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 هاگشناد يزكرم هناخباتك  هطوحم ليمكت: راك عوضوم
ييابطابط همالع

: هژورپ دكييابطابط همالع هاگشناد:ييارجا هاگتسد مان

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

فيدر لك ياهبرادقمدحاوفيدر حرشهرامشلصف ناونع
فيدر ياهب %

لكدروآرب

هرامش
فيدرلصف

هب تبسندحاو ياهبهرامش

هينبا هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
4/47 020104 500‘414‘277بعكمرتم2 195/50تسداب يكاخ تايلمع  و يرادربدوگ ،ينكيپ ،يرادربكاخ1

2 رتم  قمع ات ،يگنس ياهنيمز رد ينكلاناك
 ياهلحم رانك هب هدش هدنك داوم نتخير و
طوبرم .

1‘419‘000

2/28 020401 400‘422‘141بعكمرتم2 982/10تسداب يكاخ تايلمع  تايلمع عون ره زا هلصاح داوم يريگراب2
 هليسو عون ره اب لمح و ،ينجل ريغ ،يكاخ

50 هك يدراوم رد نآ هيلخت و رتم ات يتسد
دشابن نكمم لمح يارب نيشام زا هدافتسا .

144‘000

1/59 020402 050‘701‘98بعكمرتم2 982/10تسداب يكاخ تايلمع و020401 ،3 020101  ياهفيدر هباهب هفاضا
50 ،يتسد لياسو اب يفاضا لمح رتم  يارب
دوشيم هبساحم بسانت هب رتم 50 رسك .

100‘500

2/41 031002 528‘214‘87بعكمرتم3 634/88‘2نيشاماب يكاخ تايلمع  يارب ،هاگراك جراخ زا ،بسانم كاخ هيهت4
 ات ،لمح و يريگراب ،ندنك لماش اهزيركاخ

فرصم لحمرد يزادناراب و رتم 500 . هلصاف

33‘100

2/46 060101 050‘226‘160عبرمرتم6 733/30يزلف يدنب بلاق  بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت5
يپ ياهژانش و اهيپرد يزلف .

218‘500

6/18 080103 000‘940‘383بعكمرتم8 388/80اجرد نتب  هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت6
 يراشف تمواقم اب ،هتسكش اي يعيبط

لاكساپاگم 12 . هصخشم

987‘500

3/34 120102 400‘656‘207بعكمرتم12 82/60ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب اب هتخاس شيپ ينتب ياهلودج بصن و هيهت7
اب عبرمرتم 0.1 0.05 ات  زا شيب عطقم حطس

250 رد ناميس مرگ وليك رايع هب نتب
1:5 . ناميس هسام تالم و بعكمرتم

2‘514‘000

13/40 120901 500‘152‘832عبرمرتم12 503/80‘3ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب  ياه شوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت8
5 4 ات  تماخض هب ،يسرپ هتخاس شيپ ينتب

16 ،عبرمرتم يسد  ات حطس هب و رتم يتناس
 هسام تالم عون ره اب ،شوپفك ره يارب

ناميس .

237‘500

1/97 120905 000‘633‘122عبرمرتم12 503/80‘3ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب  ينتب شوپفك ندوب رادحرط ياهب هفاضا9
يسرپ هتخاسشيپ .

35‘000

2/41 *171104 000‘000‘150ددع17 1/00يموينيمولآ ياهراك  قباطم يا هركرك برد يارجا و لمح و هيهت10
ينف تاصخشم

150‘000‘000

1/37 180304 000‘008‘85عبرمرتم18 924/00يشكدنب و يراكدودنا ،رتميتناس11 2  دودح تماخض هب يناميس دودنا
1:4 . ناميس هسام تالم اب ،مياق حوطس يور

92‘000

. دشابيم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زجب ، اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب  حيضوت :
راكناميپ ياضما و رهمرواشم سدنهم ياضما و رهم

هحفص : 1
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2/30 200302 000‘096‘143عبرمرتم20 496/00يراك كيمارسو يشاك ات12 2.5  حطس اب رادباعل كيمارس بصن و هيهت
عبرم رتميسد 4 .

288‘500

44/18لايرب هتشر عمج : 2‘689‘464‘428

يقرب تاسيسات هتشر هياپ دحاو ياهب تسرهف
2/35 041104 000‘286‘146ددع4 54/00دازآ ياضف ياهغارچ  يموينيمولآ برد و هندب اب ينابايخ غارچ13

) و تساكياد )  راشف تحت هدش هتخير
 ياهشيش بابح اب ،هدش يراكبآ روتكلفر

150 راخب تاو  پمال ددع كي اب تيروكس
ميدس

2‘709‘000

1/65 052804 000‘732‘102ددع5 28/00صوصخم ياهغارچ  ،هدش تساكياد موينيمولآ هندب اب نكفا رون14
 هشيش ،هدش زيادونآ موينيمولآ روتكلفر
 ددع كي و هميس هس روتانگيا اب ،تيروكس

400 هجرد اب و ميدس راخب تاو  پمال
تظافح IP54

3‘669‘000

3/32 070605 000‘500‘206لوط رتم7 400/00‘1فيعضراشف ياهلباك  شـكور و قياع اب هميس جنپ ينيمز لباك15
ون زا كيتسالپ ومرت NYY 5×10  عطقم هب و

هشنارت لخاد رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم .

147‘500

3/69 070606 000‘000‘229لوط رتم7 000/00‘1فيعضراشف ياهلباك  شـكور و قياع اب هميس جنپ ينيمز لباك16
ون زا كيتسالپ ومرت NYY 5×16  عطقم هب و

هشنارت لخاد رد بـصن يارب ،عبرم رتميليم .

229‘000

1/61 *149223 000‘000‘100ددع14 1/00ييولبات فيعضراشف لياسو مان هب هطوحم ييانشور يولبات17 lp  رد دوجوم
تاصخشم قباطم لولس 1  دادعت هب اه هشقن

100‘000‘000

8/44 200801 000‘400‘524مرگوليك20 500/00‘9هكبش لياسو  هايس هلول زا هدش هيهت ،قرب غارچ يزلف هياپ18
 مخ ،شوج ،شرب لماش ،يياهتنا هحفصاب
 لاصتا چيپواهزويف لحم هيبعتو مزال ياهيراك
 گـنر تـسد كياب ،لماك روط هب نيمز
 يليلكا ينغور گـنر تـسد كي و گـنزدض
هدش ماجنا ياهراك يور بوغرم .

55‘200

21/06لايرب هتشر عمج : 1‘308‘918‘000

65/24 428‘382‘998‘3لايرب لك عمج :
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