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1832‘152‘500 120901 ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب  شيپ ينتب ياه شوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهتهينبا
 هب و رتم يتناس5 ات4 تماخض هب ،يسرپ هتخاس
 ره اب ،شوپفك ره يارب ،عبرمرتم يسد16 ات حطس
.ناميس هسام تالم عون

2524‘400‘000 200801 هكبش لياسو  هحفصاب هايس هلول زا هدش هيهت ،قرب غارچ يزلف هياپيقرب تاسيسات
 هيبعتو مزال ياهيراك مخ ،شوج ،شرب لماش ،يياهتنا
 كياب ،لماك روط هب نيمز لاصتا چيپواهزويف لحم
 ينغور گـنر تـسد كي و گـنزدض گـنر تـسد
.هدش ماجنا ياهراك يور بوغرم يليلكا

3383‘940‘000 080103 اجرد نتب  اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهتهينبا
.لاكساپاگم12 هصخشم يراشف تمواقم اب ،هتسكش

4277‘414‘500 020104 تسداب يكاخ تايلمع  رد ينكلاناك و يرادربدوگ ،ينكيپ ،يرادربكاخهينبا
 هدنك داوم نتخير و رتم2 قمع ات ،يگنس ياهنيمز
.طوبرم ياهلحم رانك هب هدش

5229‘000‘000 070606 فيعضراشف ياهلباك  ومرت شـكور و قياع اب هميس جنپ ينيمز لباكيقرب تاسيسات
 رتميليم5×16 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب ،عبرم

6207‘656‘400 120102 ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب  حطس اب هتخاس شيپ ينتب ياهلودج بصن و هيهتهينبا
 هب نتب اب عبرمرتم0.1 ات0.05 زا شيب عطقم
 هسام تالم و بعكمرتم رد ناميس مرگ وليك250رايع
.1:5 ناميس

7206‘500‘000 070605 فيعضراشف ياهلباك  ومرت شـكور و قياع اب هميس جنپ ينيمز لباكيقرب تاسيسات
 رتميليم5×10 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب ،عبرم

8160‘226‘050 060101 يزلف يدنب بلاق  يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهتهينبا
.يپ ياهژانش و اهيپرد

9150‘000‘000 171104 يموينيمولآ ياهراك  قباطم يا هركرك برد يارجا و لمح و هيهت*هينبا
ينف تاصخشم

10146‘286‘000 041104 دازآ ياضف ياهغارچ  هدش هتخير يموينيمولآ برد و هندب اب ينابايخ غارچيقرب تاسيسات
 اب ،هدش يراكبآ روتكلفر و)تساكياد( راشف تحت
 تاو150 پمال ددع كي اب تيروكس ياهشيش بابح
ميدس راخب

11143‘096‘000 200302 يراك كيمارسو يشاك 4 ات2.5 حطس اب رادباعل كيمارس بصن و هيهتهينبا
.عبرم رتميسد
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12141‘422‘400 020401 تسداب يكاخ تايلمع  ريغ ،يكاخ تايلمع عون ره زا هلصاح داوم يريگرابهينبا
 و رتم50ات يتسد هليسو عون ره اب لمح و ،ينجل
لمح يارب نيشام زا هدافتسا هك يدراوم رد نآ هيلخت
.دشابن نكمم

13122‘633‘000 120905 ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب  هتخاسشيپ ينتب شوپفك ندوب رادحرط ياهب هفاضاهينبا
.يسرپ

14102‘732‘000 052804 صوصخم ياهغارچ  روتكلفر ،هدش تساكياد موينيمولآ هندب اب نكفا رونيقرب تاسيسات
هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 اب و ميدس راخب تاو400 پمال ددع كي و هميس
54IP تظافح هجرد

15100‘000‘000 149223 ييولبات فيعضراشف لياسو  اه هشقن رد دوجومlp مان هب هطوحم ييانشور يولبات*يقرب تاسيسات
تاصخشم قباطم لولس1 دادعت هب

1698‘701‘050 020402 تسداب يكاخ تايلمع 50 يارب ،020401و020101 ياهفيدر هباهب هفاضاهينبا
 هب رتم50رسك ،يتسد لياسو اب يفاضا لمح رتم
.دوشيم هبساحم بسانت

1787‘214‘528 031002 نيشاماب يكاخ تايلمع  اهزيركاخ يارب ،هاگراك جراخ زا ،بسانم كاخ هيهتهينبا
 و رتم500 هلصاف ات ،لمح و يريگراب ،ندنك لماش
.فرصم لحمرد يزادناراب

1885‘008‘000 180304 يشكدنب و يراكدودنا  يور ،رتميتناس2 دودح تماخض هب يناميس دودناهينبا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،مياق حوطس

1984‘657‘020 030704 نيشاماب يكاخ تايلمع  هدوت ياهكاخاي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمحهينبا
30ات رتموليك10زا شيب لمح هلصاف هك يتقو ،هدش
 ،رتموليك10رب دازام رتموليك ره يارب ،دشاب رتموليك
 تميق تبسنهب ،رتموليك رسك( يتلافسآ ياه هار يارب
.)دوشيم هبساحم رتموليك كي

2084‘639‘566 030703 نيشاماب يكاخ تايلمع  هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمحهينبا
10ات رتم500زا شيب لمح هلصاف هك يتقو ،هدش
 ،لوا رتم500رب دازام رتموليك ره يارب ،دشاب رتموليك
 تميق تبسن هب رتموليك رسك( يتلافسآ ياه هار يارب
.)دوشيم هبساحم رتموليك كي

2180‘100‘000 340101 اههاگ هيكت و اهتسب  هلول نتشادهگن يارب ،يدالوف هاگ هيكت اي زيوآ ، تسبيكيناكم تاسيسات
، درگ ليم ، همست زا هدش هتخاس ،اه هاگتسد و لاناك ،
 ، نآ دننام و فلتخم ياه ليفورپ ، ينادوان ، يشبن
 گنر تسد كي ، مزال تالاصتا و هرهم و چيپ اب هارمه
 و اه هشقن قبط ، ينغور گنر تسد كي و گنز دض
.تاصخشم

راكناميپ ياضما و رهم رواشم سدنهم ياضما و رهم

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زجب، اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت

هحفص : 2



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياه تسرهف اي تسرهف رد هدافتسادروم ياهفيدر . 1  لودج

: هژورپ دك: راك عوضوم ييابطابط همالع هاگشناد :ييارجا هاگتسد مان  هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت
ييابطابط همالع

96/03/01 : خيراتهسمش رواشم نيسدنهم:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك
لاير هب غلاـبم

لـصف ناوــنع...هتشر ياهب تسرهف فيدر لك ياهب فــيدر رصتخم حرـشفيدر هرامشهرامش

2277‘706‘000 260701 ساساو ساساريز  هار رتسب ميكحت يارب)نانوت( يا هناخدور حلاصم هيهتهينبا
 و هار يزاس ريز رد يتيوقت رشق يارجا اي ،هطوحم و
.هطوحم

2375‘917‘700 130304 يتبوطر يراك قياع  كي هجرد هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياعهينبا
4 تماخض هب وشيت و رتسا يلپ فايلا و ريق زا لكشتم
.حوطس رياس يارب رتسآرشق مامضنا هب ،رتميليم

2474‘267‘320 160105 كبس يدالوف ياهراك  يزاسباق و نابدرن و هدرن ظافح بصن و تخاس ،هيهتهينبا
 ،يلاخ وت ياهليفورپ و هايس هلول زا اه هلپ فك يزلف
 اب هارمه تالآ قاري بصن دزمتسد و يزاس اجاب
.مزال نديياس و يراكشوج

2572‘086‘140 020602 تسداب يكاخ تايلمع  ياهرشق رد هدش شخپ ياهكاخ نديبوك و يشاپ بآهينبا
 شورهب دصرد95 مكارت اب ،رتميتناس15 رثكادح
.درادناتسا روتكورپ

2663‘760‘200 220410 كالپ گنساب يگنس ياهراك  حوطس رد ديبيال يربا ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت*هينبا
.رتميتناس4 ات2 تماخض هب يقفا

2761‘316‘500 120906 ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب   هتخاسشيپ ينتب شوپفك ندوب يگنر ياهب هفاضاهينبا
.يسرپ

2859‘083‘500 110201 يزير هتفشو يراكرجآ  و رجآ مين و كي تماخض هب يراشف رجآاب يراكرجآهينبا
.1:6 ناميس هسام تالم و رتشيب

2956‘653‘000 110501 يزير هتفشو يراكرجآ  رجآ داعبا هب راد خاروس ينيشام رجآ اب يراك رجآهينبا
 تالم اب ،رتشيب و رجآ مين و كي تماخض هب يراشف
.1:6 ناميس هسام

3054‘375‘122 280201 لقنو لمح 30 رب دازام هب تبسن يگنس حلاصم و رجآ لمحهينبا
.رتموليك75 هلصاف ات رتموليك

3153‘945‘900 080304 اجرد نتب  نتب ،تماخض هاگره ،يزيرنتب ياهفيدر هباهب هفاضاهينبا
.دشاب رتمك اي رتميتناس15 ربارب

3253‘616‘360 020503 تسداب يكاخ تايلمع  كاخ عون ره حيطست و شخپ ،نتخير ،لمح ،هيهتهينبا
.تماخضره هب يتعارز

3352‘047‘200 220803 كالپ گنساب يگنس ياهراك  ينيچ گنس اب يگنس ياهلودج بصن و لمح ،هيهتهينبا
 نتب يارجا هارمه هب رتميتناس6 تماخض هب ،ديبيال
.ناميس هسام تالم اب يشك دنب و تيوقت

3451‘052‘593 020601 تسداب يكاخ تايلمع  حطس اي هدش يرادربكاخ حوطس نديبوك و يشاپ بآهينبا
 روتكورپ شورهب دصرد95 مكارت اب ،يعيبط نيمز
.درادناتسا
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3548‘175‘110 270303 تلافسآ  حلاصم زا هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهتهينبا
 يدنب هناد هاگ ره ،)ردنيب( رتسآ رشق يارب يا هناخدور
 رتميتناس ره يازاهب ،دشاب رتميليم25 ات رفص حلاصم
.تلافسآ تماخض

3640‘944‘990 210203 كييازوماب فك شرف 30×30 داعبا هب يناريا كييازوم اب فك شرفهينبا
.رتميتناس

3740‘604‘000 070205 درگليماب يدالوف ياهراك رادجآدرگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهتهينبا
 حلسم نتب يارب ،رتميليم18 ات12 رطق هب3A عون زا
. مزال يچيپ ميس اب

3840‘342‘500 080102 اجرد نتب  اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهتهينبا
.نتب بعكم رتم رد ناميس مرگ وليك150 اب ،هتسكش

3938‘007‘270 020504 تسداب يكاخ تايلمع يپ رانك رد دوجوم يگنس حلاصم اي اه كاخ نتخيرهينبا
 اه لاناك و اهدوگ ،اه يپ نوردهب ،اه لاناك و اهدوگ ،اه
 شخپ و قمع ره رد رتميتناس15 رثكادح ياهرشق رد
.مزال حيطست و

4036‘616‘000 240211 پمپورتكلا .50-250 هزادنا رد پمپيكيناكم تاسيسات

4135‘000‘000 240230 پمپورتكلا هشقن تاصخشم قباطم يرايبآ پمپ رتسوب*يكيناكم تاسيسات

4234‘151‘550 020201 تسداب يكاخ تايلمع  هاگره ،020104 ات020102 ياهفيدر هب اهب هفاضاهينبا
 رتم2 زا شيب ينكلاناك و يرادربدوگ ،ينكيپ قمع
 يارب و راب كي ،رتم4 ات2 نيب عقاو مجح يارب ،دشاب
 بيترت نيمه هب و راب ود ،رتم6 ات4 نيب عقاو مجح
.رتشيب ياه قمع يارب

4332‘516‘000 240408 پمپورتكلا  تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلايكيناكم تاسيسات
.راخب بسا7.5

4431‘074‘400 270101 تلافسآ  ريق اب)تكميرپ( يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هيهتهينبا
.لولحم

4530‘138‘416 280201 لقنو لمح 30 رب دازام هب تبسن يگنس حلاصم و رجآ لمحهينبا
.رتموليك75 هلصاف ات رتموليك

4627‘750‘000 040607 نليتا يلپ ياه هلول  اب راب10 يراك راشف اب رتميليم75 نليتا يلپ هلول*يكيناكم تاسيسات
تالاصتا هيلك

4727‘312‘200 030701 نيشاماب يكاخ تايلمع  ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم يريگرابهينبا
 هليسو عونره اي نويماك اب نآ لمح و هدش هدوت
 تشادرب لقث زكرم يرتم100 هلصاف ات رگيد يكيناكم
.نآ هيلخت و
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4825‘357‘500 020103 تسداب يكاخ تايلمع  رد ينكلاناك و يرادربدوگ ،ينكيپ ،يرادربكاخهينبا
 ياهكاخ نتخير و رتم2 قمع ات ،تخس ياهنيمز
.طوبرم ياهلحمرانكهب هدش هدنك

4924‘769‘800 110208 يزير هتفشو يراكرجآ  ناميس هسام تالم و يراشف رجآ اب هرجآ مين راويدهينبا
1:6.

5024‘256‘750 180307 يشكدنب و يراكدودنا  تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودناهينبا
.يقفا حوطس يور ،رتميتناس كي دودح

5123‘160‘000 070602 فيعضراشف ياهلباك  ومرت شـكور و قياع اب هميس جنپ ينيمز لباكيقرب تاسيسات
 رتميليم5×2.5 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپ
.هشنارت لخاد رد بـصن يارب ،عبرم

5222‘027‘500 220804 كالپ گنساب يگنس ياهراك  هب ،220803 فيدر هب تماخض شيازفا ياهب هفاضاهينبا
.تماخض هفاضا رتميتناس ره يازا

5321‘131‘400 191401 شكدود و اوه هچيرد،اوه لاناك  رد هدش نييعت تماخض هب ،يدالوف قرو زا شكدوديكيناكم تاسيسات
 ،ناراب بآ ذوفن زا يريگولج كهالك لماش ،اه هشقن
 هدود هيلخت هچيرد ،)اوه هچيرد( دود تياده ياه هرپ
 گنر تسد ود  و مزال ياه تسب و اه لاصتا مامت اب
.مرك و يور تابيكرت يوتحم

5420‘976‘000 200801b هكبش لياسو  هلول زا هدافتسا تهج200801 متيآ اهب هفاضا%20*يقرب تاسيسات
هزيناولاگ

5520‘097‘000 080106 اجرد نتب  اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهتهينبا
.لاكساپاگم25 هصخشم يراشف تمواقم اب ،هتسكش

5619‘767‘600 220406 كالپ گنساب يگنس ياهراك  رد ديبيال يربا ينيچ كالپ گنس بصن و هيهتهينبا
.رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس

5718‘600‘000 070602 درگليماب يدالوف ياهراك  و راهمرس تاقلعتم اب هارمه راهم ليم بصن و هيهتهينبا
.هرهم و چيپ اب ندرك هوزر

5817‘000‘000 240231 پمپورتكلا "2 زياس نز دنلب عون زا هراوف*يكيناكم تاسيسات

5916‘900‘000 040608 نليتا يلپ ياه هلول  اب راب10 يراك راشف اب رتميليم110 نليتا يلپ هلول*يكيناكم تاسيسات
تالاصتا هيلك

6016‘614‘000 060901 يزلف يدنب بلاق  مامت اب ،يزلف بلاق اب نتبرد طاسبنا زرد يدنببلاقهينبا
 بسحرب ينتب ياهيزاسفك يانثتسا هب مزال لياسو
.زرد مجح

6114‘730‘000 010402 يدالوف ياه هلول  هيلك اب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول زا ،روتكلكيكيناكم تاسيسات
 كي اب ،تخاس يارب مزال حلاصم ،يشوج عون تالاصتا
.گنز دض گنر تسد

راكناميپ ياضما و رهم رواشم سدنهم ياضما و رهم

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زجب، اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
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لـصف ناوــنع...هتشر ياهب تسرهف فيدر لك ياهب فــيدر رصتخم حرـشفيدر هرامشهرامش

6214‘038‘670 260604 ساساو ساساريز  ساسا ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپ بآ ،شخپهينبا
 دصرد100 لقادح اب ،رتميتناس10 ات تماخض هب
.يحالصا وشآ شور هب مكارت

6313‘062‘000 060401 يزلف يدنب بلاق  رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهتهينبا
.رتم3.5 رثكادح عافترا ات)اهلاد( اههوات

6412‘712‘000 041303 دازآ ياضف ياهغارچ  نكشن يقيرزت تانبركيلپ يورك بابح اب يكراپ غارچيقرب تاسيسات
40 رطق هب شفنب ياروام هعشا لباقم رد مواقم
 يگتخير موينيمولآ عون زا ظفاحم دبس و رتميتناس
 فرصم مك پمال ددع كي اب)تساكياد( راشف تحت
تاو26 يچيپ

6512‘636‘000 070106 اهريش  ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريشيكيناكم تاسيسات
>>)a070106)100%)ياه(فيدر +<<.)چنيا

6612‘621‘000 030104 نيشاماب يكاخ تايلمع  ره اب تخس ياهنيمز رد يرادربدوگ اي يرادربكاخهينبا
 ات يرادربكاخ زا لصاح داوم لمح ،يكيناكم هليسو
.نآ ندرك هدوت و تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف

6712‘584‘250 060301 يزلف يدنب بلاق  رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهتهينبا
 عافترا ات يعلض راهچ عطقم اب مياق ياهژانش و اهنوتس
.رتم3.5 رثكادح

6811‘632‘500 030504 نليپورپ يلپ و يس.يو.يپ ياه هلول .رتميليم110 يجراخ رطق هب ،نليپورپيلپ هلوليكيناكم تاسيسات

6911‘167‘222 030902 نيشاماب يكاخ تايلمع  و ژالگر ،ندرك هليفورپ ،حيطست ،يشاپ بآ ،شخپهينبا
 دصرد90 اب ،نانووت و يزيركاخ ياهرشق نديبوك
 تماخض هك يتقو ،يحالصا وشآ شورهب يگديبوك
15 رثكادح ندش هديبوك زا سپ يزيركاخ ياهرشق
.دشاب رتميتناس

7011‘132‘000 041105 دازآ ياضف ياهغارچ  هدش هتخير يموينيمولآ برد و هندب اب ينابايخ غارچيقرب تاسيسات
 اب ،هدش يراكبآ روتكلفر و)تساكياد( راشف تحت
250 پمال ددع كي اب تيروكس ياهشيش بابح
ميدس راخب تاو

719‘940‘120 070204 درگليماب يدالوف ياهراك رادجآدرگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهتهينبا
 اب حلسم نتب يارب ،رتميليم10ات رطق هب3A عون زا
. مزال يچيپ ميس

729‘851‘400 180317 يشكدنب و يراكدودنا  اب اي ناميس هسام تالم اب ياهدودنا يارب اهب هفاضاهينبا
 تخادرپ و يا هسيل نآ يور حطس هك يتروص رد ،درات
.دوش

739‘605‘000 180302 يشكدنب و يراكدودنا  هسام تالم اب ،اهفقس و مياق حوطس يريگ هشمشهينبا
.1:4 ناميس
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749‘568‘688 030702 نيشاماب يكاخ تايلمع  هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمحهينبا
500 ات رتم100 زا شيب لمح هلصاف هك يتقو ،هدش
 .لوا رتم100رب دازام رتم100 ره يازا هب ،دشاب رتم
.دوش يم هبساحم بسانت هب رتم100 رسك

759‘273‘600 060601 يزلف يدنب بلاق  رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهتهينبا
.عافترا ره رد راويد يور يقفا ياهژانش

769‘024‘100 180303 يشكدنب و يراكدودنا  يور رتميتناس كي دودح تماخض هب يناميس دودناهينبا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،مياق حوطس

778‘660‘000 110106 يفاص .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند يفاصيكيناكم تاسيسات

787‘621‘350 180308 يشكدنب و يراكدودنا  تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودناهينبا
.يقفا حوطس يور ،رتميتناس2 دودح

796‘574‘500 070306 اهريش <<.)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريشيكيناكم تاسيسات
>>)a070306)100%)ياه(فيدر +

806‘375‘000 040605 نليتا يلپ ياه هلول  اب راب10 يراك راشف اب رتميليم50 نليتا يلپ هلول*يكيناكم تاسيسات
تالاصتا هيلك

816‘352‘830 030502 نيشاماب يكاخ تايلمع  ياهنيمز رد يكيناكم هليسو اب ينكلاناك ،ينكيپهينبا
 رد هدش هدنك كاخ نتخير و رتم2 قمعات ،تخس
.طوبرم ياهلحمرانك

826‘148‘800 010108 يدالوف ياه هلول  هس(80 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلوليكيناكم تاسيسات
>>)a010108)100%)ياه(فيدر +<<.)چنيا

836‘065‘280 060902 يزلف يدنب بلاق  اب ارجا عقومرد ينتب ياه يزاس فكزرد عاونا هيبعتهينبا
 نآ ندركرپ نودب مزال لياسو مامت اب ،يزلف بلاق
.زرد مجح بسحرب

845‘940‘000 070105 اهريش  و كي(40 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريشيكيناكم تاسيسات
)a070105)100%)ياه(فيدر +<<.)چنيا مود كي

<<

855‘861‘250 070101 اهريش  مود كي(15 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريشيكيناكم تاسيسات
>>)a070101)100%)ياه(فيدر +<<.)چنيا

865‘600‘000 250302 يزيمآ گنر  يور گنز دض گنر تسد كي يارجا و حلاصم هيهتهينبا
.يزلف ياهتلكسا يانثتسا هب يزلف ياهراك

875‘467‘200 010109 يدالوف ياه هلول  راهچ(100 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلوليكيناكم تاسيسات
>>)a010109)100%)ياه(فيدر +<<.)چنيا

885‘192‘000 090103 Flexible( ريگ هزرل
Connection(

.)چنيا ود(50 يمانرطق هب ،ريگ هزرليكيناكم تاسيسات
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894‘808‘000 090102 Flexible( ريگ هزرل
Connection(

.)چنيا مود كي و كي(40 يمانرطق هب ،ريگ هزرليكيناكم تاسيسات

904‘636‘800 200801a هكبش لياسو ندوب يهجو دنچ تهج200801 متيآ اهب هفاضا%20*يقرب تاسيسات

914‘368‘000 080712 اجرد نتب تاصخشم قباطم هدننك ناور ربا يارجا و لمح و هيهت*هينبا
ينف

924‘266‘000 010306 يدالوف ياه هلول <<.)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلوليكيناكم تاسيسات
>>)a010306)100%)ياه(فيدر +

933‘750‘000 010501 يدالوف ياه هلول  يدالوف هلول زا هدش هتخاس ياهروتكلك نويسازيناولاگ*يكيناكم تاسيسات
.هايس

943‘536‘664 280101 لقنو لمح  دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمحهينبا
.رتموليك75 هلصاف ات رتموليك30رب

952‘646‘000 070102 اهريش  هس(20 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريشيكيناكم تاسيسات
)a070102)100%)ياه(فيدر +<<.)چنيا مراهچ
<<

962‘641‘500 231001 يرميلپ و يكيتسالپ ياهراك  روبع يارب نتب رد يكيتسالپ فالغ يراذگاج و هيهتهينبا
.فراصم رياس و هلول

972‘565‘000 070303 اهريش  كي(25 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريشيكيناكم تاسيسات
>>)a070303)100%)ياه(فيدر +<<.)چنيا

982‘415‘000 080710 اجرد نتب  قباطم يكيتسالپ ريسپسا يارجا و لمح و هيهت*هينبا
ينف تاصخشم

992‘242‘000 160217 كبس يدالوف ياهراك  فقس هندب و ي زاسريز بصن و ا رجا ، حلاصم هيهتهينبا
 دروندرس يدالوف ياه ليفورپ زا كبشم بذاك ياه
 لاصتا ياه هنابز اب راكور رتسا يلپ هزيناولاگ هدش
 و اهزيوآ ،تالاصتا اب ينف تاصخشم قباطم ،ييوشك
.ييارجا تاييزج

1002‘199‘600 010106 يدالوف ياه هلول  ود(50 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلوليكيناكم تاسيسات
>>)a010106)100%)ياه(فيدر +<<.)چنيا

1012‘192‘000 291104 يتشادهب ياهريش، يتشادهب مزاول  اي درگ همرك هكبش اب ،يرميلپ داوم سنج زا يوشفكيكيناكم تاسيسات
.رتميتناس15×15 يبيرقت داعبا هب شوگراهچ

1022‘175‘552 130305 يتبوطر يراك قياع  رد130304 و130302 ياه فيدر هب اهب هفاضاهينبا
 ليوف كي هجرد هتخاس شيپ قياع زا هدافتسا تروص
 شكور و وشيت و رتسايلپ فايلا و ريق زا لكشتم راد
ينف تاصخشم قباطم يموينيمولآ

1032‘067‘200 080302 اجرد نتب  يياهژانش و اهريت و اهفقس يزيرنتب يارب اهب هفاضاهينبا
.دنوش يزيرنتب فقس هارمه هك

راكناميپ ياضما و رهم رواشم سدنهم ياضما و رهم
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1041‘925‘000 040601 نليتا يلپ ياه هلول  اب راب10 يراك راشف اب رتميليم25 نليتا يلپ هلول*يكيناكم تاسيسات
تالاصتا هيلك

1051‘560‘000 291105 يتشادهب ياهريش، يتشادهب مزاول  رطق هب ريگلاغشآ كهالك اب يندچ ناراب بآ يوشفكيكيناكم تاسيسات
.چنيا4 يمان

1061‘532‘446 280201 لقنو لمح 30 رب دازام هب تبسن يگنس حلاصم و رجآ لمحهينبا
.رتموليك75 هلصاف ات رتموليك

1071‘532‘390 160403 كبس يدالوف ياهراك .دودنا ريز هزيناولاگ يميس روت بصن و هيهتهينبا

1081‘506‘000 010105 يدالوف ياه هلول  كي و كي(40 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلوليكيناكم تاسيسات
>>)a010105)100%)ياه(فيدر +<<.)چنيا مود

1091‘330‘361 280301 لقنو لمح  هلصاف ات رتم وليك30دازام هب تبسن تلافسآ لمحهينبا
.رتموليك75

1101‘206‘000 110205 يزير هتفشو يراكرجآ  ناميس هسام تالم و يراشف رجآ اب هرجآ كي راويدهينبا
1:6.

1111‘053‘000 152101 يريگ هزادناو لرتنك ياههاگتسد  ريش اب ،راب30 ات رفص زا ،يا هرياد هحفص اب رتموناميكيناكم تاسيسات
.يروامس

1121‘024‘293 280201 لقنو لمح 30 رب دازام هب تبسن يگنس حلاصم و رجآ لمحهينبا
.رتموليك75 هلصاف ات رتموليك

113713‘090 090701 نيگنس يدالوف ياهراك  لخاد رد بصن و يلاصتا ينهآ تاعطق تخاس و هيهتهينبا
 ،هدش داي ياهراك يارجا زا لبق ييانب اي ينتب ياهراك
 دننام و هلول ،درگ ليم ،همست ،قرو ،يرپس ،يشبن زا
 ،يراكشرب ،يراكشوج ،مزال ياهكخاش اب ،نآ
.لماكروط هب ،نديياس و يراكخاروس

114593‘340 080310 اجرد نتب  فرصم تروص رد ،يزيرنتب ياهفيدر هب اهب هفاضاهينبا
.حلسم نتب رد نتب

115435‘600 230601 يرميلپ و يكيتسالپ ياهراك  ديفس ،يلاگچ ره اب)تيلونوي( موفوتسالپ بصنو هيهتهينبا
 بصن لياسو مامتاب ،رتميتناس كي تماخض هب ناولا اي
.يزاسريز نودب

116400‘970 230602 يرميلپ و يكيتسالپ ياهراك  هك رتميتناس ره يازا هب230601 فيدر هب اهب هفاضاهينبا
 رتميتناس رسك ،دوش هفاضا رتميتناس كي تماخض هب
.دوش يم هبساحم بسانت هب

117215‘502 280103 لقنو لمح  دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمحهينبا
.رتموليك300 هلصاف ات رتموليك150رب

118170‘423 280102 لقنو لمح  رب دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمحهينبا
.رتموليك150 هلصاف ات رتموليك75

راكناميپ ياضما و رهم رواشم سدنهم ياضما و رهم

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زجب، اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت

هحفص : 9



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياه تسرهف اي تسرهف رد هدافتسادروم ياهفيدر . 1  لودج

: هژورپ دك: راك عوضوم ييابطابط همالع هاگشناد :ييارجا هاگتسد مان  هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت
ييابطابط همالع

96/03/01 : خيراتهسمش رواشم نيسدنهم:رواشم سدنهم مان: حرط ناونع و دك
لاير هب غلاـبم

لـصف ناوــنع...هتشر ياهب تسرهف فيدر لك ياهب فــيدر رصتخم حرـشفيدر هرامشهرامش

119151‘731 280101 لقنو لمح  دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمحهينبا
.رتموليك75 هلصاف ات رتموليك30رب

12022‘397 030801 نيشاماب يكاخ تايلمع  لياسو رياس اي رديرگ اب اهزيركاخرتسب حيطستهينبا
.يكيناكم

راكناميپ ياضما و رهم رواشم سدنهم ياضما و رهم

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زجب، اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت

هحفص : 10


