
» فلتخم لوصف كيكفتب دروآرب يلام هصالخ«
96 لاس هينبا ياهب تسرهف

ييابطابط همالع هاگشناد  همالع هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت
ييابطابط

: هژورپ دك : هژورپ مان : ييارجا هاگتسد مان

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

لاير هب غلابم

لايرب لصف عمجراد هراتسلوصف حرش اهب تسرهفلصففيدر

363‘809‘363791‘809‘791تسداب يكاخ تايلمع 2 1

451‘555‘451323‘555‘323نيشاماب يكاخ تايلمع 3 2

180‘825‘180217‘825‘217يزلف يدنب بلاق 6 3

120‘144‘12069‘144‘69درگليماب يدالوف ياهراك 7 4

940‘768‘000507‘783‘9406‘985‘500اجرد نتب 8 5

090‘090713‘713نيگنس يدالوف ياهراك 9 6

300‘712‘300141‘712‘141يزير هتفشو يراكرجآ 11 7

400‘758‘223‘4001‘758‘223‘1ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب 12 8

252‘093‘25278‘093‘78يتبوطر يراك قياع 13 9

710‘041‘71078‘041‘78كبس يدالوف ياهراك 16 10

000‘000‘000150‘000‘150يموينيمولآ ياهراك 17 11

600‘366‘600145‘366‘145يشكدنب و يراكدودنا 18 12

000‘096‘000143‘096‘143يراك كيمارسو يشاك 20 13

990‘944‘99040‘944‘40كييازوماب فك شرف 21 14

500‘602‘200157‘760‘30063‘842‘93كالپ گنساب يگنس ياهراك 22 15

070‘478‘0703‘478‘3يرميلپ و يكيتسالپ ياهراك 23 16

000‘600‘0005‘600‘5يزيمآ گنر 25 17

670‘744‘67091‘744‘91ساساو ساساريز 26 18

510‘249‘51079‘249‘79تلافسآ 27 19

958‘474‘95892‘474‘92لقنو لمح 28 20

220‘543‘200

: بيارض نودب عمج

4‘121‘435‘904

4‘341‘979‘104

: عمج

هحفص : 1



» فلتخم لوصف كيكفتب دروآرب يلام هصالخ«
96 لاس هينبا ياهب تسرهف

ييابطابط همالع هاگشناد  همالع هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت
ييابطابط

: هژورپ دك : هژورپ مان : ييارجا هاگتسد مان

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

لاير هب غلابم

لايرب لصف عمجراد هراتسلوصف حرش اهب تسرهفلصففيدر

1‘302‘593‘731 %30/00 : دوشيم هفاضا

835‘572‘644‘5: عمج

يرسالاب بيرض

225‘782‘913 : هاگراك نديچربوزيهجت غلبم دوشيم هفاضا

5‘870‘355‘748 لايرب لك عمج : 

هحفص : 2



» فلتخم لوصف كيكفتب دروآرب يلام هصالخ«
96 لاس يكيناكم تاسيسات ياهب تسرهف

ييابطابط همالع هاگشناد  همالع هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت
ييابطابط

: هژورپ دك : هژورپ مان : ييارجا هاگتسد مان

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

لاير هب غلابم

لايرب لصف عمجراد هراتسلوصف حرش اهب تسرهفلصففيدر

600‘067‘00038‘750‘6003‘317‘34يدالوف ياه هلول 1 21

500‘632‘50011‘632‘11نليپورپ يلپ و يس.يو.يپ ياه هلول 3 22

000‘950‘00052‘950‘52نليتا يلپ ياه هلول 4 23

750‘222‘75036‘222‘36اهريش 7 24

Flexible( ريگ هزرل Connection(10‘000‘00010‘000‘000 9 25

000‘660‘0008‘660‘8يفاص 11 26

000‘053‘0001‘053‘1يريگ هزادناو لرتنك ياههاگتسد 15 27

400‘131‘40021‘131‘21شكدود و اوه هچيرد،اوه لاناك 19 28

000‘132‘000121‘000‘00052‘132‘69پمپورتكلا 24 29

000‘752‘0003‘752‘3يتشادهب ياهريش، يتشادهب مزاول 29 30

000‘100‘00080‘100‘80اههاگ هيكت و اهتسب 34 31

108‘700‘000

: بيارض نودب عمج

276‘001‘250

384‘701‘250

: عمج

115‘410‘375 %30/00 : دوشيم هفاضا

625‘111‘500: عمج

يرسالاب بيرض

20‘004‘465 : هاگراك نديچربوزيهجت غلبم دوشيم هفاضا

520‘116‘090 لايرب لك عمج : 

هحفص : 3



» فلتخم لوصف كيكفتب دروآرب يلام هصالخ«
96 لاس يقرب تاسيسات ياهب تسرهف

ييابطابط همالع هاگشناد  همالع هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت
ييابطابط

: هژورپ دك : هژورپ مان : ييارجا هاگتسد مان

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

لاير هب غلابم

لايرب لصف عمجراد هراتسلوصف حرش اهب تسرهفلصففيدر

000‘130‘000170‘130‘170دازآ ياضف ياهغارچ 4 32

000‘732‘000102‘732‘102صوصخم ياهغارچ 5 33

000‘660‘000458‘660‘458فيعضراشف ياهلباك 7 34

000‘000‘000100‘000‘100ييولبات فيعضراشف لياسو 14 35

800‘012‘800550‘612‘00025‘400‘524هكبش لياسو 20 36

125‘612‘800

: بيارض نودب عمج

1‘255‘922‘000

1‘381‘534‘800

: عمج

414‘460‘440 %30/00 : دوشيم هفاضا

240‘995‘795‘1: عمج

يرسالاب بيرض

71‘839‘810 : هاگراك نديچربوزيهجت غلبم دوشيم هفاضا

1‘867‘835‘050 لايرب لك عمج : 

هحفص : 4


