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لماك حرش

تسداب يكاخ تايلمع-2

25‘357‘500 172/50 بعكمرتم 020103 1147‘000/0  ياهنيمز رد ينكلاناك و يرادربدوگ ،ينكيپ ،يرادربكاخ
 هدش هدنك ياهكاخ نتخير و رتم2 قمع ات ،تخس
.طوبرم ياهلحمرانكهب

277‘414‘500 195/50 بعكمرتم 020104 21‘419‘000/0  ياهنيمز رد ينكلاناك و يرادربدوگ ،ينكيپ ،يرادربكاخ
 رانك هب هدش هدنك داوم نتخير و رتم2 قمع ات ،يگنس
.طوبرم ياهلحم

34‘151‘550 655/50 بعكمرتم 020201 352‘100/0  قمع هاگره ،020104 ات020102 ياهفيدر هب اهب هفاضا
 يارب ،دشاب رتم2 زا شيب ينكلاناك و يرادربدوگ ،ينكيپ
4 نيب عقاو مجح يارب و راب كي ،رتم4 ات2 نيب عقاو مجح
.رتشيب ياه قمع يارب بيترت نيمه هب و راب ود ،رتم6 ات

141‘422‘400 982/10 بعكمرتم 020401 4144‘000/0  ،ينجل ريغ ،يكاخ تايلمع عون ره زا هلصاح داوم يريگراب
 رد نآ هيلخت و رتم50ات يتسد هليسو عون ره اب لمح و
.دشابن نكمم لمح يارب نيشام زا هدافتسا هك يدراوم

98‘701‘050 982/10 بعكمرتم 020402 5100‘500/0  رتم50 يارب ،020401و020101 ياهفيدر هباهب هفاضا
 بسانت هب رتم50رسك ،يتسد لياسو اب يفاضا لمح
.دوشيم هبساحم

53‘616‘360 215/76 بعكمرتم 020503 6248‘500/0  يتعارز كاخ عون ره حيطست و شخپ ،نتخير ،لمح ،هيهت
.تماخضره هب

38‘007‘270 982/10 بعكمرتم 020504 738‘700/0  ،اه يپ رانك رد دوجوم يگنس حلاصم اي اه كاخ نتخير
 رد اه لاناك و اهدوگ ،اه يپ نوردهب ،اه لاناك و اهدوگ
 و شخپ و قمع ره رد رتميتناس15 رثكادح ياهرشق
.مزال حيطست

51‘052‘593 6‘562/03 عبرمرتم 020601 87‘780/0  حطس اي هدش يرادربكاخ حوطس نديبوك و يشاپ بآ
 روتكورپ شورهب دصرد95 مكارت اب ،يعيبط نيمز
.درادناتسا

72‘086‘140 982/10 بعكمرتم 020602 973‘400/0  ياهرشق رد هدش شخپ ياهكاخ نديبوك و يشاپ بآ
 روتكورپ شورهب دصرد95 مكارت اب ،رتميتناس15 رثكادح
.درادناتسا

791‘809‘363 : لايرب لصف عمج

نيشاماب يكاخ تايلمع-3

12‘621‘000 901/50 بعكمرتم 030104 1014‘000/0  هليسو ره اب تخس ياهنيمز رد يرادربدوگ اي يرادربكاخ
رتم20 هلصاف ات يرادربكاخ زا لصاح داوم لمح ،يكيناكم
.نآ ندرك هدوت و تشادرب لقث زكرم زا

6‘352‘830 213/90 بعكمرتم 030502 1129‘700/0  ،تخس ياهنيمز رد يكيناكم هليسو اب ينكلاناك ،ينكيپ
 ياهلحمرانك رد هدش هدنك كاخ نتخير و رتم2 قمعات
.طوبرم

830‘973‘18:دعب هحفص هب لقن

هحفص : 1
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3-18‘973‘830 :لبق هحفص زا لقن نيشاماب يكاخ تايلمع

27‘312‘200 1‘883/60 بعكمرتم 030701 1214‘500/0  هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم يريگراب
ات رگيد يكيناكم هليسو عونره اي نويماك اب نآ لمح و هدش
.نآ هيلخت و تشادرب لقث زكرم يرتم100 هلصاف

9‘568‘688 7‘534/40 بعكمرتم 030702 131‘270/0  ،هدش هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح
 ،دشاب رتم500 ات رتم100 زا شيب لمح هلصاف هك يتقو
 رتم100 رسك .لوا رتم100رب دازام رتم100 ره يازا هب
.دوش يم هبساحم بسانت هب

84‘639‘566 17‘894/20 رتموليك - بعكمرتم 030703 144‘730/0  ،هدش هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح
 ،دشاب رتموليك10ات رتم500زا شيب لمح هلصاف هك يتقو
 ياه هار يارب ،لوا رتم500رب دازام رتموليك ره يارب
 رتموليك كي تميق تبسن هب رتموليك رسك( يتلافسآ
.)دوشيم هبساحم

84‘657‘020 19‘642/00 رتموليك - بعكمرتم 030704 154‘310/0  ،هدش هدوت ياهكاخاي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح
 رتموليك30ات رتموليك10زا شيب لمح هلصاف هك يتقو
 ياه هار يارب ،رتموليك10رب دازام رتموليك ره يارب ،دشاب
 رتموليك كي تميق تبسنهب ،رتموليك رسك( يتلافسآ
.)دوشيم هبساحم

22‘397 58/94 عبرمرتم 030801 16380/0 .يكيناكم لياسو رياس اي رديرگ اب اهزيركاخرتسب حيطست

11‘167‘222 575/63 بعكمرتم 030902 1719‘400/0  نديبوك و ژالگر ،ندرك هليفورپ ،حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ
 شورهب يگديبوك دصرد90 اب ،نانووت و يزيركاخ ياهرشق
 زا سپ يزيركاخ ياهرشق تماخض هك يتقو ،يحالصا وشآ
.دشاب رتميتناس15 رثكادح ندش هديبوك

87‘214‘528 2‘634/88 بعكمرتم 031002 1833‘100/0  لماش اهزيركاخ يارب ،هاگراك جراخ زا ،بسانم كاخ هيهت
 يزادناراب و رتم500 هلصاف ات ،لمح و يريگراب ،ندنك
.فرصم لحمرد

323‘555‘451 : لايرب لصف عمج

يزلف يدنب بلاق-6

160‘226‘050 733/30 عبرمرتم 060101 19218‘500/0 و اهيپرد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.يپ ياهژانش

12‘584‘250 42/30 عبرمرتم 060301 20297‘500/0  رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
 عافترا ات يعلض راهچ عطقم اب مياق ياهژانش و اهنوتس
.رتم3.5 رثكادح

13‘062‘000 42/00 عبرمرتم 060401 21311‘000/0  اههوات رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.رتم3.5 رثكادح عافترا ات)اهلاد(

9‘273‘600 25/20 عبرمرتم 060601 22368‘000/0  رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت
.عافترا ره رد راويد يور يقفا ياهژانش

900‘145‘195:دعب هحفص هب لقن

هحفص : 2
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6-195‘145‘900 :لبق هحفص زا لقن يزلف يدنب بلاق

16‘614‘000 780/00 بعكم رتميسد 060901 2321‘300/0  لياسو مامت اب ،يزلف بلاق اب نتبرد طاسبنا زرد يدنببلاق
.زرد مجح بسحرب ينتب ياهيزاسفك يانثتسا هب مزال

6‘065‘280 421/20 بعكم رتميسد 060902 2414‘400/0  بلاق اب ارجا عقومرد ينتب ياه يزاس فكزرد عاونا هيبعت
 مجح بسحرب نآ ندركرپ نودب مزال لياسو مامت اب ،يزلف
.زرد

217‘825‘180 : لايرب لصف عمج

درگليماب يدالوف ياهراك-7

9‘940‘120 370/90 مرگوليك 070204 2526‘800/0  زا رادجآدرگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
 ميس اب حلسم نتب يارب ،رتميليم10ات رطق هب3A عون
. مزال يچيپ

40‘604‘000 2‘030/20 مرگوليك 070205 2620‘000/0  زا رادجآدرگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
 ميس اب حلسم نتب يارب ،رتميليم18 ات12 رطق هب3A عون
. مزال يچيپ

18‘600‘000 375/00 مرگوليك 070602 2749‘600/0  هوزر و راهمرس تاقلعتم اب هارمه راهم ليم بصن و هيهت
.هرهم و چيپ اب ندرك

69‘144‘120 : لايرب لصف عمج

اجرد نتب-8

40‘342‘500 45/00 بعكمرتم 080102 28896‘500/0  ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت
.نتب بعكم رتم رد ناميس مرگ وليك150 اب

383‘940‘000 388/80 بعكمرتم 080103 29987‘500/0  ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت
.لاكساپاگم12 هصخشم يراشف تمواقم اب

20‘097‘000 17/40 بعكمرتم 080106 301‘155‘000/0  ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت
.لاكساپاگم25 هصخشم يراشف تمواقم اب

2‘067‘200 12/80 بعكمرتم 080302 31161‘500/0  هك يياهژانش و اهريت و اهفقس يزيرنتب يارب اهب هفاضا
.دنوش يزيرنتب فقس هارمه

53‘945‘900 776/20 بعكمرتم 080304 3269‘500/0  ربارب نتب ،تماخض هاگره ،يزيرنتب ياهفيدر هباهب هفاضا
.دشاب رتمك اي رتميتناس15

593‘340 17/40 بعكمرتم 080310 3334‘100/0  رد نتب فرصم تروص رد ،يزيرنتب ياهفيدر هب اهب هفاضا
.حلسم نتب

2‘415‘000 1‘050/00 ددع 080710 * 342‘300/0  تاصخشم قباطم يكيتسالپ ريسپسا يارجا و لمح و هيهت
ينف

4‘368‘000 42/00 مرگ وليك 080712 * 35104‘000/0 ينف تاصخشم قباطم هدننك ناور ربا يارجا و لمح و هيهت

507‘768‘940 : لايرب لصف عمج

هحفص : 3
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نيگنس يدالوف ياهراك-9

713‘090 16/70 مرگوليك 090701 3642‘700/0  لخاد رد بصن و يلاصتا ينهآ تاعطق تخاس و هيهت
 زا ،هدش داي ياهراك يارجا زا لبق ييانب اي ينتب ياهراك
 اب ،نآ دننام و هلول ،درگ ليم ،همست ،قرو ،يرپس ،يشبن
 و يراكخاروس ،يراكشرب ،يراكشوج ،مزال ياهكخاش
.لماكروط هب ،نديياس

713‘090 : لايرب لصف عمج

يزير هتفشو يراكرجآ-11

59‘083‘500 33/10 بعكمرتم 110201 371‘785‘000/0  رتشيب و رجآ مين و كي تماخض هب يراشف رجآاب يراكرجآ
.1:6 ناميس هسام تالم و

1‘206‘000 3/00 عبرمرتم 110205 38402‘000/0 .1:6 ناميس هسام تالم و يراشف رجآ اب هرجآ كي راويد

24‘769‘800 118/80 عبرمرتم 110208 39208‘500/0 .1:6 ناميس هسام تالم و يراشف رجآ اب هرجآ مين راويد

56‘653‘000 31/30 بعكمرتم 110501 401‘810‘000/0  يراشف رجآ داعبا هب راد خاروس ينيشام رجآ اب يراك رجآ
 ناميس هسام تالم اب ،رتشيب و رجآ مين و كي تماخض هب

1:6.

141‘712‘300 : لايرب لصف عمج

ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب-12

207‘656‘400 82/60 بعكمرتم 120102 412‘514‘000/0  عطقم حطس اب هتخاس شيپ ينتب ياهلودج بصن و هيهت
 مرگ وليك250رايع هب نتب اب عبرمرتم0.1 ات0.05 زا شيب
.1:5 ناميس هسام تالم و بعكمرتم رد ناميس

832‘152‘500 3‘503/80 عبرمرتم 120901 42237‘500/0  شيپ ينتب ياه شوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت
 ات حطس هب و رتم يتناس5 ات4 تماخض هب ،يسرپ هتخاس

 هسام تالم عون ره اب ،شوپفك ره يارب ،عبرمرتم يسد16
.ناميس

122‘633‘000 3‘503/80 عبرمرتم 120905 4335‘000/0 .يسرپ هتخاسشيپ ينتب شوپفك ندوب رادحرط ياهب هفاضا

61‘316‘500 3‘503/80 عبرمرتم 120906 4417‘500/0 .يسرپ  هتخاسشيپ ينتب شوپفك ندوب يگنر ياهب هفاضا

1‘223‘758‘400 : لايرب لصف عمج

يتبوطر يراك قياع-13

75‘917‘700 755/40 عبرمرتم 130304 45100‘500/0  كي هجرد هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياع
4 تماخض هب وشيت و رتسا يلپ فايلا و ريق زا لكشتم
.حوطس رياس يارب رتسآرشق مامضنا هب ،رتميليم

700‘917‘75:دعب هحفص هب لقن

هحفص : 4
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13-75‘917‘700 :لبق هحفص زا لقن يتبوطر يراك قياع

2‘175‘552 755/40 عبرمرتم 130305 462‘880/0  تروص رد130304 و130302 ياه فيدر هب اهب هفاضا
زا لكشتم راد ليوف كي هجرد هتخاس شيپ قياع زا هدافتسا
 قباطم يموينيمولآ شكور و وشيت و رتسايلپ فايلا و ريق
ينف تاصخشم

78‘093‘252 : لايرب لصف عمج

كبس يدالوف ياهراك-16

74‘267‘320 1‘838/30 مرگوليك 160105 4740‘400/0  يزلف يزاسباق و نابدرن و هدرن ظافح بصن و تخاس ،هيهت
 و يزاس اجاب ،يلاخ وت ياهليفورپ و هايس هلول زا اه هلپ فك
 نديياس و يراكشوج اب هارمه تالآ قاري بصن دزمتسد
.مزال

2‘242‘000 15/20 عبرمرتم 160217 48147‘500/0  ياه فقس هندب و ي زاسريز بصن و ا رجا ، حلاصم هيهت
 هدش دروندرس يدالوف ياه ليفورپ زا كبشم بذاك
قباطم ،ييوشك لاصتا ياه هنابز اب راكور رتسا يلپ هزيناولاگ
.ييارجا تاييزج و اهزيوآ ،تالاصتا اب ينف تاصخشم

1‘532‘390 52/30 عبرمرتم 160403 4929‘300/0 .دودنا ريز هزيناولاگ يميس روت بصن و هيهت

78‘041‘710 : لايرب لصف عمج

يموينيمولآ ياهراك-17

150‘000‘000 1/00 ددع 171104 * 50150‘000‘000/0  تاصخشم قباطم يا هركرك برد يارجا و لمح و هيهت
ينف

150‘000‘000 : لايرب لصف عمج

يشكدنب و يراكدودنا-18

9‘605‘000 425/00 عبرمرتم 180302 5122‘600/0  ناميس هسام تالم اب ،اهفقس و مياق حوطس يريگ هشمش
1:4.

9‘024‘100 127/10 عبرمرتم 180303 5271‘000/0  حوطس يور رتميتناس كي دودح تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،مياق

85‘008‘000 924/00 عبرمرتم 180304 5392‘000/0  حوطس يور ،رتميتناس2 دودح تماخض هب يناميس دودنا
.1:4 ناميس هسام تالم اب ،مياق

24‘256‘750 417/50 عبرمرتم 180307 5458‘100/0  دودح تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا
.يقفا حوطس يور ،رتميتناس كي

7‘621‘350 102/30 عبرمرتم 180308 5574‘500/0  دودح تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا
.يقفا حوطس يور ،رتميتناس2

9‘851‘400 842/00 عبرمرتم 180317 5611‘700/0  ،درات اب اي ناميس هسام تالم اب ياهدودنا يارب اهب هفاضا
.دوش تخادرپ و يا هسيل نآ يور حطس هك يتروص رد

هحفص : 5



» يلام هگرب«
96 لاس هينبا 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

145‘366‘600 : لايرب لصف عمج

يراك كيمارسو يشاك-20

143‘096‘000 496/00 عبرمرتم 200302 57288‘500/0  رتميسد4 ات2.5 حطس اب رادباعل كيمارس بصن و هيهت
.عبرم

143‘096‘000 : لايرب لصف عمج

كييازوماب فك شرف-21

40‘944‘990 200/22 عبرمرتم 210203 58204‘500/0 .رتميتناس30×30 داعبا هب يناريا كييازوم اب فك شرف

40‘944‘990 : لايرب لصف عمج

كالپ گنساب يگنس ياهراك-22

19‘767‘600 40/80 عبرمرتم 220406 59484‘500/0  حوطس رد ديبيال يربا ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت
.رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا

63‘760‘200 70/00 عبرم   رتم 220410 * 60910‘860/0  حوطس رد ديبيال يربا ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت
.رتميتناس4 ات2 تماخض هب يقفا

52‘047‘200 68/80 عبرمرتم 220803 61756‘500/0  ينيچ گنس اب يگنس ياهلودج بصن و لمح ،هيهت
 تيوقت نتب يارجا هارمه هب رتميتناس6 تماخض هب ،ديبيال
.ناميس هسام تالم اب يشك دنب و

22‘027‘500 275/00 عبرمرتم 220804 6280‘100/0  يازا هب ،220803 فيدر هب تماخض شيازفا ياهب هفاضا
.تماخض هفاضا رتميتناس ره

157‘602‘500 : لايرب لصف عمج

يرميلپ و يكيتسالپ ياهراك-23

435‘600 9/90 عبرمرتم 230601 6344‘000/0  اي ديفس ،يلاگچ ره اب)تيلونوي( موفوتسالپ بصنو هيهت
 نودب بصن لياسو مامتاب ،رتميتناس كي تماخض هب ناولا
.يزاسريز

400‘970 39/70 عبرمرتم 230602 6410‘100/0  هب هك رتميتناس ره يازا هب230601 فيدر هب اهب هفاضا
بسانت هب رتميتناس رسك ،دوش هفاضا رتميتناس كي تماخض
.دوش يم هبساحم

2‘641‘500 9/00 مرگوليك 231001 65293‘500/0  و هلول روبع يارب نتب رد يكيتسالپ فالغ يراذگاج و هيهت
.فراصم رياس

3‘478‘070 : لايرب لصف عمج

يزيمآ گنر-25

5‘600‘000 140/00 عبرمرتم 250302 6640‘000/0  يور گنز دض گنر تسد كي يارجا و حلاصم هيهت
.يزلف ياهتلكسا يانثتسا هب يزلف ياهراك

هحفص : 6



» يلام هگرب«
96 لاس هينبا 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

5‘600‘000 : لايرب لصف عمج

ساساو ساساريز-26

14‘038‘670 316/90 بعكمرتم 260604 6744‘300/0  هب ساسا ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ
 هب مكارت دصرد100 لقادح اب ،رتميتناس10 ات تماخض
.يحالصا وشآ شور

77‘706‘000 575/60 بعكمرتم 260701 68135‘000/0  و هار رتسب ميكحت يارب)نانوت( يا هناخدور حلاصم هيهت
.هطوحم و هار يزاس ريز رد يتيوقت رشق يارجا اي ،هطوحم

91‘744‘670 : لايرب لصف عمج

تلافسآ-27

31‘074‘400 1‘736/00 مرگوليك 270101 6917‘900/0 .لولحم ريق اب)تكميرپ( يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هيهت

48‘175‘110 1‘446/70 عبرمرتم 270303 7033‘300/0  حلاصم زا هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت
 يدنب هناد هاگ ره ،)ردنيب( رتسآ رشق يارب يا هناخدور
 رتميتناس ره يازاهب ،دشاب رتميليم25 ات رفص حلاصم
.تلافسآ تماخض

79‘249‘510 : لايرب لصف عمج

لقنو لمح-28

3‘688‘395 3‘207/30 رتموليك - نت 280101 721‘150/0 30رب دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمح
.رتموليك75 هلصاف ات رتموليك
]ناميس[

170‘423 219/90 رتموليك - نت 280102 73775/0 75 رب دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمح
.رتموليك150 هلصاف ات رتموليك
]تالآ نهآ[

215‘502 439/80 رتموليك - نت 280103 74490/0 150رب دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمح
.رتموليك300 هلصاف ات رتموليك
]تالآ نهآ[

87‘070‘277 73‘168/30 رتموليك - نت 280201 781‘190/0  ات رتموليك30 رب دازام هب تبسن يگنس حلاصم و رجآ لمح
.رتموليك75 هلصاف
]هسام و نش[

1‘330‘361 700/19 رتموليك - نت 280301 791‘900/0 75 هلصاف ات رتم وليك30دازام هب تبسن تلافسآ لمح
.رتموليك
]تلافسآ[

92‘474‘958 : لايرب لصف عمج

هحفص : 7


