
» يلام هگرب«
96 لاس يكيناكم تاسيسات هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف

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

يدالوف ياه هلول-1

1‘255‘000 5/00 لوط رتم 010105 1251‘000/0  مود كي و كي(40 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول
.)چنيا

251‘000 5/00 لوط رتم a010105 2251,000*(0.2)  متيآ هب هناخروتوم رد راكور يشك هلول تباب اهب هفاضا
6 هحفص4 دنب دانتسا هب010105

1‘833‘000 6/00 لوط رتم 010106 3305‘500/0 .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول

366‘600 6/00 لوط رتم a010106 4305,500*(0.2)  متيآ هب هناخروتوم رد راكور يشك هلول تباب اهب هفاضا
6 هحفص4 دنب دانتسا هب010106

5‘124‘000 12/00 لوط رتم 010108 5427‘000/0 .)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول

1‘024‘800 12/00 لوط رتم a010108 6427,000*(0.2)  متيآ هب هناخروتوم رد راكور يشك هلول تباب اهب هفاضا
6 هحفص4 دنب دانتسا هب010108

4‘556‘000 8/00 لوط رتم 010109 7569‘500/0 .)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول

911‘200 8/00 لوط رتم a010109 8569,500*(0.2)  متيآ هب هناخروتوم رد راكور يشك هلول تباب اهب هفاضا
6 هحفص4 دنب دانتسا هب010109

3‘555‘000 10/00 لوط رتم 010306 9355‘500/0 .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول

711‘000 10/00 لوط رتم a010306 10355,500*(0.2)  متيآ هب هناخروتوم رد راكور يشك هلول تباب اهب هفاضا
6 هحفص4 دنب دانتسا هب010306

14‘730‘000 150/00 مرگوليك 010402 1198‘200/0  تالاصتا هيلك اب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول زا ،روتكلك
دض گنر تسد كي اب ،تخاس يارب مزال حلاصم ،يشوج عون
.گنز

3‘750‘000 150/00 مرگوليك 010501 * 1225‘000/0 .هايس يدالوف هلول زا هدش هتخاس ياهروتكلك نويسازيناولاگ

38‘067‘600 : لايرب لصف عمج

نليپورپ يلپ و يس.يو.يپ ياه هلول-3

11‘632‘500 45/00 لوطرتم 030504 13258‘500/0 .رتميليم110 يجراخ رطق هب ،نليپورپيلپ هلول

11‘632‘500 : لايرب لصف عمج

نليتا يلپ ياه هلول-4

1‘925‘000 55/00 لوط  رتم 040601 * 1435‘000/0  هيلك اب راب10 يراك راشف اب رتميليم25 نليتا يلپ هلول
تالاصتا

6‘375‘000 75/00 لوط رتم 040605 * 1585‘000/0  هيلك اب راب10 يراك راشف اب رتميليم50 نليتا يلپ هلول
تالاصتا

27‘750‘000 185/00 لوط رتم 040607 * 16150‘000/0  هيلك اب راب10 يراك راشف اب رتميليم75 نليتا يلپ هلول
تالاصتا

000‘050‘36:دعب هحفص هب لقن

هحفص : 1
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4-36‘050‘000 :لبق هحفص زا لقن نليتا يلپ ياه هلول

16‘900‘000 65/00 لوط رتم 040608 * 17260‘000/0  هيلك اب راب10 يراك راشف اب رتميليم110 نليتا يلپ هلول
تالاصتا

52‘950‘000 : لايرب لصف عمج

اهريش-7

3‘907‘500 15/00 ددع 070101 18260‘500/0  مود كي(15 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش
.)چنيا

1‘953‘750 15/00 ددع a070101 19260,500*(0.5) 7 دنب دانتسا هب070101 متيآ هب16PN تباب اهب هفاضا
20 هحفص

1‘764‘000 4/00 ددع 070102 20441‘000/0  مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش
.)چنيا

882‘000 4/00 ددع a070102 21441,000*(0.5) 7 دنب دانتسا هب070102 متيآ هب16PN تباب اهب هفاضا
20 هحفص

3‘960‘000 5/00 ددع 070105 22792‘000/0  كي و كي(40 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش
.)چنيا مود

1‘980‘000 5/00 ددع a070105 23792,000*(0.5) 7 دنب دانتسا هب070105 متيآ هب16PN تباب اهب هفاضا
20 هحفص

8‘424‘000 6/00 ددع 070106 241‘404‘000/0 .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش

4‘212‘000 6/00 ددع a070106 251,404,000*(0.5) 7 دنب دانتسا هب070106 متيآ هب16PN تباب اهب هفاضا
20 هحفص

1‘710‘000 3/00 ددع 070303 26570‘000/0 .)چنيا كي(25 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش

855‘000 3/00 ددع a070303 27570,000*(0.5) 7 دنب دانتسا هب070303 متيآ هب16PN تباب اهب هفاضا
20 هحفص

4‘383‘000 3/00 ددع 070306 281‘461‘000/0 .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش

2‘191‘500 3/00 ددع a070306 291,461,000*(0.5) 7 دنب دانتسا هب070306 متيآ هب16PN تباب اهب هفاضا
20 هحفص

36‘222‘750 : لايرب لصف عمج

)( ريگ هزرل-9

4‘808‘000 4/00 ددع 090102 301‘202‘000/0 .)چنيا مود كي و كي(40 يمانرطق هب ،ريگ هزرل

5‘192‘000 4/00 ددع 090103 311‘298‘000/0 .)چنيا ود(50 يمانرطق هب ،ريگ هزرل

10‘000‘000 : لايرب لصف عمج

يفاص-11

هحفص : 2
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يفاص-11

8‘660‘000 4/00 ددع 110106 322‘165‘000/0 .)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند يفاص

8‘660‘000 : لايرب لصف عمج

يريگ هزادناو لرتنك ياههاگتسد-15

1‘053‘000 3/00 ددع 152101 33351‘000/0  ريش اب ،راب30 ات رفص زا ،يا هرياد هحفص اب رتمونام
.يروامس

1‘053‘000 : لايرب لصف عمج

شكدود و اوه هچيرد،اوه لاناك-19

21‘131‘400 246/00 مرگوليك 191401 3485‘900/0  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

21‘131‘400 : لايرب لصف عمج

پمپورتكلا-24

36‘616‘000 4/00 هاگتسد 240211 359‘154‘000/0 .50-250 هزادنا رد پمپ

35‘000‘000 1/00 هاگتس د 240230 * 3635‘000‘000/0 هشقن تاصخشم قباطم يرايبآ پمپ رتسوب

17‘000‘000 20/00 د دع 240231 * 37850‘000/0 "2 زياس نز دنلب عون زا هراوف

32‘516‘000 4/00 هاگتسد 240408 388‘129‘000/0 7.5 تردق هب ،هقيقد رد رود1500 دودح ،روتوم ورتكلا
.راخب بسا

121‘132‘000 : لايرب لصف عمج

يتشادهب ياهريش، يتشادهب مزاول-29

2‘192‘000 8/00 ددع 291104 39274‘000/0  اي درگ همرك هكبش اب ،يرميلپ داوم سنج زا يوشفك
.رتميتناس15×15 يبيرقت داعبا هب شوگراهچ

1‘560‘000 8/00 ددع 291105 40195‘000/0 4 يمان رطق هب ريگلاغشآ كهالك اب يندچ ناراب بآ يوشفك
.چنيا

3‘752‘000 : لايرب لصف عمج

اههاگ هيكت و اهتسب-34

هحفص : 3
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اههاگ هيكت و اهتسب-34

80‘100‘000 1‘500/00 مرگوليك 340101 4153‘400/0  ، هلول نتشادهگن يارب ،يدالوف هاگ هيكت اي زيوآ ، تسب
يشبن ، درگ ليم ، همست زا هدش هتخاس ،اه هاگتسد و لاناك
 و چيپ اب هارمه ، نآ دننام و فلتخم ياه ليفورپ ، ينادوان ،
 كي و گنز دض گنر تسد كي ، مزال تالاصتا و هرهم
.تاصخشم و اه هشقن قبط ، ينغور گنر تسد

80‘100‘000 : لايرب لصف عمج

هحفص : 4


