس  هياپ دحاو ياهب تسرهف: هتشر يقرب تاسيسات
لاير هب غلابم

لوصف ناونع لصف
 اب راكناميپ يداهنشيپ غلبم
 و بيارض يمامت باستحا

رظن دروم ياه هنيزه
 زا سپ لصف دروآرب
بيارض يمامت لامعا

 لصف دروآرب
)هياپريغ و هياپ مالقا(

 بيرـض
ءزج يداهنشيپ

دازآ ياضف ياهغارچ 4170‘130‘000221‘169‘000

صوصخم ياهغارچ 5102‘732‘000133‘551‘600

فيعضراشف ياهلباك 7458‘660‘000596‘258‘000

ييولبات فيعضراشف لياسو 14100‘000‘000130‘000‘000

هكبش لياسو 20550‘012‘800715‘016‘640

1‘381‘534‘8001‘795‘995‘240 عـمـج

هحفص : 3


