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

 دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج

 دروآرب هب فيدر ياهب دصرد
لك

رادقم دحاو ياهب فيدر حرش دحاوفيدر   هرامشلصف ناونع فيدر لك ياهبلصف هرامشهرامش

هينبا :هتشر ياهب تسرهف

0/66 405/12 188,790  اب)ژانرد(اه يپ و اهراويد تشپ يزير گنس
.هولق گنس

040103 بعكم رتمگنس اب  ييانب  تايلمع .  مراهچ  لصف 1476,482,605

0/86 519/00 190,820  يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت
 يعلضراهچ عطقم اب مئاق ياهژانش و اه نوتس رد
.رتم5٫3 رثكادح عافترا ات

060301 عبرمرتميزلف  يدنب بلاق .  مشش  لصف 2699,035,580

1/46 627/56 267,960  يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهت
.رتم5٫3 رثكادح عافترا ات ينتب ياهريت رد

060501 عبرمرتميزلف  يدنب بلاق .  مشش  لصف 36168,160,978

2/70 11,961/87 25,984  نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
 يليم10ات رطق هبAIII عون زا رادجآدرگليم
. مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتم

070204 مرگوليكدرگليم اب  يدالوف  ياهراك .  متفه  لصف 47310,817,230

1/26 6,826/56 21,315  نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
18 ات12 رطق هبAIII عون زا رادجآدرگليم
. مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتم يليم

070205 مرگوليكدرگليم اب  يدالوف  ياهراك .  متفه  لصف 57145,508,126

11/56 64,939/31 20,503  نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت
 شيب و20رطق هبAIII عون زا رادجآدرگليم
 مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتم يليم20زا
.

070206 مرگوليكدرگليم اب  يدالوف  ياهراك .  متفه  لصف 671,331,450,673

4/48 544/21 947,503  اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت
30 هصخشم يراشف تمواقم اب هتسكش
.لاكساپاگم

080107 بعكم رتماجرد  نتب .  متشه  لصف 78515,640,336
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1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
:ييارجا هاگتسد

 دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج

3/47 1,050/61 380,118  اب رتم يتناس35 تماخض هب ينتب فقس يارجا
 مامت هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و هچريت
 هيهت نينچمه و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم
.لماك روط هب موزل دروم تازيهجت

100104 عبرمرتمينتب فقس . مهد لصف 810399,355,247

1/60 168/16 1,098,230  هب)يا هغيت رجآ( يلافس كولب اب يراك رجآ
 هسام تالم و رتم يتناس22 ات12 تماخض
.1:6 ناميس

110402 بعكم رتميزير هتفش و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف 911184,678,357

2/52 8,723/00 33,292  هرجنپ و رد ،بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت
 و يزاساج اب ،يلاخ وت ياهليفورپ زا ينهآ
 يراكشوج اب هارمه تالآ قاري بصن دزمتسد
.مزال نديياسو

160104 مرگوليككبس  يدالوف  ياهراك .  مهدزناش  لصف 1016290,406,116

1/94 741/44 301,963  لناپ سنج زا ربراب ريغ يراويد لناپ بصن و هيهت
 و رتم يتناس7 ات تماخض هب راد قياع كبشم
 هيال اب رتم يتناس11 ات راويد هدش مامت تماخض
4 تماخض هب وش شوماخدوخ نرياتسا يلپ قياع
2 لقادح رطق هب لوتفم ياه هكبش و ،رتم يتناس
حاسم هب( اه وشزاب يارجا اب هارمه ،رتم يليم

160601 عبرمرتمكبس  يدالوف  ياهراك .  مهدزناش  لصف 1116223,887,076

0/98 572/31 196,910  و هناطب اب تالم نودب يچگ فقس بصن و هيهت
.طوبرم راون و بصن لياسو مامت

180902 عبرمرتميشكدنب و يراكدودنا . مهدجه لصف 1218112,693,562

0/69 340/00 234,973  ات4 زا شيب حطس اب يباعل يشاك اب يراكيشاك
.عبرمرتميسد5٫4

200104 عبرمرتميراك كيمارس و  يشاك .  متسيب  لصف 132079,890,650

0/78 561/65 160,878 30×30 داعبا هب يناريا كييازوم اب فك شرف
.رتم يتناس

210203 عبرمرتمكييازوم  شرف .  مكيو  تسيب  لصف 142190,356,848

1/28 355/21 415,643  اي و مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت
 ات5٫1 تماخض هب يقفا حوطس رد هدابآ يتروص
.رتم يتناس2

220303  اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف
كالپ  گنس

عبرمرتم 1522147,640,372
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1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
:ييارجا هاگتسد

 دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج

0/81 123/57 757,698  حوطس رد رهشناريپ زبس تينارگ بصن و هيهت
.رتم يتناس2 ات5٫1 تماخض هب يقفا

220502  اب  يگنس  ياهراك .  مودو  تسيب  لصف
كالپ  گنس

عبرمرتم 162293,628,680

0/86 1,493/00 65,975  يور لماك ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت
.اهفقس و اهراويد يچگ دودنا

250501 عبرمرتميزيمآ گنر .  مجنپو  تسيب  لصف 172598,500,675

37/91 4,368,133,111عمج

 دروآرب هب فيدر ياهب دصرد
لك

رادقم دحاو ياهب فيدر حرش دحاوفيدر   هرامشلصف ناونع فيدر لك ياهبلصف هرامشهرامش

يكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

1/83 433/00 487,200 .100 يمان رطق هب ،نليپورپيلپ هلول 030504  يلپ و يس .يو .يپ ياه هلول .موس لصف
نليپورپ

لوط رتم 183210,957,600

1/93 65/00 3,425,118 80 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا هس(

070503 ددعاهريش . متفه  لصف 197222,632,638

2/27 65/00 4,016,863  يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريش
.)چنيا راهچ(100

070504 ددعاهريش . متفه  لصف 207261,096,063

2/58 633/00 468,930 400000 ات تيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گيد
.تـعاس رد يرلاكوليك

120201  رازهمرگ  بآ  يترارح  گيد .مهدزاود  لصف
 رد يرلاكوليك
تعاس

2112296,832,690

0/93 266/00 402,955  شيب تيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گيد
 رد يرلاكوليك650000ات يرلاكوليك400000زا
.تـعاس

120202  رازهمرگ  بآ  يترارح  گيد .مهدزاود  لصف
 رد يرلاكوليك
تعاس

2212107,186,030

1/34 852/00 181,685 .رتم يليم600 عافترا هب ،يموينيمولآ روتايدار 170303  دصكيروتايدار . مهدفه  لصف
 رد يرلاكوليك
تعاس

2317154,795,620
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:رواشم ياضما و رهم :راكناميپ ياضما و رهم



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

 دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج

1/18 2,260/00 60,190  هدش نييعت تماخض هب ،يدالوف قرو زا شكدود
 بآ ذوفن زا يريگولج كهالك لماش ،اه هشقن رد
 هچيرد ،)اوه هچيرد( دود تياده ياه هرپ ،ناراب
 و مزال ياه تسب و اه لاصتا مامت اب هدود هيلخت
.مرك و يور تابيكرت يوتحم گنر تسد ود

191401  و اوه  هچيرد ،اوه  لاناك . مهدزون  لصف
شكدود

مرگوليك 2419136,028,270

0/93 2/00 53,795,000 پمپ رتسوب يزادنا هار و بصن لمح هيهت
جردنم تاصخشم قبط ريغتم روتوم رود يناسربآ
مامت جيتسا يتلوم پمپ ود اب اه هشقن رد
 لدم اربلاك ليتساe501603mxvهب هباشم اي و
يرتيل300 يمگارفايد عبنم قرب يولبات هارمه
تالآريش و اهروتكلك تالاصتا يمامت و
يبرغ ياپورا رترونياو

240505 هاگتسدپمپورتكلا .مراهچو  تسيب  لصف 2524107,590,000

0/99 23/00 4,951,170  يبيرقت داعبا هب ،هفيدر راهچ ينيمز زاگ قاجا
 گنز دالوف زا هندب اب ،رتم يتناس100×100×55
 ياهريش ،يندچ لعشم و هحفص هب زهجم ،ريذپان
 يترارح تردق اب ،زاگ لصو و عطق يجنرب

.تعاس رد يرلاك وليك54400

310103 هاگتسد� هناخزپشآ  مزاول .  مكي و  يس  لصف 2631113,876,910

1/75 46/00 4,380,233  نهآ قرو زا هدش هتخاس هندب اب ،يراويد تـنيباك
 ،هيور اب ،رتم يليم كي تـماخض هب هدش گـنر
 گـنز هدش هديشك دالوف زا هرادج ود ياهرد
 هب هك ،رتم يليم كي تـماخض هب8٫18 ريذپان
 و تـسا لصتم هندب هب يزلف ياهالول هليسو
 گـنز دالوف زا ميظنت لباق ينايم هقبط كي ياراد
يذپان

310802 لوطرتم� هناخزپشآ  مزاول .  مكي و  يس  لصف 2731201,490,695
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1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
:ييارجا هاگتسد

 دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج

2/15 58/00 4,278,225  يدالوف قرو زا هدش هتخاس ،ينيمز تـنيباك
 قرو اي و ينغور گـنر تـسد كي اب ،هزيناولاگ
 كي و گـنزدض گـنر تـسد ود اب هايس يدالوف
 ،رتم يليم كي تـماخض هب ،ينغور گـنر تـسد
 زا شكور و يرتم يليم18 ناپوئن زا يا هيور اب
 يتناس50 قمع هب تـنيباك ،يناوختسا ياكيمرف
را و رتم

310803 لوطرتم� هناخزپشآ  مزاول .  مكي و  يس  لصف 2831248,137,050

1/01 3,300/00 35,424  قرو زا هدش هتخاس ،)كيرفسمتا( زاب نزخم
 هدش نييعت تـماخض و داعبا هب ،هزيناولاگ يدالوف
 هب جنلف و نشوب لماش ،تاصخشم و اه هشقنرد
.طوبرم ياه هياپ اب هارمه ،يفاك دادعت

330301 مرگوليكاه لدبم و  نزاخم .  موس و  يس  لصف 2933116,897,550

0/94 172/00 628,793  يارب ،زرد نودب يسم هلول اب هدش هتخاس ،ليوك
 هب ،يجنلف لاصتا ،مرگ بآ نزاخم لخاد بـصن
 لودج رد هدش صـخشم يترارح تيفرظ
 هرهم و چيپ و رشاو ،جنلف مامضنا هب ،تاصخشم
.مزال

330501 عبرم توفاه لدبم و  نزاخم .  موس و  يس  لصف 3033108,152,310

0/78 2,400/00 37,555  نتشادهگن يارب ،يدالوف هاگ هيكت اي زيوآ ،تسب
 ،همست زا هدش هتخاس ،اه هاگتسد و لاناك ،هلول
 و فلتخم ياهليفورپ ،ينادوان ،يشبن ،درگ ليم
 ،مزال تالاصتا وهرهم و چيپ اب هارمه ،نآ دننام
 گنر تسد كي و گنز دض گنر تسد كي
.تاصخشم و اه هشقن قبط ،ينغور

340101 مرگوليك� اه هاگ هيكت و اهتسب .  مراهچ و  يس  لصف 313490,132,000

20/61 2,375,805,426عمج

 دروآرب هب فيدر ياهب دصرد
لك

رادقم دحاو ياهب فيدر حرش دحاوفيدر   هرامشلصف ناونع فيدر لك ياهبلصف هرامشهرامش

يقرب تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف
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1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ :راك عوضوم
:ييارجا هاگتسد

 دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج

0/81 162/00 572,460  ود اب ،يروتكلفر راكور يفقس تـنسرولف غارچ
.تاو36 تـنسرولف پـمال ددع

010205 ددع. تنسرولف  ياه غارچ . لوا  لصف 32192,738,520

0/76 80/00 1,094,170  راهچ اب رادروول راكوت يفقس تـنسرولف غارچ
.تاو18 تنسرولف پـمال ددع

010705 ددع. تنسرولف  ياه غارچ . لوا  لصف 33187,533,600

0/78 15,000/00 6,019  شكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميس
 يليم5٫1 عطقم هبNYAF عون زا كيتسالپومرت
.عبرمرتم

060404 لوطرتم.اه ميس . مشش  لصف 34690,284,250

0/70 200/00 402,955  شكور و قياع اب هميس مينو هس ينيمز لباك
3×50+25 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپومرت
.هشنارت لخادرد بـصن يارب عبرمرتم يليم

070403 لوطرتم. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف 35780,591,000

2/17 200/00 1,250,988  شكور و قياع اب هميس مينو هس ينيمز لباك
×150+70 عطقم هب وNYY عون زا كيتسالپومرت
.هشنارت لخادرد بـصن يارب عبرمرتم يليم

070407 لوطرتم. فيعض راشف  ياه لباك . متفه  لصف 367250,197,500

1/37 8,000/00 19,691  تـخس يس.يو.يپ هلول اب ،راكوت يشك هلول
pg13/5، )Rigid( طسوتم Medium.

130402 لوطرتم. يس . يو . يپ  ياه هلول . مهدزيس  لصف 3713157,528,000

6/59 758,872,870عمج
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