
اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش

 نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت070206درگليم اب  يدالوف  ياهراك .  متفه  لصف1
 و20رطق هبAIII عون زا رادجآدرگليم
 ميس اب حلسم نتب يارب ،رتم يليم20زا شيب
. مزال يچيپ

1,331,450,673 فهينبا

 هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت080107اجرد  نتب .  متشه  لصف2
 يراشف تمواقم اب هتسكش اي يعيبط
.لاكساپاگم30 هصخشم

515,640,336 فهينبا

 يتناس35 تماخض هب ينتب فقس يارجا100104ينتب فقس . مهد لصف3
 لماش ،ينتب يلاخوت كولب و هچريت اب رتم
 و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت
 روط هب موزل دروم تازيهجت هيهت نينچمه
.لماك

399,355,247 فهينبا

 نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت070204درگليم اب  يدالوف  ياهراك .  متفه  لصف4
10ات رطق هبAIII عون زا رادجآدرگليم
 يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتم يليم
. مزال

310,817,230 فهينبا

 ات تيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گيد120201مرگ  بآ  يترارح  گيد .مهدزاود  لصف5
.تـعاس رد يرلاكوليك400000

296,832,690 فيكيناكم تاسيسأت

 و رد ،بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت160104كبس  يدالوف  ياهراك .  مهدزناش  لصف6
 اب ،يلاخ وت ياهليفورپ زا ينهآ هرجنپ
 تالآ قاري بصن دزمتسد و يزاساج
.مزال نديياسو يراكشوج اب هارمه

290,406,116 فهينبا

 رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش070504اهريش . متفه  لصف7
.)چنيا راهچ(100 يمان

261,096,063 فيكيناكم تاسيسأت

 و قياع اب هميس مينو هس ينيمز لباك070407. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف8
 هب وNYY عون زا كيتسالپومرت شكور
 يارب عبرمرتم يليم3×150+70 عطقم
.هشنارت لخادرد بـصن

250,197,500 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم
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1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
يدالوف قرو زا هدش هتخاس ،ينيمز تـنيباك�310803 هناخزپشآ  مزاول .  مكي و  يس  لصف9

 اي و ينغور گـنر تـسد كي اب ،هزيناولاگ
 گـنر تـسد ود اب هايس يدالوف قرو
 هب ،ينغور گـنر تـسد كي و گـنزدض
 زا يا هيور اب ،رتم يليم كي تـماخض
 ياكيمرف زا شكور و يرتم يليم18 ناپوئن
 رتم يتناس50 قمع هب تـنيباك ،يناوختسا
را و

248,137,050 فيكيناكم تاسيسأت

 زا ربراب ريغ يراويد لناپ بصن و هيهت160601كبس  يدالوف  ياهراك .  مهدزناش  لصف10
 ات تماخض هب راد قياع كبشم لناپ سنج
 ات راويد هدش مامت تماخض و رتم يتناس7

 نرياتسا يلپ قياع هيال اب رتم يتناس11
 ،رتم يتناس4 تماخض هب وش شوماخدوخ
 يليم2 لقادح رطق هب لوتفم ياه هكبش و
حاسم هب( اه وشزاب يارجا اب هارمه ،رتم

223,887,076 فهينبا

 رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش070503اهريش . متفه  لصف11
.)چنيا هس(80 يمان

222,632,638 فيكيناكم تاسيسأت

 يلپ و يس .يو .يپ ياه هلول .موس لصف12
نليپورپ

100.210,957,600 يمان رطق هب ،نليپورپيلپ هلول030504 جيكيناكم تاسيسأت

 زا هدش هتخاس هندب اب ،يراويد تـنيباك�310802 هناخزپشآ  مزاول .  مكي و  يس  لصف13
 كي تـماخض هب هدش گـنر نهآ قرو
 زا هرادج ود ياهرد ،هيور اب ،رتم يليم
 هب8٫18 ريذپان گـنز هدش هديشك دالوف
 هليسو هب هك ،رتم يليم كي تـماخض
 و تـسا لصتم هندب هب يزلف ياهالول
 دالوف زا ميظنت لباق ينايم هقبط كي ياراد
يذپان گـنز

201,490,695 فيكيناكم تاسيسأت

)يا هغيت رجآ( يلافس كولب اب يراك رجآ110402يزير هتفش و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف14
 تالم و رتم يتناس22 ات12 تماخض هب
.1:6 ناميس هسام

184,678,357 فهينبا

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم
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1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت060501يزلف  يدنب بلاق .  مشش  لصف15

 عافترا ات ينتب ياهريت رد يزلف بلاق
.رتم5٫3 رثكادح

168,160,978 فهينبا

 يس.يو.يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول130402. يس . يو . يپ  ياه هلول . مهدزيس  لصف16
Rigid(،( طسوتم تـخس Medium

pg13/5.

157,528,000 فيقرب تاسيسأت

 يليم600 عافترا هب ،يموينيمولآ روتايدار170303روتايدار . مهدفه  لصف17
.رتم

154,795,620 فيكيناكم تاسيسأت

 اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف18
كالپ  گنس

 اي و مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت220303
 تماخض هب يقفا حوطس رد هدابآ يتروص
.رتم يتناس2 ات5٫1

147,640,372 فهينبا

 نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت070205درگليم اب  يدالوف  ياهراك .  متفه  لصف19
 ات12 رطق هبAIII عون زا رادجآدرگليم

 يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتم يليم18
. مزال

145,508,126 فهينبا

 و اوه  هچيرد ،اوه  لاناك . مهدزون  لصف20
شكدود

 نييعت تماخض هب ،يدالوف قرو زا شكدود191401
 يريگولج كهالك لماش ،اه هشقن رد هدش
( دود تياده ياه هرپ ،ناراب بآ ذوفن زا
 مامت اب هدود هيلخت هچيرد ،)اوه هچيرد
 تسد ود و مزال ياه تسب و اه لاصتا
.مرك و يور تابيكرت يوتحم گنر

136,028,270 فيكيناكم تاسيسأت

 زا هدش هتخاس ،)كيرفسمتا( زاب نزخم330301اه لدبم و  نزاخم .  موس و  يس  لصف21
 تـماخض و داعبا هب ،هزيناولاگ يدالوف قرو
 لماش ،تاصخشم و اه هشقنرد هدش نييعت
 هياپ اب هارمه ،يفاك دادعت هب جنلف و نشوب
.طوبرم ياه

116,897,550 فيكيناكم تاسيسأت

 داعبا هب ،هفيدر راهچ ينيمز زاگ قاجا�310103 هناخزپشآ  مزاول .  مكي و  يس  لصف22
 زا هندب اب ،رتم يتناس100×100×55 يبيرقت
 و هحفص هب زهجم ،ريذپان گنز دالوف
لصو و عطق يجنرب ياهريش ،يندچ لعشم
 يرلاك وليك54400 يترارح تردق اب ،زاگ
.تعاس رد

113,876,910 فيكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم
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: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش

 اب تالم نودب يچگ فقس بصن و هيهت180902يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف23
.طوبرم راون و بصن لياسو مامت و هناطب

112,693,562 فهينبا

 ،زرد نودب يسم هلول اب هدش هتخاس ،ليوك330501اه لدبم و  نزاخم .  موس و  يس  لصف24
 لاصتا ،مرگ بآ نزاخم لخاد بـصن يارب
 هدش صـخشم يترارح تيفرظ هب ،يجنلف
 ،جنلف مامضنا هب ،تاصخشم لودج رد
.مزال هرهم و چيپ و رشاو

108,152,310 فيكيناكم تاسيسأت

پمپ رتسوب يزادنا هار و بصن لمح هيهت240505پمپورتكلا .مراهچو  تسيب  لصف25
 تاصخشم قبط ريغتم روتوم رود يناسربآ
جردنم
مامت جيتسا يتلوم پمپ ود اب اه هشقن رد
 اربلاك ليتساe501603mxvهب هباشم اي و
 لدم
300 يمگارفايد عبنم قرب يولبات هارمه
يرتيل

تالآريش و اهروتكلك تالاصتا يمامت و
يبرغ ياپورا رترونياو

107,590,000 *يكيناكم تاسيسأت

 شيب تيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گيد120202مرگ  بآ  يترارح  گيد .مهدزاود  لصف26
650000ات يرلاكوليك400000زا
.تـعاس رد يرلاكوليك

107,186,030 فيكيناكم تاسيسأت

 زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت060301يزلف  يدنب بلاق .  مشش  لصف27
 اب مئاق ياهژانش و اه نوتس رد يزلف بلاق
5٫3 رثكادح عافترا ات يعلضراهچ عطقم
.رتم

99,035,580 فهينبا

 لماك ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت250501يزيمآ گنر .  مجنپو  تسيب  لصف28
.اهفقس و اهراويد يچگ دودنا يور

98,500,675 فهينبا

 اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف29
كالپ  گنس

 رد رهشناريپ زبس تينارگ بصن و هيهت220502
 يتناس2 ات5٫1 تماخض هب يقفا حوطس
.رتم

93,628,680 فهينبا

 ،يروتكلفر راكور يفقس تـنسرولف غارچ010205. تنسرولف  ياه غارچ . لوا  لصف30
.تاو36 تـنسرولف پـمال ددع ود اب

92,738,520 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم
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1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 داعبا هب يناريا كييازوم اب فك شرف210203كييازوم  شرف .  مكيو  تسيب  لصف31

.رتم يتناس30×30
90,356,848 فهينبا

 شكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس060404.اه ميس . مشش  لصف32
5٫1 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپومرت
.عبرمرتم يليم

90,284,250 فيقرب تاسيسأت

 يارب ،يدالوف هاگ هيكت اي زيوآ ،تسب�340101 اه هاگ هيكت و اهتسب .  مراهچ و  يس  لصف33
 هتخاس ،اه هاگتسد و لاناك ،هلول نتشادهگن
 ،ينادوان ،يشبن ،درگ ليم ،همست زا هدش
 چيپ اب هارمه ،نآ دننام و فلتخم ياهليفورپ
 گنر تسد كي ،مزال تالاصتا وهرهم و
 قبط ،ينغور گنر تسد كي و گنز دض
.تاصخشم و اه هشقن

90,132,000 فيكيناكم تاسيسأت

 اب رادروول راكوت يفقس تـنسرولف غارچ010705. تنسرولف  ياه غارچ . لوا  لصف34
.تاو18 تنسرولف پـمال ددع راهچ

87,533,600 فيقرب تاسيسأت

 و قياع اب هميس مينو هس ينيمز لباك070403. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف35
 هب وNYY عون زا كيتسالپومرت شكور
 بـصن يارب عبرمرتم يليم3×50+25 عطقم
.هشنارت لخادرد

80,591,000 فيقرب تاسيسأت

 زا شيب حطس اب يباعل يشاك اب يراكيشاك200104يراك كيمارس و  يشاك .  متسيب  لصف36
.عبرمرتميسد5٫4 ات4

79,890,650 فهينبا

)ژانرد(اه يپ و اهراويد تشپ يزير گنس040103گنس اب  ييانب  تايلمع .  مراهچ  لصف37
.هولق گنس اب

76,482,605 فهينبا

 و كي تماخض هب يراشف رجآاب يراكرجآ110201يزير هتفش و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف38
.1:6 ناميس هسام تالم و رتشيب و رجآ مين

74,202,874 فهينبا

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف39
. ييولبات

 اي راكور فيعض راشف يراويد قرب يولبات149001
 يارب بسانم يزلف تاعطق هيلك اب راكوت
 ،يقرب تاودا و تاعطق ژاتنوم و بصن
 و هشقن قبط يكيتامونپ و يكيناكم
 يدالوف قرو زا هدش هيهت ،تاصخشم
Cold( ينغور Rolled(تماخض اب 
 رپوتسا و الول و لفق لماش رتم يليم5٫1
هعلاطم هحفص و اه برد

69,527,500 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
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1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش

 يلپ و يس .يو .يپ ياه هلول .موس لصف40
نليپورپ

70.69,426,000 يمان رطق هب ،نليپورپيلپ هلول030503 جيكيناكم تاسيسأت

 زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت060502يزلف  يدنب بلاق .  مشش  لصف41
 شيب عافترا هك ينتب ياهريت رد يزلف بلاق
.دشاب رتم5٫5 رثكادح و رتم5٫3 زا

68,504,456 فهينبا

 هرجنپ و رد بصن و تخاس ،هيهت170102يموينيمولآ  ياهراك .  مهدفه  لصف42
 زا هرادج ود اي و هرادج كي يموينيمولآ
 يدالوف درگليم زا نآ رد هك يت سا ليفورپ
.دشاب هدشن هدافتسا

67,756,102 فهينبا

 ،راكدوخ همين لرتنك اب ريگ يتخس هاگتسد320206ريگ  يتخس . مود و  يس  لصف43
 نايرج و نيرگ200000 هيفصت تردق هب
.هقيقد رد رتيل120 بآ

66,589,583 فيكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف44
. ييولبات

 لباق ،لپ هس تباث تكپماك كيتاموتا ديلك146201
 عطق تردق اب و رپمآ100 ،راب ريز عطق

.رپمآ وليك100-14

65,415,735 فيقرب تاسيسأت

 يلپ و يس .يو .يپ ياه هلول .موس لصف45
نليپورپ

50.64,797,600 يمان رطق هب ،نليپورپيلپ هلول030502 جيكيناكم تاسيسأت

 اب)ژاكولب( نامتخاس فكرد ينيچ گنس040101گنس اب  ييانب  تايلمع .  مراهچ  لصف46
.هولق گنس

64,659,514 فهينبا

 رجآ داعبا هب ،يقازق رجآ اب ينيچ امن110701يزير هتفش و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف47
 هسام تالم و هرجآ مين تروص هب ،يراشف
. 1:6 ناميس

61,710,884 فهينبا

 و160601ياه فيدر هب اهب هفاضا160604كبس  يدالوف  ياهراك .  مهدزناش  لصف48
 هزيناولاگ لوتفم زا هك يتروص رد160602

.دوش هدافتسا

61,108,002 فهينبا

 و  مالعا  لياسو . مششو  تسيب  لصف49
. قيرح  يافطا

 اي يرون( كيرتكلاوتف عونزا يدودروتكتد260601
 ،كاخودرگ دض شـشوپ ياراد ،)يكيتپا
 سـنارلوتاب ،ميقتسم تـلو24راكژاتلواب
 هدش بـصن هدنهد ناشن غارچو بـسانم
.روتكتد يور

59,633,280 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت060202يزلف  يدنب بلاق .  مشش  لصف50

 عافترا هك ينتب ياهراويد رد يزلف بلاق
 رتم5٫5 رثكادح و رتم5٫3 زا شيب راويد
.دشاب

59,511,307 فهينبا

 هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياع130303يتبوطر  يراك قياع .  مهدزيس  لصف51
 رتسا يلپ فايلا و ريق زا لكشتم كي هجرد
 مامضنا هب ،رتم يليم4 تـماخض هب وشيت و
 اه تـلاوت ،اهمامح حوطس يارب رتسآرشق
.اه يپ يور و

58,857,414 فهينبا

 مرگ ياه هاگتسد– لعشم .مهدراهچ  لصف52
يشبات هدننك

 هب مرگ بآ گيد يارب ،زوسزاگ لعشم140205
 وليك581500 ات323000 ييامرگ تيفرظ
.تعاس رد يرلاك

56,028,000 فيكيناكم تاسيسأت

  نتنآ  متسيس . مراهچو  تسيب  لصف53
نويزيولت

75 هصخشم سـنادپمااب لايسكاوك لباك241401
C3- عون زا ،ينويزيولت هدنريگ يارب ،مها

V2لخاد تـخاس ،راكوت بـصن يارب.

54,079,200 فيقرب تاسيسأت

 يس.يو.يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول130403. يس . يو . يپ  ياه هلول . مهدزيس  لصف54
Rigid(،( طسوتم تـخس Medium

pg16.

53,795,000 فيقرب تاسيسأت

 هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياع130304يتبوطر  يراك قياع .  مهدزيس  لصف55
 رتسا يلپ فايلا و ريق زا لكشتم كي هجرد
 مامضنا هب ،رتم يليم4 تـماخض هب وشيت و
.حوطس رياس يارب رتسآرشق

52,324,367 فهينبا

 شكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس060405.اه ميس . مشش  لصف56
5٫2 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپومرت
.عبرمرتم يليم

51,825,900 فيقرب تاسيسأت

1900 يبيرقت تيفرظ هب ،لاشوپ اب يبآرلوك220102يبآ رلوك . مودو  تسيب  لصف57
.هيناث رد رتيل

50,344,000 فيكيناكم تاسيسأت

 يلپ و يس .يو .يپ ياه هلول .موس لصف58
نليپورپ

 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول030307
.راب6 راك راشف و رتم يليم125

48,009,500 فيكيناكم تاسيسأت

 هزادنا و  لرتنك  ياههاگتسد . مهدزناپ  لصف59
يريگ

 و ود(65يمان رطق هب ،ههار هس لرتنكريش151307
.)چنيا مود كي

46,688,985 فيكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 رطق هب هيال جنپ كبشم نليتا يلپ هلول040202نليتا يلپ  ياه هلول .مراهچ  لصف60

.رتم يليم20 يجراخ
44,051,000 فيكيناكم تاسيسأت

 يلپ و يس .يو .يپ ياه هلول .موس لصف61
نليپورپ

125.43,543,500 يمان رطق هب ،نليپورپيلپ هلول030505 جيكيناكم تاسيسأت

 اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف62
كالپ  گنس

 يقفا حوطس رد كالپ گنس بصن و هيهت220101
2 ات5٫1 تماخضهب ديفس نتروارت عون زا
.رتم يتناس

42,802,936 فهينبا

5٫2 ات تماخض هب كاخ و چگ دودنا180202يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف63
.مئاق حوطس يور ،رتم يتناس

40,545,332 فهينبا

 هزادنا و  لرتنك  ياههاگتسد . مهدزناپ  لصف64
يريگ

 ريش يور بصن يارب ،يكيرتكلا كرحم151402
.تشگرب رنف مزيناكم اب ،لرتنك

40,164,565 فيكيناكم تاسيسأت

 رطق هب هيال جنپ كبشم نليتا يلپ هلول040201نليتا يلپ  ياه هلول .مراهچ  لصف65
.رتم يليم16 يجراخ

36,036,560 فيكيناكم تاسيسأت

 و اوه  هچيرد ،اوه  لاناك . مهدزون  لصف66
شكدود

36,032,500.رتم يليم6٫0 تـماخض هب ،اوه لاناك190102 فيكيناكم تاسيسأت

 هس اب ،رتم يليم600 ضرع هب لباك ينيس282006. هقرفتم  لياسو . متشه و  تسيب  لصف67
 هدش هتخاس ،عطاقتم هدش چناپ هاراهچو هار
 يليم5٫1 تـماخض هب هزيناولاگ قرو زا
 كي هبل كيو يرتم يتناس4 هبل كي اب ،رتم
.طوبرم تاعطق لاصتا تـسبو يرتم يتناس

35,687,400 فيقرب تاسيسأت

 قرو زا هدش هتخاس ،راشف تحت نزخم330201اه لدبم و  نزاخم .  موس و  يس  لصف68
 تـماخض و داعبا هب ،هزيناولاگ يدالوف
 لماش ،تاصخشم و اه هشقنرد هدش نييعت
 هياپ اب هارمه ،يفاك دادعت هب جنلف و نشوب
.طوبرم ياه

35,322,000 فيكيناكم تاسيسأت

 پمپ يزادنا هار و بصن لمح هيهت240503nmپمپورتكلا .مراهچو  تسيب  لصف69
 لدم ينيمز
Be-4و ايلاتيا اربلاك هناخراك تخاس

50120
نآ ييايلاتيا هباشم اي

34,510,000 *يكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 اهراويد ،اه نوتس يزير نتب يارب اهب هفاضا080301اجرد  نتب .  متشه  لصف70

 زا ادج هك يياهريت و اهژانش نينچمه و
.دنوش يزير نتب فقس

33,997,547 فهينبا

 تخادرپ و مئاق حوطس يور يراك ديفس180204يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف71
.هتشك چگ اب نآ

33,630,624 فهينبا

 و اوه  هچيرد ،اوه  لاناك . مهدزون  لصف72
شكدود

33,170,200.رتم يليم75٫0 تـماخض هب ،اوه لاناك190103 فيكيناكم تاسيسأت

 و يندعم هكوپ اب كبس نتب يارجا و هيهت080201اجرد  نتب .  متشه  لصف73
.نتب بعكم رتم رد ناميس مرگوليك150

32,457,751 فهينبا

 اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح030703نيشام اب  يكاخ  تايلمع .  موس  لصف74
لمح هلصاف هك يتقو ،هدش هدوت ياه كاخ
 يارب ،دشاب رتموليك10 ات رتم500زا شيب
 هار يارب ،لوا رتم500 رب دازام رتموليك ره
 تميق تبسن هب رتموليك رسك( يتلافسآ ياه
.)دوش يم هبساحم رتموليك كي

32,076,476 فهينبا

 اي و بذاك حوطس يزاسريز و حلاصم هيهت160204كبس  يدالوف  ياهراك .  مهدزناش  لصف75
 ،يرپس ،يشبن اب ،زاوادرآ ششوپ يزاسريز
.نآ دننام و درگليم

31,607,502 فهينبا

 زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت060302يزلف  يدنب بلاق .  مشش  لصف76
 ابمئاق ياهژانش و اه نوتس رد يزلف بلاق
5٫3 زا شيب عافترا هك يعلضراهچ عطقم
.دشاب رتم5٫5 رثكادح و رتم

31,436,022 فهينبا

 هدرن و هدرن ظافح بصن و تخاس ،هيهت160105كبس  يدالوف  ياهراك .  مهدزناش  لصف77
 هلول زا اه هلپ فك يزلف يزاسباق و ناب
 و يزاس اجاب ،يلاخ وت ياهليفورپ و هايس
 اب هارمه تالآ قاري بصن دزمتسد
.مزال نديياسو يراكشوج

29,899,464 فهينبا

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 تماخض هب هجنگ و دمك رد تخاس و هيهت190705يبوچ  ياهراك .  مهدزون  لصف78

 زا فالك اب ،رتم يتناس3٫3 دودح يياهن
 يتناس5×5٫2 داعبا هب يجراخ دارن بوچ
 و يراذگ هكبش و نآ لداعم عطقم اي رتم
 يليم4 تماخض هب ناپوئن اب و رود ششوپ
.رتم

29,833,205 فهينبا

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف79
. ييولبات

 عون زا ،لپ كي يروتاينيم كيتاموتا ديلك142202
.رپمآ32 ات10 راكدنك اي راكدنت

29,798,370 فيقرب تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف80
يتشادهب  ياهريش

 يليم15 رطق هب ،شود همرك طولخم ريش291206
.همرك تسب و شودرس ،ملع اب ،رتم

29,216,268 فيكيناكم تاسيسأت

 و  مالعا  لياسو . مششو  تسيب  لصف81
. قيرح  يافطا

28,563,115.يرادم8 فراعتم قيرح مالعا لرتنكزكرم260102 فيقرب تاسيسأت

5 ات4 حطس اب رادباعل كيمارس بصن200303يراك كيمارس و  يشاك .  متسيب  لصف82
.عبرمرتميسد

28,483,438 فهينبا

(65 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول010107يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف83
.)چنيا مود كي و ود

28,345,905 فيكيناكم تاسيسأت

 و160601ياه فيدر هب اهب هفاضا160603كبس  يدالوف  ياهراك .  مهدزناش  لصف84
 شيازفا رتم يتناس كي ره يازا هب160602

.قياع هيال تماخض

28,220,933 فهينبا

  بصن و  شرب .  مراهچو  تسيب  لصف85
هشيش

 اب هداس يرتم يليم6 هشيش بصن و هيهت240104
.نوكيليس بسچ

26,723,935 فهينبا

  بصن و  شرب .  مراهچو  تسيب  لصف86
هشيش

 و هيهت ياه فيدر هب تبسن اهب هفاضا240706
هرادجود تروص هب هشيش رگا هشيش بصن
 هشيش طيحم بسحرب ،دوش فرصم و هيهت
.هدش هرادجود

26,482,538 فهينبا

 يلپ و يس .يو .يپ ياه هلول .موس لصف87
نليپورپ

 يجراخ رطق هب ،تـخس يس.يو.يپ هلول030306
.راب6 راك راشف و رتم يليم110

25,350,640 فيكيناكم تاسيسأت

 اب رادروول راكوت يفقس تـنسرولف غارچ010704. تنسرولف  ياه غارچ . لوا  لصف88
.تاو36 تنسرولف پـمال ددع كي

25,293,293 فيقرب تاسيسأت

5٫2 ات تماخض هب كاخ و چگ دودنا180203يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف89
.اهفقس ريز يارب ،رتم يتناس

23,809,124 فهينبا

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش

 رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش070502اهريش . متفه  لصف90
.)چنيا مود كي و ود(65 يمان

23,612,960 فيكيناكم تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف91
يتشادهب  ياهريش

100×50يبيرقت داعبا هب ،ييوشفرظ كنيس290801
 هب18٫8 ريذپان گنز دالوف زا ،رتم يتناس
 كي ياراد ،رتم يليم7٫0 دودح تماخض
.رتم يتناس16 دودح يبيرقت قمع هب نگل

23,566,778 فيكيناكم تاسيسأت

 شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع250607قياع . مجنپو  تسيب  لصف92
50 تماخض هب ،يا هناخراك يموينيمولآ
 و ود(65 يمان رطق هب هلول يارب ،رتم يليم
.)چنيا مود كي

23,111,550 فيكيناكم تاسيسأت

 هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت080101اجرد  نتب .  متشه  لصف93
 ناميس مرگ وليك100 اب ،هتسكش اي يعيبط
.نتب بعكم رتم رد

21,661,217 فهينبا

 بابح ،ينيچ هياپ اب ،راكور يفقس غارچ020201فرصم مك ياه پمال اب اه غارچ94
 يتناس18 دودح رطق هب يورك يا هشيش
.رتم

21,604,275 فيقرب تاسيسأت

 لماك ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت250401يزيمآ گنر .  مجنپو  تسيب  لصف95
.يبوچ ياهراك رياس و رد يور

21,581,739 فهينبا

 ياهفيدر هب تبسن يزاس امن ياهب هفاضا110804يزير هتفش و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف96
 هك يتروص رد ،يراشف رجآ اب ينيچ رجآ
 يراشف رجآ داعبا هب ،يقازق رجآ زا امن رد
.دوش هدافتسا

20,971,666 فهينبا

 رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول010209يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف97
5٫4 رادج تماخض و3٫114 يجراخ
.رتم يليم

20,964,825 فيكيناكم تاسيسأت

 زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت060101يزلف  يدنب بلاق .  مشش  لصف98
.يپ ياهژانش و اه يپرد يزلف بلاق

20,887,066 فهينبا

 و ندروآ رد رايش ،يراك هدنك دزمتسد280201. هقرفتم  لياسو . متشه و  تسيب  لصف99
 يارب ينتب ريغ حوطس رد ندرك خاروس
20 عطقم حطس ات قرب ياه هلول بـصن
.عبرمرتميتناس

20,431,950 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 و يكيتسالپ ياهراك . موسو تسيب لصف100

يرميلپ
 ره يازا هب230601 فيدر هب اهب هفاضا230602

 رتم يتناس كي تماخض هب هك رتم يتناس
 بسانت هب رتم يتناس رسك ،دوش هفاضا
.دوشيم هبساحم

20,279,664 فهينبا

 روتوم تردق اب ،طخ يور پـمپ ورتكلا240105پمپورتكلا .مراهچو  تسيب  لصف101
65 شنار هلول رطق ،راخب بسا موس كي
 يهد بآ ،)چنيا مود كي و ود( رتم يليم

.توف8 عافترا و هقيقد رد نلاگ40

20,245,190 فيكيناكم تاسيسأت

  بصن و  شرب .  مراهچو  تسيب  لصف102
هشيش

 اب هداس يرتم يليم4 هشيش بصن و هيهت240102
.نوكيليس بسچ

20,014,278 فهينبا

 ود(50 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول010306يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف103
.)چنيا

19,731,600 فيكيناكم تاسيسأت

چگ اب نآ تخادرپ و اهفقس ريز يراك ديفس180205يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف104
.هتشك

19,692,812 فهينبا

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف105
. ييولبات

 هيلك اب فيعض راشف هداتسيا قرب يولبات148901
 ژاتنوم و بصن يارب بسانم يزلف تاعطق
 و يكيناكم ،يقرب تاودا و تاعطق
 هيهت ،تاصخشم و هشقن قبط يكيتامونپ
Cold( ينغور يدالوف قرو زا هدش

Rolled(لماش رتم يليم2 تماخض اب 
 رپوتسا و هريگتسد و بالق و الول و لفق
علاطم هحفص و اه برد

19,640,250 فيقرب تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف106
يتشادهب  ياهريش

 يبيرقت داعبا هب ،ديفس ينيچ زا ييوش تسد290108
.هياپ اب ،رتم يتناس49×65

19,364,678 فيكيناكم تاسيسأت

 هتخت اب ،رد يور ود ششوپ بصن و هيهت190401يبوچ  ياهراك .  مهدزون  لصف107
 اب ،رتم يليم4 تماخض هب يلخاد ييال هس
.ندرك سرپ

19,284,411 فهينبا

 شكور و قياع اب هميس راهچ ينيمز لباك070505. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف108
 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپومرت

 لخادرد بـصن يارب ،عبرمرتم يليم4×10
.هشنارت

18,721,675 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع250603قياع . مجنپو  تسيب  لصف109

50 تماخض هب ،يا هناخراك يموينيمولآ
 كي(25 يمان رطق هب هلول يارب ،رتم يليم
.)چنيا

18,671,940 فيكيناكم تاسيسأت

 شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع250602قياع . مجنپو  تسيب  لصف110
50 تماخض هب ،يا هناخراك يموينيمولآ
 هس(20 يمان رطق هب هلول يارب ،رتم يليم
.)چنيا مراهچ

18,556,230 فيكيناكم تاسيسأت

  نتنآ  متسيس . مراهچو  تسيب  لصف111
نويزيولت

 اب173023cلدم3com ييات24 چيئوس241501
تيننوي

18,270,000 *يقرب تاسيسأت

5٫2 ات5٫1 عطقم هب يسم ميس رس080501.اهوشلباك . متشه  لصف112
.فلتخم عاونا رد عبرمرتميليم

17,732,558 فيقرب تاسيسأت

 و  مالعا  لياسو . مششو  تسيب  لصف113
. قيرح  يافطا

 يتناس15دودحرطق هب قيرح مالعا گـنز260302
24راكژاتلواب ،كاخودرگدض شـشوپاب ،رتم
.بـسانم سـنارلوت اب ،ميقتسم تـلو

17,364,620 فيقرب تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف114
. ييولبات

 سـنجزا يا هندب اب يچيپ لانيمرت147801
5٫2 عطقم ات يياهيداه يارب كيتسالپومرت
.عبرمرتم يليم

17,357,515 فيقرب تاسيسأت

 و اوه  هچيرد ،اوه  لاناك . مهدزون  لصف115
شكدود

Double( هفرطود هچيرد190501

Deflection(.
17,356,500 فيكيناكم تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف116
يتشادهب  ياهريش

15 رطق هب ،همرك راد گنلش طولخم ريش291205
 و بالق ،كناشفا ،همرك كلوپ اب ،رتم يليم
120 يبيرقت لوط هب ،همرك يموطرخ گنلش
.رتم يتناس

17,193,593 فيكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف117
. ييولبات

 يارب فلتخم عطاقم اب تـخل يسم شـمش148601
 راشف تباث عون ياهولبات يلخاد يشك هنيش
 ،يلصا ابساب زا معا ،طسوتم راشف اي فيعض
 يقرب تاودا نيب طابترا و ترا و لون
 ليبق زا زاين دروم تالاصتا هيلك اب ،اهولبات
 و يرنف و تخت ياهرشاو ،اه هرهم و چيپ
رواتشگ شجنس صوصخم يكيتسالپ رشاو

17,090,063 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 تالم و يراشف رجآ اب هرجآ مين راويد110208يزير هتفش و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف118

.1:6 ناميس هسام
17,010,192 فهينبا

 شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع250606قياع . مجنپو  تسيب  لصف119
50 تماخض هب ،يا هناخراك يموينيمولآ
2(50 يمان رطق هب هلول يارب ،رتم يليم
.)چنيا

16,975,875 فيكيناكم تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف120
يتشادهب  ياهريش

 و هساك وت ،همرك ييوش تسد طولخم ريش291201
 ،كلوپ اب ،رتم يليم15 رطق هب ،هياپ ود
.همرك هرهم و رشاو

16,715,020 فيكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف121
. ييولبات

 راشف)روتالوزيا( يياكتا ييولبات هرقم148701
 و يطورخم اي يردنليس لكش هب ،فيعض
 اي يعونصم غمص سنج زا يعلض دنچ اي
 اب ،لون و اهزاف تهج نيزر يسكوپا

 يور بصن يارب درادناتسا ياهريگ هقعاص
 مزاول هيلك اب يموينيمولآ اي يسم ياه هنيش
 تلو1000 يمان ژاتلو اب و زاين دروم بصن
يارب

16,630,775 فيقرب تاسيسأت

 شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع250605قياع . مجنپو  تسيب  لصف122
50 تماخض هب ،يا هناخراك يموينيمولآ
 كي(40 يمان رطق هب هلول يارب ،رتم يليم
.)چنيا مود كي و

16,483,600 فيكيناكم تاسيسأت

(20 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول010102يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف123
.)چنيا مراهچ هس

16,402,400 فيكيناكم تاسيسأت

 ،رباعم رد يلقن نش نتخير و لمح ،هيهت040505گنس اب  ييانب  تايلمع .  مراهچ  لصف124
 مزال هك يرگيد لحم ره اي و اه هطوحم
 رد اه نآ حيطست و شخپ مامضنا هب ،دشاب

.مزال ياه تماخض

16,084,116 فهينبا

25 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش070103اهريش . متفه  لصف125
.)چنيا كي(

16,021,775 فيكيناكم تاسيسأت

(25 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول010103يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف126
.)چنيا كي

15,986,250 فيكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 يارب ،لونوزاف كي تلو250رپمآ16 زيرپ111101.اهزيرپ و اهديلك . مهدزاي  لصف127

.راكوت بصن
15,669,570 فيقرب تاسيسأت

100 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول010109يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف128
.)چنيا راهچ(

15,310,260 فيكيناكم تاسيسأت

 بآ تباب ينيچامن ياهفيدر هب اهب هفاضا110806يزير هتفش و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف129
.رجآ ندومن باس

15,232,052 فهينبا

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف130
يتشادهب  ياهريش

 عون ،همرك ييوش تسد طولخم ريش291202
 ،كلوپ اب ،رتم يليم15 رطق هب ،يراويد
.همرك هرهم و رشاو

14,917,455 فيكيناكم تاسيسأت

40.14,325,203-160 هزادنا رد پـمپ240205پمپورتكلا .مراهچو  تسيب  لصف131 فيكيناكم تاسيسأت
 اب ،يتاو5-3 تردق اب يفقس يوگدنلب272002. يتوص  لياسو . متفهو  تسيب  لصف132

 ،زتره14000 ات زتره30 يسناكرف خساپ
.اهفقس عاونا رد راكور تروصب بصن لباق

14,120,680 فيقرب تاسيسأت

65 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش070107اهريش . متفه  لصف133
.)چنيا مود كي و ود(

14,106,978 فيكيناكم تاسيسأت

 و  مالعا  لياسو . مششو  تسيب  لصف134
. قيرح  يافطا

 ياههاگتسد كيرحت صوصخم يتسش260801
 ،يتسدروط هب قيرح يافطا
.هتسبرادموزابرادم ياهمتسيسرددربراكاب

14,080,080 فيقرب تاسيسأت

 اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف135
كالپ  گنس

 رتم يتناس10 عافترا هب زينرق بصن و هيهت220702
 گنس عاونا زا رتم يتناس1 تماخض هب و
.تيرمرم

13,694,731 فهينبا

(32 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول010304يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف136
.)چنيا مراهچ كي و كي

13,656,825 فيكيناكم تاسيسأت

 اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف137
كالپ  گنس

 و هيهت ياه فيدر هب تبسن اهب هفاضا220602
لماك يارجا و هيهت يارب كالپ گنس بصن
 گنس زجب كالپ ياه گنس رد پوكسا
.مئاق حوطس يارب تينارگ ياه

13,157,496 فهينبا

 و هار كي ،لپ كي تلو250 رپمآ10 ديلك110101.اهزيرپ و اهديلك . مهدزاي  لصف138
.راكوت بصن يارب ،هناخ كي

13,139,784 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف139

كالپ  گنس
 مرخ يتالكش تينارگ گنس بصن و هيهت220501

2 ات5٫1 تماخض هب يقفا حوطس رد هرد
.رتم يتناس

13,139,175 فهينبا

 تاميسقت و يدنب هقبط و حلاصم هيهت190801يبوچ  ياهراك .  مهدزون  لصف140
 اب اه هجنگ و اهدمك يقفا و يدومع يلخاد
 هيكت اب رتم يليم18 تماخض هب ناپوئن
 يولج راوهز بصن و مزال ياههاگ
 دارن بوچزا8٫1×5٫1 داعبا هب تاميسقت
 و تاقبط حوطس بسح رب ،يجراخ
.يلخاد تاميسقت

13,034,792 فهينبا

 اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف141
كالپ  گنس

 حوطس رد دزي تينارگ گنس بصن و هيهت220508
.رتم يتناس2 ات5٫1 تماخض هب يقفا

12,979,313 فهينبا

 يسرپ شوگراهچزيرپوديلك يطوق280901. هقرفتم  لياسو . متشه و  تسيب  لصف142
.رتم يليم70×70 يبيرقت داعبا هب ،هزيناولاگ

12,560,625 فيقرب تاسيسأت

 هس(80 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول010308يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف143
.)چنيا

12,499,725 فيكيناكم تاسيسأت

 و رتم يتناس20 رطق هب ،يا هرجنپ شكاوه200102شكاوه . متسيب  لصف144
 رد رتيل190 ات95 زا شيب هيلخت تيفرظ
.هيناث

12,442,885 فيكيناكم تاسيسأت

(50 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول010106يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف145
.)چنيا ود

12,423,600 فيكيناكم تاسيسأت

 ود(65 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول010307يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف146
.)چنيا مود كي و

12,313,980 فيكيناكم تاسيسأت

 شكور و قياع اب هميس راهچ ينيمز لباك070502. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف147
 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپومرت
 بـصن يارب ،عبرمرتم يليم4×5٫2
.هشنارت لخادرد

12,186,090 فيقرب تاسيسأت

 اب ،اهفقس و مئاق حوطس يريگ هشمش180201يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف148
.كاخ و چگ تالم

12,153,123 فهينبا

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 شكور و قياع اب هميس راهچ ينيمز لباك070504. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف149

 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپومرت
 لخادرد بـصن يارب ،عبرمرتم يليم4×6
.هشنارت

12,095,755 فيقرب تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف150
. ييولبات

5٫7 و تلو400 كـشخ لپ هسروتكاتنك146903
 و)A17=3AC-I(تاووليك
)A25=1AC-I(تلو220 نيبوب اب.

12,090,680 فيقرب تاسيسأت

 شارت تباب ينيچ امن ياهفيدر هب اهب هفاضا110807يزير هتفش و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف151
.رجآ ندومن ييوشك و

11,960,874 فهينبا

 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش070702اهريش . متفه  لصف152
.)چنيا مود كي و ود(65

11,788,210 فيكيناكم تاسيسأت

 هس(20 يمانرطق هب ،روتايدار هداس ريش070804اهريش . متفه  لصف153
.)چنيا مراهچ

11,685,188 فيكيناكم تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف154
يتشادهب  ياهريش

 هب ،راداپ اج ،ديفس ينيچ زا يقرش تـلاوت290201
.رتم يتناس56×45 يبيرقت داعبا

11,649,155 فيكيناكم تاسيسأت

 شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع250608قياع . مجنپو  تسيب  لصف155
50 تماخض هب ،يا هناخراك يموينيمولآ
3(80 يمان رطق هب هلول يارب ،رتم يليم
.)چنيا

11,286,800 فيكيناكم تاسيسأت

 زا هكيتلاح رد180901 فيدر هب اهب هفاضا180903يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف156
.دوش هدافتسا يچگ تاحفص هيال ود

11,180,363 فهينبا

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف157
. ييولبات

 هب ،ولبات يور بـصن يارب لانگيس غارچ147201
 ياهگنر هب ،رتم يليم30 بـصن رطق
 ،تاو6 ات2 تردق هب يپمال اب ،فـلتخم

.تـلو6 اي و24اي110اي220

11,132,013 فيقرب تاسيسأت

 اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف158
كالپ  گنس

 و هيهت ياه فيدر هب تبسن اهب هفاضا220601
 رد ،يقفا حوطس رد كالپ گنس بصن

 حوطس رد كالپ ياه گنس هك يتروص
.دنوش بصن مئاق

11,005,569 فهينبا

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 و يكيتسالپ ياهراك . موسو تسيب لصف159

يرميلپ
 ره اب)تيلونوي( موفوتسالپ بصنو هيهت230601

 كي تماخض هب ناولا اي ديفس ،يلاگچ
 نودب بصن لياسو مامتاب ،رتم يتناس
.يزاسريز

10,941,236 فهينبا

(80 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول010108يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف160
.)چنيا هس

10,852,380 فيكيناكم تاسيسأت

 اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك080101.اهوشلباك . متشه  لصف161
.عبرمرتميليم5٫2 عطقم ات لباك

10,847,813 فيقرب تاسيسأت

(32 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول010104يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف162
.)چنيا مراهچ كي و كي

10,806,705 فيكيناكم تاسيسأت

 و رتم يتناس15 رطق هب ،يا هرجنپ شكاوه200101شكاوه . متسيب  لصف163
.هيناث رد رتيل95 هيلخت تيفرظ

10,727,028 فيكيناكم تاسيسأت

(25 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول010303يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف164
.)چنيا كي

10,706,220 فيكيناكم تاسيسأت

 هس(20 يمانرطق هب ،روتايدار يلفق وناز070808اهريش . متفه  لصف165
.)چنيا مراهچ

10,657,500 فيكيناكم تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف166
يتشادهب  ياهريش

 اب ،رتم يليم12 رطق هب ،همرك راوسيپ ريش291401
 يبيرقت لوط هب ،همرك هلول و كلوپ ،هرهم

.رتم يتناس30

10,131,730 فيكيناكم تاسيسأت

50 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش070106اهريش . متفه  لصف167
.)چنيا ود(

9,826,215 فيكيناكم تاسيسأت

يكيتسال وت نولرپ خن زا يناشن شتآ گنلش300601يناشن  شتآ  لياسو .  ما يس  لصف168
 و كي(40 يمان رطق هب ،)گنيلپوك نودب(
.)چنيا مود كي

9,782,063 فيكيناكم تاسيسأت

125 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول010110يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف169
.)چنيا جنپ(

9,454,725 فيكيناكم تاسيسأت

32 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش070104اهريش . متفه  لصف170
.)چنيا مراهچ كي و كي(

9,248,680 فيكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 عون ،لونوزاف كي تلو250رپمآ16 زيرپ111205.اهزيرپ و اهديلك . مهدزاي  لصف171

 سنج زا و44IP تظافح هجرد اب ،يناراب
 اب راكوت بصن يارب ،يگتخير كيتسالپ
.رادالول شوپردو)وكوش( نيمز لاصتا

8,916,775 فيقرب تاسيسأت

 كي و ود(65 يمان رطق هب ،يا هدند يفاص110107يفاص .مهدزاي  لصف172
.)چنيا مود

8,877,698 فيكيناكم تاسيسأت

40 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش070105اهريش . متفه  لصف173
.)چنيا مود كي و كي(

8,751,330 فيكيناكم تاسيسأت

 رد ،يزير نتب ياه فيدر هب اهب هفاضا080310اجرد  نتب .  متشه  لصف174
.حلسم نتب رد نتب فرصم تروص

8,727,496 فهينبا

 شكور اب هتخاس شيپ هشيش مشپ قياع250601قياع . مجنپو  تسيب  لصف175
50 تماخض هب ،يا هناخراك يموينيمولآ
 كي(15 يمان رطق هب هلول يارب ،رتم يليم
.)چنيا مود

8,708,700 فيكيناكم تاسيسأت

 مامت يتوص تردق هدننك تيوقت270902. يتوص  لياسو . متفهو  تسيب  لصف176
240-200 رثوم تردق اب يروتسيزنارت
14000 ات زتره30 يسناكرف خساپ اب تاو
 رد تلو8٫0 تيساسح ياراد ،زتره
 شهاك تارادم و مهاوليك10 سنادپما
 كي و لانگيس يدورو كي هب زهجم ،زيون
 تيوقت هب لاصتا تهج لانگيس يجورخ
ليف هقبط ود و رگيد ياه هدننك

8,513,313 فيقرب تاسيسأت

 كرام چنيا1/2 رطق هب كيتاتسومرت ريش071404اهريش . متفه  لصف177
سوفناد

8,373,750 *يكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف178
. ييولبات

 يب( يترارح عون زا ،زاف هسراب هفاضا هلر147001
 ياهروتكاتنك يور بـصن لباق)لاتم
 اب ،رپمآ12و9 تـلو380 ينيبوب كـشخ
5٫14 ات1٫0 هدودحم رد ميظنت تيلباق
.فـلتخم ميظنت هدودحم17 رد رپمآ

8,355,480 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 داعبا هب هكبش يراذگ اج و تخاس ،هيهت190302يبوچ  ياهراك .  مهدزون  لصف179

 زا ،رد يبوچ فالك لخاد رتم يتناس7×7
 يليم4 دودح تماخض هب يلخاد ييال هس
.رتم

8,340,641 فهينبا

 اب رادروول راكور يفقس تـنسرولف غارچ010605. تنسرولف  ياه غارچ . لوا  لصف180
.تاو18 تنسرولف پـمال ددع راهچ

8,241,800 فيقرب تاسيسأت

 يور پمپ يزادنا هار و بصن لمح هيهت240502پمپورتكلا .مراهچو  تسيب  لصف181
اب طخ
50.يهدبآ عافترا و تعاس رد بعكم رتم
4 يهدبآ

 اربلاك هناخراك تخاس بآ نوتس رتم7
ايلاتيا

لدمAE65nrنآ هباشم اي و

8,120,000 *يكيناكم تاسيسأت

36Pg يدالوف هلولاب ،راكور يشك هلول120306. يدالوف  ياه هلول . مهدزاود  لصف182

.غاد يقمع هزيناولاگ
7,998,200 فيقرب تاسيسأت

 جاوما تفايرد تيلباق اب شخپويدار هاگتسد270502. يتوص  لياسو . متفهو  تسيب  لصف183
 و زاجمFM-AM ياهدناب رد ييويدار
20 تيساسح اب ،روشك درادناتسا
 هارمه هب لبيسد20 لانگيس رد تلووركيم
 تشگرب اب يروتسيزنارت مامت توص شخپ
 گنيروتينام يوگدنلب رادم ياراد كيتاموتا
 اب يتوص كر رد بصن لباق ،رتمVU و
م هيذغت عبنم

7,896,193 فيقرب تاسيسأت

 اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم يريگراب030701نيشام اب  يكاخ  تايلمع .  موس  لصف184
 نويماك اب نآ لمح و هدش هدوت ياه كاخ
 هلصاف ات رگيد يكيناكم هليسو عونره اي

.نآ هيلخت و تشادرب لقث زكرم يرتم100

7,848,586 فهينبا

 رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول010208يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف185
 يليم4 رادج تماخض و9٫88 يجراخ
.رتم

7,843,920 فيكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف186

. ييولبات
4 و تلو400 كـشخ لپ هسروتكاتنك146901

-A20=1AC( و)A9=3AC-I(تاووليك
.تلو220 نيبوباب

7,837,830 فيقرب تاسيسأت

 ياه نيمز رد يرادربدوگ اي يرادرب كاخ030104نيشام اب  يكاخ  تايلمع .  موس  لصف187
 داوم لمح ،يكيناكم هليسو ره اب تخس
 زا رتم20 هلصاف ات يرادرب كاخ زا لصاح
.نآ ندرك هدوت و تشادرب لقث زكرم

7,754,335 فهينبا

 يجراخ رادج يدنب بلاق يارب اهب هفاضا060801يزلف  يدنب بلاق .  مشش  لصف188
 زا هدافتسا اب ،اه نوتس و اهريت ،اهراويد
.يزلف بلاق

7,700,679 فهينبا

 و كي(40 يمان رطق هب ،يا هدند يفاص110105يفاص .مهدزاي  لصف189
.)چنيا مود كي

7,691,163 فيكيناكم تاسيسأت

 و قياع اب هميس مينو هس ينيمز لباك070402. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف190
 هب وNYY عون زا كيتسالپومرت شكور
 يارب عبرمرتم يليم3×35+16 عطقم
.هشنارت لخادرد بـصن

7,527,240 فيقرب تاسيسأت

 زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت060701يزلف  يدنب بلاق .  مشش  لصف191
 ،ريت لماش ينتب ياه هلپ رد يزلف بلاق
 هب نآ دننام و هلپ فك ،زادنا تسد ،هوات
.لكشره هب و عافترا ره رد لماك روط

7,301,504 فهينبا

 ود(65 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش070307اهريش . متفه  لصف192
.)چنيا مود كي و

7,276,028 فيكيناكم تاسيسأت

 داعبا هب يبوچ رد فالك تخاس و هيهت190202يبوچ  ياهراك .  مهدزون  لصف193
 اب ،نآ لداعم عطقم اي رتم يتناس8٫3×6
 يبوچ ديق ود اب هارمه ،يجراخ دارن بوچ
 لداعم عطقم اي رتم يتناس8٫3×6 داعبا هب
.لفق بصن يارب رتم يتناس20 لوط هب ،نآ

7,092,201 فهينبا

 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ هفرطكي ريش070703اهريش . متفه  لصف194
.)چنيا هس(80

7,055,265 فيكيناكم تاسيسأت

 اب ،يموينيمولآ ريگ هشپ يروت بصن و هيهت170501يموينيمولآ  ياهراك .  مهدفه  لصف195
.تباث يموينيمولآ باق

7,003,500 فهينبا

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
(40 يمان رطق هب ،رادزرد هايس يدالوف هلول010105يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف196

.)چنيا مود كي و كي
6,536,600 فيكيناكم تاسيسأت

20 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش070102اهريش . متفه  لصف197
.)چنيا مراهچ هس(

6,485,850 فيكيناكم تاسيسأت

(15 يمان رطقهب ،رادزرد هايس يدالوف هلول010101يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف198
.)چنيا مود كي

6,452,964 فيكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف199
. ييولبات

 لباق ،لپ هس تباث تكپماك كيتاموتا ديلك146204
 عطق تردق اب و رپمآ250 ،راب ريز عطق

.رپمآ وليك100-25

6,399,575 فيقرب تاسيسأت

 لباك لاناكرد ينيچرجآو يزير هسام280102. هقرفتم  لياسو . متشه و  تسيب  لصف200
 يارب ،رتم يتناس130رثكادح قمعات
.لباك هتشرره

6,374,200 فيقرب تاسيسأت

 ود(50 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش070306اهريش . متفه  لصف201
.)چنيا

6,353,900 فيكيناكم تاسيسأت

 هسام تالم اب يرجآ يامن رپوت يشك دنب180803يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف202
.1:4 ناميس

6,161,054 فهينبا

 بابح ينيچ هياپ اب راكوت يفقس غارچ021510فرصم مك ياه پمال اب اه غارچ203
 رتميتناس18 رطق هب يورك يا هشيش
فورپرتاو

6,069,700 *يقرب تاسيسأت

6,061,073.)چنيا ود(50 يمان رطق هب ،راد جنلف يفاص110201يفاص .مهدزاي  لصف204 فيكيناكم تاسيسأت
 يارب يدحاو15 چنيا19 درادناتسا كر270101. يتوص  لياسو . متفهو  تسيب  لصف205

 اب يزلف عون زا ،يتوص ياههاگتسد بصن
 و چيپ تالاصتا اب ،يا هروك بسانم گنر
 ياهتكارب اب ،يعيبط هيوهت ناكما و يا هرهم
 تالاصتا و اهيدنب ميس هيلك و بصن
 يفالك ياه ميس و يكيرتكلا هدنوشادج
 دحاو اب طابترا تهج هدش يدنب مرف
.تالاصتا

5,915,928 فيقرب تاسيسأت

رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فك هكلفريش070604اهريش . متفه  لصف206
.)چنيا راهچ(100 يمان

5,718,510 فيكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
  نتنآ  متسيس . مراهچو  تسيب  لصف207

نويزيولت
 متسيس يارب نويزيولت راكوت ينايم زيرپ241201

تـفا اب ، VHF وUHF رد يزكرم نتنآ
 يباعشنا تـفا و ،لبيسد2 دودح يروبع
.جراخ تـخاس ،لبيسد7 دودح

5,529,720 فيقرب تاسيسأت

 لباك لاناكرد ينيچرجآو يزير هسام280101. هقرفتم  لياسو . متشه و  تسيب  لصف208
.لباك هتشرره يارب ،رتم يتناس80 قمعات

5,521,600 فيقرب تاسيسأت

(40 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول010305يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف209
.)چنيا مود كي و كي

5,395,740 فيكيناكم تاسيسأت

 هس(20 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول010302يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف210
.)چنيا مراهچ

5,243,490 فيكيناكم تاسيسأت

 رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول010207يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف211
 يليم6٫3 رادج تماخض و1٫76 يجراخ
.رتم

5,115,600 فيكيناكم تاسيسأت

 زاگ طخ تهج چنيا4 زياس يزاگ زويف071601اهريش . متفه  لصف212
يدورو

5,075,000 *يكيناكم تاسيسأت

 يبيرقتداعبا هب ،يناشن شـتآ هبعج300801يناشن  شتآ  لياسو .  ما يس  لصف213
 هرقرق هب زهجم ،رتم يتناس75×65×20
 صوصخم ياج ،ينميا لفق ،رد كي ،راود
 كي و گـنز دض گـنر تـسد ود اب ،ديلك
 بـصن يارب هدامآ ، ينغور گـنر تـسد
.راك يوت

5,072,970 فيكيناكم تاسيسأت

رطق هب ،راد جنلف يندچ يزلف فك هكلفريش070603اهريش . متفه  لصف214
.)چنيا هس(80 يمان

5,055,208 فيكيناكم تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف215
يتشادهب  ياهريش

 يارب ،رتم يليم32 رطق هب ،همرك بآ ريز291501
 شوپرد اب ،ييوشفرظ و ييوش تسد
.ريجنز و يكيتسال

4,785,725 فيكيناكم تاسيسأت

 هزادنا و  لرتنك  ياههاگتسد . مهدزناپ  لصف216
يريگ

4,751,215.يلصو و عطق عون ،يرادج تاتسوكآ150902 فيكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 و  مالعا  لياسو . مششو  تسيب  لصف217

. قيرح  يافطا
 لباقم رد لمعلا سكعاب يترارحروتكتد260702

 هجرد57دودح( تـباث ترارح هجرد
 هنوگ چيه هب جايتحا هك ،)دارگيتناس
 هتشادندركلمع رهزادعبريمعتاي ضيوعت
 ،كاخودرگدض شـشوپ يارادودشاب
 سـنارلوتاب ،ميقتسم تـلو24راكژاتلواب
 هدش بـصن هدنهد ناشن غارچو بـسانم
.روتكتد يور

4,511,675 فيقرب تاسيسأت

 مامت رسكيم و هدننك تيوقت شيپ270402. يتوص  لياسو . متفهو  تسيب  لصف218
30 دودح يسناكرف خساپ اب يروتسيزنارت
 جاجوعا و زتره14000 لقادح ات زتره
 يدورو هس لماش دصرد كي زا رتمك
 تهج يكمك يدورو هس و نفوركيم
 و ازجم ياه مولو اب طبض ويدار هب لاصتا
 ريز و مب يادص ميظنت يارب هناگادج لرتنك
د±15تارييغت هنماد اب

4,459,403 فيقرب تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف219
يتشادهب  ياهريش

 تاقلعتم هيلك اب رميلپ سنج زا كنات شالف291805
يطابترا هلول و

4,435,550 *يكيناكم تاسيسأت

 هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا180312يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف220
 ريز يارب ،رتم يتناس2 دودح تماخض
.فقس

4,278,722 فهينبا

 هزادنا و  لرتنك  ياههاگتسد . مهدزناپ  لصف221
يريگ

4,152,365.يلصو و عطق عون ،قرغتسم تاتسوكآ150901 فيكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف222
. ييولبات

 لباق ،لپ هس تباث تكپماك كيتاموتا ديلك146202
 عطق تردق اب و رپمآ125 ،راب ريز عطق

.رپمآ وليك100-14

4,086,898 فيقرب تاسيسأت

 اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك080111.اهوشلباك . متشه  لصف223
.عبرمرتميليم150 عطقمهب لباك

3,897,600 فيقرب تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف224
. ييولبات

 سـنجزا يا هندب اب يچيپ لانيمرت147805
50 عطقم هب يياهيداه يارب كيتسالپومرت
.عبرمرتميليم70 ات

3,617,460 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول010204يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف225

 يليم2٫3 رادج تماخض و4٫42 يجراخ
.رتم

3,495,660 فيكيناكم تاسيسأت

 اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك080102.اهوشلباك . متشه  لصف226
.عبرمرتميليم6 ات4 عطقمهب لباك

3,471,300 فيقرب تاسيسأت

 اي لون اب ،هميس ود ينيمزريز راددليش لباك073201. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف227
 و قياع اب ،يسم فالغ تروص هب ترا
 هبNYCY عون زا كيتسالپومرت شكور
 يارب ،عبرمرتم يليم2×1٫1+5٫5 عطقم
.هشنارت نورد بـصن

3,386,040 فيقرب تاسيسأت

 يتروص رد ،ينيچامن ياهفيدر هب اهب هفاضا110808يزير هتفش و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف228
 هزادنا( دوش هديچ هره تروص هب اهرجآ هك
.)تيور لباق حطس يور يريگ

3,376,129 فهينبا

 ريز يسرپ يقفا)تروپاس( هدنرادهگن282406. هقرفتم  لياسو . متشه و  تسيب  لصف229
 هب هزيناولاگ قرو زا هدش هتخاس ،ينيس
 هب ينيس يارب رتم يليم5٫2 تماخض
.رتم يليم600 ضرع

3,361,680 فيقرب تاسيسأت

  نتنآ  متسيس . مراهچو  تسيب  لصف230
نويزيولت

 دناب رد ،لاناك مامت نويزيولت هدنريگ نتنآ240103
VHFناملا16 لقادحاب )Element(و

 سنارت اب ،لبيسد12 لقادح تفايرد تردق
 تخاس ،لماك روط هب مها75٫300 قيبطت
.لخاد

3,319,050 فيقرب تاسيسأت

Flexible( ريگ هزرل . مهن  لصف231

Connection(
 مود كي و ود(65 يمانرطق هب ،ريگ هزرل090104

.)چنيا
3,113,513 فيكيناكم تاسيسأت

 هاگره ،يزير نتب ياه فيدر هب اهب هفاضا080304اجرد  نتب .  متشه  لصف232
 رتمك اي رتم يتناس15 ربارب نتب ،تماخض
.دشاب

2,948,230 فهينبا

 عطق يارب ،لپ كي تلو250رپمآ10 ديلك110301.اهزيرپ و اهديلك . مهدزاي  لصف233
.راكوت بصن يارب ،لون و زاف لصو و

2,937,816 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 كي رد)هيور رشق( يا هلام هتخت دودنا180402يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف234

 ،رتم يتناس5٫0 دودح تماخض هب ،تسد
 ،كاخ و ردوپ ،ناميس تالم اب اهفقس ريز
.1:1:3 گنس

2,910,780 فهينبا

 ديلك10 اب يجورخ همانرب باختنا لنپ270702. يتوص  لياسو . متفهو  تسيب  لصف235
All( مه اب همه ديلك كي و باختنا

Call(ديلك و Cancelهارمه هب 
 ندوب لصو شيامن تهج يياهغارچ
 لوسنك هب لاصتا تيلباق اب ،يباختنا طوطخ
19 كر رد بصن لباق ،يزيمور طابترا
.درادناتسا چنيا

2,886,660 فيقرب تاسيسأت

 و اوه  هچيرد ،اوه  لاناك . مهدزون  لصف236
شكدود

2,766,890.تباث هچيرد190701 فيكيناكم تاسيسأت

 اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح030702نيشام اب  يكاخ  تايلمع .  موس  لصف237
لمح هلصاف هك يتقو ،هدش هدوت ياه كاخ
 يازا هب ،دشاب رتم500 ات رتم100 زا شيب
 رسك .لوا رتم100رب دازام رتم100 ره

.دوش يم هبساحم بسانت هب رتم100

2,707,599 فهينبا

 و ويتاروكد يزلف هندب اب ينوتس يوگدنلب271802. يتوص  لياسو . متفهو  تسيب  لصف238
 لخاد يارب بسانم ،يا هروك گنر
 ياهتكارب ياراد ،دازآ ياضف اي نامتخاس
 لقادح ميظنت لباق بصن يارب صوصخم

 خساپ اب و بسانم يامن اب لنپ و هجرد35±
 لماش ،زتره14000 ات زتره30 يسناكرف
 تردق اب يلخاد ياهوگدنلب بسانم دادعت
تاو10 لك

2,559,830 فيقرب تاسيسأت

(40 يمان رطق هب ،يا هدند هفرطكي ريش070305اهريش . متفه  لصف239
.)چنيا مود كي و كي

2,495,378 فيكيناكم تاسيسأت

Flexible( ريگ هزرل . مهن  لصف240

Connection(
 مود كي و كي(40 يمانرطق هب ،ريگ هزرل090102

.)چنيا
2,365,965 فيكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 هيلك اب رادزرد هايس يدالوف هلول زا ،روتكلك010401يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف241

 يارب مزال حلاصم ،يشوج عون تالاصتا
.گنز دض گـنر تـسد كي اب ،تـخاس

2,255,127 فيكيناكم تاسيسأت

 رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول010201يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف242
 يليم6٫2 رادج تماخض و3٫21 يجراخ
.رتم

2,231,376 فيكيناكم تاسيسأت

 رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول010206يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف243
 يليم6٫3 رادج تماخض و3٫60 يجراخ
.رتم

2,222,850 فيكيناكم تاسيسأت

 اي لون اب ،هميس ود ينيمزريز راددليش لباك073202. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف244
 و قياع اب ،يسم فالغ تروص هب ترا
 هبNYCY عون زا كيتسالپومرت شكور
 يارب ،عبرمرتم يليم2×2٫2+5٫5 عطقم
.هشنارت نورد بـصن

2,155,860 فيقرب تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف245
. ييولبات

 عون زا ،لپ كي يروتاينيم كيتاموتا ديلك142201
.رپمآ6 ات2 راكدنك اي راكدنت

2,151,800 فيقرب تاسيسأت

150 طخ يور بصن تهج زاگ روتالوگر071602اهريش . متفه  لصف246
دنوپ1/4 راشف و بعكم رتم

2,131,500 *يكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف247
. ييولبات

 سـنج زا يا هندب اب يچيپ لانيمرت147901
 يارب)Duroplastic( كيتسالپورويد
.عبرمرتميليم95 عطقم هب يياهيداه

2,119,320 فيقرب تاسيسأت

 رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول010205يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف248
 يليم2٫3 رادج تماخض و3٫48 يجراخ
.رتم

2,094,960 فيكيناكم تاسيسأت

 شكور و قياع اب هميس راهچ ينيمز لباك070503. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف249
 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپومرت
 لخادرد بـصن يارب ،عبرمرتم يليم4×4
.هشنارت

2,046,240 فيقرب تاسيسأت

صوصخم ،16PN يا هدند يجنرب هكلفريش300901يناشن  شتآ  لياسو .  ما يس  لصف250
 كي و كي(40 يمان رطق هب ،يناشن شتآ
.گنيلپوك نودب ،)چنيا مود

2,017,313 فيكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
(15 يمان رطق هب ،هزيناولاگ يدالوف هلول010301يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف251

.)چنيا مود كي
1,945,755 فيكيناكم تاسيسأت

 رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول010202يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف252
 يليم6٫2 رادج تماخض و9٫26 يجراخ
.رتم

1,927,485 فيكيناكم تاسيسأت

 اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك080107.اهوشلباك . متشه  لصف253
.عبرمرتميليم50 عطقمهب لباك

1,674,750 فيقرب تاسيسأت

 هس(10 يمانرطق هب ،روتايدار يريگاوه ريش070810اهريش . متفه  لصف254
.)چنيا متشه

1,659,525 فيكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف255
. ييولبات

 ات147801 ياهفيدر يارب يياهتنا هحفص148001
147903.

1,656,480 فيقرب تاسيسأت

 يرادرب كاخ حوطس نديبوك و يشاپ بآ020601تسد اب  يكاخ  تايلمع .  مود  لصف256
95 مكارت اب ،يعيبط نيمز حطس اي هدش
.درادناتسا روتكورپ شور هب دصرد

1,635,401 فهينبا

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف257
. ييولبات

 سـنج زا يا هندب اب يچيپ لانيمرت147803
10 عطقم هب يياهي داه يارب كيتسالپومرت
.عبرمرتميليم16 ات

1,610,805 فيقرب تاسيسأت

 و رادم لماش ،لانيمرت تالاصتا دحاو270201. يتوص  لياسو . متفهو  تسيب  لصف258
 متسيس و قرب عيزوت يارب مزال ياهلانيمرت
 چنيا19 كر دحاو كي رد يتوص
.درادناتسا

1,489,513 فيقرب تاسيسأت

 رطق هب ،زرد نودب هايس يدالوف هلول010203يدالوف  ياه هلول . لوا  لصف259
 يليم2٫3 رادج تماخض و7٫33 يجراخ
.رتم

1,437,240 فيكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف260
. ييولبات

 سـنجزا يا هندب اب يچيپ لانيمرت147802
 ات4 عطقم هب يياهيداه يارب كيتسالپومرت
.عبرمرتميليم6

1,422,015 فيقرب تاسيسأت

 يتناس2 دودح تماخض هب يناميس دودنا180304يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف261
 هسام تالم اب ،مئاق حوطس يور ،رتم
.1:4 ناميس

1,376,766 فهينبا

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
  نتنآ  متسيس . مراهچو  تسيب  لصف262

نويزيولت
 متسيس يارب نويزيولت راكوت يياهتنا زيرپ241301

 اب ، VHF وUHF دناب رد يزكرم نتنآ
.جراخ تـخاس ،لبيسد2 دودح تـفا

1,342,845 فيقرب تاسيسأت

 اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك080106.اهوشلباك . متشه  لصف263
.عبرمرتميليم35 عطقمهب لباك

1,303,260 فيقرب تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف264
يتشادهب  ياهريش

 هارمه60*40 داعبا هب ييوشتسد يالاب هنيآ291804
هطوبرم ياه تسب اب

1,260,630 *يكيناكم تاسيسأت

 يليم600 ضرع هب لباك ينيس يقفا يوناز282106. هقرفتم  لياسو . متشه و  تسيب  لصف265
 قرو زا هدش هتخاس ،عطاقتم هدش چناپ ،رتم
 اب ،رتم يليم5٫1 تـماخض هب هزيناولاگ
 كي هبل كي و يرتم يتناس4 هبل كي
.يرتم يتناس

1,260,630 فيقرب تاسيسأت

 و  مالعا  لياسو . مششو  تسيب  لصف266
. قيرح  يافطا

 ،يكيناكمورتكلا عونزارطخ مالعاريژآ260401
100دودح يكيتسوكآراشف والاب سـناكرفاب
24راكژاتلواب ،)A سالك( رتم3رد لبيسد
.بـسانم سـنارلوتاب ،ميقتسم تـلو

1,240,838 فيقرب تاسيسأت

 اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف267
كالپ  گنس

 و تفچ ،رايش هيبعت ،گنس هبل ندرك درگ220608
 يارب تينارگ زجب كالپ ياه گنس ناكچبآ
.دروم ره

1,239,510 فهينبا

 ريز هزيناولاگ يميس روت بصن و هيهت160403كبس  يدالوف  ياهراك .  مهدزناش  لصف268
.دودنا

1,207,749 فهينبا

 نودب اي نماض اب( رادريش يموينيمولآ سنال300201يناشن  شتآ  لياسو .  ما يس  لصف269
 رطق هب و رتم يتناس50 لوط هب)نماض
.يفاص اب ،)چنيا مود كي و كي(40 يمان

1,146,443 فيكيناكم تاسيسأت

1,015,000يمايم كرام يناشنشتآ ولق ود ريش071501اهريش . متفه  لصف270 *يكيناكم تاسيسأت
 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فك هكلفريش070205اهريش . متفه  لصف271

.)چنيا مود كي و كي(40
996,223 فيكيناكم تاسيسأت

 و يزيركاخ حوطس ژالگر و حيطست020501تسد اب  يكاخ  تايلمع .  مود  لصف272
 اب هك اهلاناك و اهدوگ ،اهيپ يرادربكاخ
.دشاب هدش ماجنا نيشام

926,997 فهينبا

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 رد)هيور رشق( يا هلام هتخت دودنا180401يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف273

 يتناس5٫0 دودح تماخض هب ،تسدكي
 تالم اب يقفا و مئاق حوطس يور ،رتم
.1:1:3 گنس كاخ و ردوپ ،ناميس

913,074 فهينبا

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف274
. ييولبات

 رپمآ6 ات2 راكدنك يتعنص عون يگنشفزويف140101
.DII,27E هزادنا

908,933 فيقرب تاسيسأت

 اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك080103.اهوشلباك . متشه  لصف275
.عبرمرتميليم10 عطقمهب لباك

847,525 فيقرب تاسيسأت

 يمان رطق هب ،يا هدند يزلف فك هكلفريش070204اهريش . متفه  لصف276
.)چنيا مراهچ كي و كي(32

839,405 فيكيناكم تاسيسأت

 هزادنا و  لرتنك  ياههاگتسد . مهدزناپ  لصف277
يريگ

30 ات رفص زا ،يا هرياد هحفص اب رتمونام152101
.يروامس ريش اب ،راب

838,898 فيكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف278
. ييولبات

 هب ،ولبات يور بـصن يارب يراشف همكد147301
 زاب تكاتنك كي اب رتم يليم30 بـصن رطق
.فـلتخم ياهگنر هب ،هتسب كي و

831,285 فيقرب تاسيسأت

 هزادنا و  لرتنك  ياههاگتسد . مهدزناپ  لصف279
يريگ

 يتناس25 عافترا هب ،فالغ اب مياق رتمومرت152002
.رتم

800,835 فيكيناكم تاسيسأت

767,340چنيا1/2 طق هب زيتك يا هدند يكپوت ريش071405اهريش . متفه  لصف280 *يكيناكم تاسيسأت
 هزادنا و  لرتنك  ياههاگتسد . مهدزناپ  لصف281

يريگ
 كي و كي(40 يمان رطق هب ،روانش ريش152405

.)چنيا مود
766,325 فيكيناكم تاسيسأت

700,350.يراك چگ حوطس رد تفچ ندروآ رد180206يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف282 فهينبا
 هساك ،نادوان رس باوخ فك بصن و هيهت160305كبس  يدالوف  ياهراك .  مهدزناش  لصف283

 قرو اب نآ دننام و شكدود كهالك ،نادوان
 رياس و چرپ ،يراك ميحل ،هزيناولاگ ديفس
.نآ يور مزال ياهراك

685,125 فهينبا

 يارب يزلف نشوبددع كي اب شوب سارب280301. هقرفتم  لياسو . متشه و  تسيب  لصف284
.Pg16 وPg5٫13Pg11 ياه هلول

682,080 فيقرب تاسيسأت

 يزادنا هارو ،طوبرم يديلكريزاب ،رلوكديلك113301.اهزيرپ و اهديلك . مهدزاي  لصف285
.يكيرتكلا

678,832 فيقرب تاسيسأت

 اي ميس يارب و يسم يسرپ عون زا وشلباك080104.اهوشلباك . متشه  لصف286
.عبرمرتميليم16 عطقمهب لباك

648,585 فيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف287
يتشادهب  ياهريش

 ود562 دك كحم كرام يرميلپ روش فك291806
چنيا

639,450 *يكيناكم تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف288
. ييولبات

 هس عون زا ،لپ كـت ييولبات نادرگ ديلك144301
 ژاتلو اب رپمآ16)2-0-1( هتلاح
 ،راب ريز عطق لباق ،تـلو240رثكادح
.لماكروطب

616,613 فيقرب تاسيسأت

 تياده روظنم هب يدنب مرك يارب اهب هفاضا080305اجرد  نتب .  متشه  لصف289
 يدنب مرك نآ يارب هك نتب لك مجح( بآ
.)تسا هبساحم كالم هدش ماجنا

614,554 فهينبا

 هزادنا و  لرتنك  ياههاگتسد . مهدزناپ  لصف290
يريگ

597,835.ماوت ،مياق رتمونام رتمومرت152005 فيكيناكم تاسيسأت

 و  مالعا  لياسو . مششو  تسيب  لصف291
. قيرح  يافطا

remote ديلك261109 indicator593,775 *يقرب تاسيسأت

 و لپ كي تلو250رپمآ10 يبيلص ديلك110501.اهزيرپ و اهديلك . مهدزاي  لصف292
.راكوت بصن يارب ،هناخ كي

538,356 فيقرب تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف293
. ييولبات

515,214.يچيپ لانيمرت بـصن يارب يزلف لير148201 فيقرب تاسيسأت

 و يلاصتا ينهآ تاعطق تخاس و هيهت090701نيگنس  يدالوف  ياهراك .  مهن  لصف294
 لبق ييانب اي ينتب ياهراك لخاد رد بصن
 ،يشبن زا ،هدش داي ياهراك يارجا زا
 دننام و هلول ،درگليم ،همست ،قرو ،يرپس
 ،يراكشوج ،مزال ياهكخاش اب ،نآ
 هب ،نديياس و يراكخاروس ،يراكشرب
.لماكروط

489,281 فهينبا

1 و2/1 رطق هب زيتك يا هدند يكپوت ريش071406اهريش . متفه  لصف295
چنيا

426,300 *يكيناكم تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف296
يتشادهب  ياهريش

420,210هخاش هس سابل زيوآ291803 *يكيناكم تاسيسأت

15 يمان رطق هب ،يا هدند ييوشك هكلفريش070101اهريش . متفه  لصف297
.)چنيا مود كي(

416,150 فيكيناكم تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم



اهفيدر لك ياهب يلوزن بيترت هب لمع دروم ياهتسرهف اي تسرهف رد هدافتسا دروم ياهفيدر .1 لودج

1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
: ييارجا هاگتسد

فيدر لك ياهب فيدر حرشفيدر هرامش لصف ناونع هتشر هرامش
 و لونوزاف هس تلو380رپمآ16 زيرپ111501.اهزيرپ و اهديلك . مهدزاي  لصف298

 گالپ اب ،راكوت بصن يارب ،نيمز لاصتا
.جراخ تخاس ،طوبرم

339,010 جيقرب تاسيسأت

 اب ،اهفقس و مئاق حوطس يريگ هشمش180302يشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف299
.1:4ناميس هسام تالم

303,404 فهينبا

 و اوه  هچيرد ،اوه  لاناك . مهدزون  لصف300
شكدود

278,161.شوگ راهچ يفقس هچيرد190601 فيكيناكم تاسيسأت

 هزادنا و  لرتنك  ياههاگتسد . مهدزناپ  لصف301
يريگ

 مراهچ هس(20 يمان رطق هب ،روانش ريش152402
.)چنيا

271,513 فيكيناكم تاسيسأت

255,780رتويپماك هكبش قرب زيرپ112803.اهزيرپ و اهديلك . مهدزاي  لصف302 *يقرب تاسيسأت
 يكيمانيد نفوركيم صوصخم يزيمور هياپ271501. يتوص  لياسو . متفهو  تسيب  لصف303

.فاطعنا لباق تفش اب
219,748 فيقرب تاسيسأت

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف304
. ييولبات

 سـنجزا يا هندب اب يچيپ لانيمرت147902
 يارب)Duroplastic( كيتسالپورويد
185 ات120 عطقم هب يياهيداه
.عبرمرتميليم

207,060 فيقرب تاسيسأت

 بابح ،ينيچ هياپ اب ،راكور يراويد غارچ020302فرصم مك ياه پمال اب اه غارچ305
 يتناس14 دودح رطقهب يورك يا هشيش
.رتم

191,328 فيقرب تاسيسأت

 ، يتشادهب  مزاول . مهن و  تسيب  لصف306
يتشادهب  ياهريش

126,875كحم كرام چنيا4 يرميلپ باوخ فك291809 *يكيناكم تاسيسأت

126,875چنيا1/2 بآ روتنك071403اهريش . متفه  لصف307 *يكيناكم تاسيسأت
  بصن و  شرب .  مراهچو  تسيب  لصف308

هشيش
 ات240101 ياه فيدر هب اهب هفاضا240701

 تولف تروص هب هشيش رگا ،240106
.دشاب

114,852 فهينبا

  فيعض راشف  لياسو . مهدراهچ  لصف309
. ييولبات

 عون زا ،لپ هس يروتاينيم كيتاموتا ديلك142402
.رپمآ32 ات10 راكدنك اي راكدنت

0 جيقرب تاسيسأت

.دشاب يم هاگراك نديچرب و زيهجت هنيزه و يرسالاب بيرض زج هب ،اهب تسرهف بيارض باستحا اب اهفيدر دحاو ياهب :حيضوت
:رواشم ياضما و رهم:راكناميپ ياضما و رهم


