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ييابطابط همالع هاگشناد : ييارجا هاگتسد مان  هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت
ييابطابط همالع

: هژورپ دك : هژورپ مان

96/02/30: خيراـتهسمش رواشم نيسدنهم: رواشم سدنهم مان : حرط ناونع و دك

لايرب عـــمجهراـمش*فيدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحالم حرــش

لماك حرش

دازآ ياضف ياهغارچ-4

146‘286‘000 54/00 ددع 041104 12‘709‘000/0  تحت هدش هتخير يموينيمولآ برد و هندب اب ينابايخ غارچ
 بابح اب ،هدش يراكبآ روتكلفر و)تساكياد( راشف
ميدس راخب تاو150 پمال ددع كي اب تيروكس ياهشيش

11‘132‘000 4/00 ددع 041105 22‘783‘000/0  هدش هتخير يموينيمولآ برد و هندب اب ينابايخ غارچ
 بابح اب ،هدش يراكبآ روتكلفر و)تساكياد( راشف تحت

 راخب تاو250 پمال ددع كي اب تيروكس ياهشيش
ميدس

12‘712‘000 8/00 ددع 041303 31‘589‘000/0  نكشن يقيرزت تانبركيلپ يورك بابح اب يكراپ غارچ
 رتميتناس40 رطق هب شفنب ياروام هعشا لباقم رد مواقم
( راشف تحت يگتخير موينيمولآ عون زا ظفاحم دبس و
تاو26 يچيپ فرصم مك پمال ددع كي اب)تساكياد

170‘130‘000 : لايرب لصف عمج

صوصخم ياهغارچ-5

102‘732‘000 28/00 ددع 052804 43‘669‘000/0  روتكلفر ،هدش تساكياد موينيمولآ هندب اب نكفا رون
 هس روتانگيا اب ،تيروكس هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ
 هجرد اب و ميدس راخب تاو400 پمال ددع كي و هميس
54IP تظافح

102‘732‘000 : لايرب لصف عمج

فيعضراشف ياهلباك-7

23‘160‘000 400/00 لوط رتم 070602 557‘900/0  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس جنپ ينيمز لباك
د بـصن يارب ،عبرم رتميليم5×2.5 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

206‘500‘000 1‘400/00 لوط رتم 070605 6147‘500/0  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس جنپ ينيمز لباك
رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم5×10 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

229‘000‘000 1‘000/00 لوط رتم 070606 7229‘000/0  زا كيتسالپ ومرت شـكور و قياع اب هميس جنپ ينيمز لباك
رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم5×16 عطقم هب وNYY عون
.هشنارت لخاد

458‘660‘000 : لايرب لصف عمج

ييولبات فيعضراشف لياسو-14

100‘000‘000 1/00 ددع 149223 * 8100‘000‘000/0  هب اه هشقن رد دوجومlp مان هب هطوحم ييانشور يولبات
تاصخشم قباطم لولس1 دادعت

100‘000‘000 : لايرب لصف عمج

هحفص : 1
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هكبش لياسو-20

524‘400‘000 9‘500/00 مرگوليك 200801 955‘200/0  هحفصاب هايس هلول زا هدش هيهت ،قرب غارچ يزلف هياپ
 لحم هيبعتو مزال ياهيراك مخ ،شوج ،شرب لماش ،يياهتنا
 گـنر تـسد كياب ،لماك روط هب نيمز لاصتا چيپواهزويف
 يور بوغرم يليلكا ينغور گـنر تـسد كي و گـنزدض
.هدش ماجنا ياهراك

4‘636‘800 420/00 مرگ وليك a200801 * 1011‘040/0 ندوب يهجو دنچ تهج200801 متيآ اهب هفاضا20%

20‘976‘000 1‘900/00 مرگ وليك b200801 * 1111‘040/0  هلول زا هدافتسا تهج200801 متيآ اهب هفاضا20%
هزيناولاگ

550‘012‘800 : لايرب لصف عمج

هحفص : 2


