
راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 040103.هولق گنس اب)ژانرد(اه يپ و اهراويد تشپ يزير گنسراك حرش

بعكم رتم
يناسنا يورين

15,717تعاس رفنهداس رگراك 2/5640000040,299 1/0000 1
40,299يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
60,566ددعليب 0/00182000110 1/0000 1

492,260هاگتسدنوگرف 0/003125001,538 1/0000 2
1,649تالآ نيشامعمج

حلاصم
48,997بعكم رتمهولق گنس 1/0000000048,997 1/0000 1

48,997حلاصمعمج
لمح

47,135بعكم رتمهسام و نش طولخم و هسام نش كاخ لمح 1/0000000047,135 1/0000 1
47,135لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 188,790138,079لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-26/86

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  ياهژانش و اه نوتس رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهتراك حرش

.رتم53 رثكادح عافترا ات يعلضراهچ عطقم اب مئاق
060301

عبرمرتم

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/357100005,753 1/0250 1

26,586تعاس رفنكي هجرد يزلف دنب بلاق 0/4405000012,004 1/0250 2

21,362تعاس رفنود هجرد يزلف دنب بلاق 0/440500009,645 1/0250 3

16,918تعاس رفندنب بلاق كمك 0/9641000016,719 1/0250 4

24,967تعاس رفنيزلف بلاق كي هجرد زاس بلاق 0/018900001,122 2/3780 5

20,998تعاس رفنيزلف بلاق ود هجرد زاس بلاق 0/01890000944 2/3780 6

16,939تعاس رفنيزلف بلاق زاس بلاق كمك 0/01890000761 2/3780 7

4,145رسكيدرگليم)ندرك هوزر( ندرك ياهدند هنيزه 0/16670000708 1/0250 8

49,160ددعيفقس كج ندرك ياهدند هنيزه 0/011900001,391 2/3780 9
49,047يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
111,241تعاس هاگتسدهدنناراب  نت3دودح تيفرظ هب نويماك 0/00650000741 1/0250 1

19,056تعاس هاگتسدرپما250ات150 شوجروتوم 0/01890000857 2/3780 2

90,937ددعنها باس گنس 0/00260000562 2/3780 3

10,516رتيليدنب بلاق نغور 0/05900000636 1/0250 4
2,796تالآ نيشامعمج

حلاصم
20,591مرگوليك18 ات12 هرمن هداس درگليم 0/138000002,913 1/0250 1

28,009مرگوليكهايس لوتفم 0/053000001,522 1/0250 2

17,472مرگوليكرتمك و رتميليم3 تماخض هب هايس قرو 0/4500000037,394 4/7560 3

17,641مرگوليكرتميليم3 زا شيب تماخض هب هايس قرو 0/01830000768 2/3780 4

18,876مرگوليكيشبن 0/3475000031,197 4/7560 5

17,625مرگوليكهدش هديرب  تخت همست 0/172300007,222 2/3780 6

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

22,669مرگوليكيدالوف مود كيو كي هلول 0/1045000011,267 4/7560 7

22,696مرگوليكيدالوف چنيا2 هلول 0/1283000013,849 4/7560 8

41,551مرگوليكدورتكلا 0/010200001,008 2/3780 9

36,259مرگوليكينغور گنزدض 0/012200001,052 2/3780 10

57,423مرگوليكروج هايس هرهمو چيپ 0/034000004,002 2/0500 11
112,192حلاصمعمج

لمح
153مرگوليكفورظم ريق لمح 0/053000008 1/0000 1

101مرگوليكهزاس رد فرصم دروم يزلف حلاصم لمح 1/21310000122 1/0000 2

121مرگوليكچنيا4  ات چنيا مود كي يدالوف ياههلول لمح 0/2328000028 1/0000 3
159لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 190,820164,193لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-13/95

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  عافترا ات ينتب ياهريت رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنب بلاق و لياسو هيهتراك حرش

.رتم53 رثكادح
060501

عبرمرتم

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/553900008,923 1/0250 1

26,586تعاس رفنكي هجرد يزلف دنب بلاق 0/5249000014,304 1/0250 2

21,362تعاس رفنود هجرد يزلف دنب بلاق 0/5249000011,494 1/0250 3

16,918تعاس رفندنب بلاق كمك 1/1490000019,925 1/0250 4

24,967تعاس رفنيزلف بلاق كي هجرد زاس بلاق 0/021400001,271 2/3780 5

20,998تعاس رفنيزلف بلاق ود هجرد زاس بلاق 0/021400001,069 2/3780 6

16,939تعاس رفنيزلف بلاق زاس بلاق كمك 0/02140000862 2/3780 7

49,160ددعيفقس كج ندرك ياهدند هنيزه 0/030800003,601 2/3780 8
61,447يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
111,241تعاس هاگتسدهدنناراب  نت3دودح تيفرظ هب نويماك 0/010100001,152 1/0250 1

19,056تعاس هاگتسدرپما250ات150 شوجروتوم 0/02140000970 2/3780 2

90,937ددعنها باس گنس 0/00300000649 2/3780 3

10,516رتيليدنب بلاق نغور 0/05600000604 1/0250 4
3,374تالآ نيشامعمج

حلاصم
28,009مرگوليكهايس لوتفم 0/050000001,436 1/0250 1

17,472مرگوليكرتمك و رتميليم3 تماخض هب هايس قرو 0/4500000037,394 4/7560 2

17,641مرگوليكرتميليم3 زا شيب تماخض هب هايس قرو 0/044000001,846 2/3780 3

18,876مرگوليكيشبن 0/3482000031,260 4/7560 4

9,983مرگوليكهدش مخدرس ينادوان ليفورپ 0/3475000016,500 4/7560 5

23,406مرگوليكيلومعم يطوقو ليفورپ 0/1915000010,659 2/3780 6

22,669مرگوليكيدالوف مود كيو كي هلول 0/1933000020,840 4/7560 7

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

22,696مرگوليكيدالوف چنيا2 هلول 0/2628000028,367 4/7560 8

41,551مرگوليكدورتكلا 0/012100001,196 2/3780 9

36,259مرگوليكينغور گنزدض 0/018400001,587 2/3780 10

57,423مرگوليكروج هايس هرهمو چيپ 0/033000003,885 2/0500 11

16,527ددعتسبراد تسب 0/037700001,482 2/3780 12
156,449حلاصمعمج

لمح
153مرگوليكفورظم ريق لمح 0/050000008 1/0000 1

101مرگوليكهزاس رد فرصم دروم يزلف حلاصم لمح 1/46420000148 1/0000 2

121مرگوليكچنيا4  ات چنيا مود كي يدالوف ياههلول لمح 0/4561000055 1/0000 3

186مرگوليكيدالوف ياههلول تالاصتا لمح 0/0570000011 1/0000 4
221لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 267,960221,491لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-17/34

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  رطق هب عون زا رادجآدرگليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهتراك حرش

. مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتم يليم10ات
070204

مرگوليك

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/100000001,732 1/1020 1

30,113تعاس رفندنب روتامرآ رس 0/0028571495 1/1020 2

22,608تعاس رفنكي هجرد دنب روتامرآ 0/00457143114 1/1020 3

19,332تعاس رفنود هجرد دنب روتامرآ 0/02285714487 1/1020 4

15,767تعاس رفندنب روتامرآ كمك 0/04571428794 1/1020 5
3,222يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
67,340تعاس هاگتسدهدننارورليرت  اب ليسنارفيد كتروتكارت 0/00447427301 1/0000 1

301تالآ نيشامعمج
حلاصم

18,770مرگوليكرتمك و10 هرمنAIII رادجا درگليم 1/0375000019,474 1/0000 1

28,047مرگوليكهايس لوتفم 0/02817000790 1/0000 2
20,264حلاصمعمج

لمح
101مرگوليكهزاس رد فرصم دروم يزلف حلاصم لمح 1/06567000107 1/0000 1

107لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 25,98423,895لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-8/04

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 12 رطق هب عون زا رادجآدرگليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهتراك حرش

. مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتم يليم18 ات
070205

مرگوليك

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/00888889154 1/1020 1

30,113تعاس رفندنب روتامرآ رس 0/0029629698 1/1020 2

22,608تعاس رفنكي هجرد دنب روتامرآ 0/00592593148 1/1020 3

19,332تعاس رفنود هجرد دنب روتامرآ 0/01777778379 1/1020 4

15,767تعاس رفندنب روتامرآ كمك 0/03555556618 1/1020 5
1,396يناسنا يورينعمج

حلاصم
18,085مرگوليك18 ات12 هرمنAIII رادجا درگليم 1/0375000018,764 1/0000 1

28,047مرگوليكهايس لوتفم 0/01000000281 1/0000 2
19,044حلاصمعمج

لمح
101مرگوليكهزاس رد فرصم دروم يزلف حلاصم لمح 1/04750000106 1/0000 1

106لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 21,31520,546لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-3/61

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 20رطق هب عون زا رادجآدرگليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهتراك حرش

. مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتم يليم20زا شيب و
070206

مرگوليك

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/01687764292 1/1020 1

30,113تعاس رفندنب روتامرآ رس 0/0020000066 1/1020 2

22,608تعاس رفنكي هجرد دنب روتامرآ 0/00400000100 1/1020 3

19,332تعاس رفنود هجرد دنب روتامرآ 0/00800000170 1/1020 4

15,767تعاس رفندنب روتامرآ كمك 0/01600000278 1/1020 5
907يناسنا يورينعمج

حلاصم
18,096مرگوليكالاب هب20 هرمنAIII رادجا درگليم 1/0375000018,774 1/0000 1

28,047مرگوليكهايس لوتفم 0/01000000281 1/0000 2
19,055حلاصمعمج

لمح
101مرگوليكهزاس رد فرصم دروم يزلف حلاصم لمح 1/04750000106 1/0000 1

106لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 20,50320,067لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-2/13

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  يراشف تمواقم اب هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهتراك حرش

.لاكساپاگم30 هصخشم
080107

بعكم رتم

يناسنا يورين
21,511تعاس رفن)يچرينوتب( زاس نتب ياهنيشام يدصتم 0/6779700014,584 1/0000 1

16,917تعاس رفنيچروتاربيو 0/6779700011,470 1/0000 2

15,717تعاس رفنهداس رگراك 6/3492100099,791 1/0000 3

27,898تعاس رفنينتب ياهراك راك داتسا 0/225990006,305 1/0000 4

21,709تعاس رفنراك نتب يانب 0/6779700014,718 1/0000 5

16,548تعاس رفنراك نتب يانب كمك 0/6779700011,219 1/0000 6
158,086يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
26,037تعاس هاگتسديرتيل500رينوتب 0/338980008,826 1/0000 1

37,383تعاس هاگتسديرتيل750رينوتب 0/3389800012,672 1/0000 2

50,236تعاس هاگتسدهدنناراب يكيلورديه نت2رپماد 0/6779700034,059 1/0000 3

60,566ددعليب 0/00454500275 1/0000 4

492,260هاگتسدنوگرف 0/00200000985 1/0000 5

11,563تعاس هاگتسدينيزنبروتاربيو 0/677970007,839 1/0000 6
64,655تالآ نيشامعمج

حلاصم
9,895بعكم رتميرهش يشك هلول بآ 0/316400003,131 1/0000 1

5,276بعكم رتمتانقو هاچ بآ 0/13560000715 1/0000 2

128,057بعكم رتمهدش يدنب هناد هتسش هسام 0/5800000074,273 1/0000 3

68,888بعكم رتمرتميليم25 هدش يدنب هناد هتسش نش 0/7100000048,911 1/0000 4

723,989نتهلف و يتكاپ)يلومعم ناميس( كي عون دنلترپ ناميس 0/42400000306,972 1/0000 5

13,792عبرمرتم04× 7 يياتچ ينوگ 0/330000004,551 1/0000 6
438,553حلاصمعمج

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

لمح
19,606بعكم رتمهناخدور و تانق هاچ بآ لمح 0/135600002,659 1/0000 1

47,135بعكم رتمهسام و نش طولخم و هسام نش كاخ لمح 1/2900000060,804 1/0000 2

62,341نتيتكاپ و هلف ناميس لمح 0/4240000026,433 1/0000 3

130عبرمرتمفنك و يياتچ يتبوطر ياهقياع لمح 0/3300000043 1/0000 4
89,938لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 947,503751,232لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-20/71

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  ،ينتب يلاخوت كولب و هچريت اب رتم يتناس35 تماخض هب ينتب فقس يارجاراك حرش

 دروم تازيهجت هيهت نينچمه و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت لماش
.لماك روط هب موزل

100104
عبرمرتم

يناسنا يورين
21,511تعاس رفن)يچرينوتب( زاس نتب ياهنيشام يدصتم 0/103896002,235 1/0000 1

18,798تعاس رفنيقرب ربالاب يدصتم 0/135593002,549 1/0000 2

16,917تعاس رفنيچروتاربيو 0/135593002,294 1/0000 3

15,717تعاس رفنهداس رگراك 3/6202760056,900 1/0000 4

27,408تعاس رفنكي هجرد دنب بلاق راجن 0/266667007,309 1/0000 5

22,223تعاس رفنود هجرد دنب بلاق راجن 0/400000008,889 1/0000 6

16,913تعاس رفندنب بلاق راجن كمك 0/533333009,020 1/0000 7

27,898تعاس رفنينتب ياهراك راك داتسا 0/039216001,094 1/0000 8

21,709تعاس رفنراك نتب يانب 0/425532009,238 1/0000 9

16,548تعاس رفنراك نتب يانب كمك 0/301887004,996 1/0000 10
104,524يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
26,037تعاس هاگتسديرتيل500رينوتب 0/103896002,705 1/0000 1

56,404تعاس هاگتسدهدنناراب  ليسنارفيد تفجروتكارت 0/108844006,139 1/0000 2

22,238تعاس هاگتسدهدنشك نودب نت5 دودح تيفرظ هب يفك رليرت 0/108844002,421 1/0000 3

50,236تعاس هاگتسدهدنناراب يكيلورديه نت2رپماد 0/103896005,219 1/0000 4

4,235تعاس هاگتسدوليك300دودح تيفرظ هب يقربربالاب 0/13559300574 1/0000 5

 تباث هربيو هحفص اب ييات4 يفقس نز كولب هاگتسد
طوبرم بلاقو

28,878تعاس هاگتسد 0/152091004,392 1/0000 6

60,566ددعليب 0/00200000121 1/0000 7

492,260هاگتسدنوگرف 0/00090000443 1/0000 8

11,563تعاس هاگتسدينيزنبروتاربيو 0/135593001,568 1/0000 9

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

8,193ددعيكولبريزرشاو 0/02880000236 1/0000 10
23,818تالآ نيشامعمج

حلاصم
9,895بعكم رتميرهش يشك هلول بآ 0/06510000644 1/0000 1

5,276بعكم رتمتانقو هاچ بآ 0/02790000147 1/0000 2

128,057بعكم رتمهدش يدنب هناد هتسش هسام 0/2100000026,892 1/0000 3

68,908بعكم رتمرتميليم19 هدش يدنب هناد هتسش نش 0/130000008,958 1/0000 4

723,989نتهلف و يتكاپ)يلومعم ناميس( كي عون دنلترپ ناميس 0/0836800060,583 1/0000 5

13,792عبرمرتم04× 7 يياتچ ينوگ 0/05300000731 1/0000 6

49,967مرگوليكروج خيم 0/032200001,609 1/0000 7

8,995,897بعكم رتميجراخ دارن هتخت 0/0015000013,494 1/0000 8

6,510مرگوليككشخ ديفس درگ بوچ 3/2500000021,158 1/0000 9

28,009مرگوليكهايس لوتفم 0/044000001,232 1/0000 10

23,339مرگوليكيطوق 0/01750000408 1/0000 11

12,023مرگوليكينتب هچريت يزلف بلاق 0/01160000140 1/0000 12
135,997حلاصمعمج

لمح
19,606بعكم رتمهناخدور و تانق هاچ بآ لمح 0/02790000547 1/0000 1

47,135بعكم رتمهسام و نش طولخم و هسام نش كاخ لمح 0/3400000016,026 1/0000 2

62,341نتيتكاپ و هلف ناميس لمح 0/083680005,217 1/0000 3

186مرگوليكنتب يزلف ياهبلاق لمح 0/011600002 1/0000 4

130عبرمرتمفنك و يياتچ يتبوطر ياهقياع لمح 0/053000007 1/0000 5
21,799لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 380,118286,137لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-24/72

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  و رتم يتناس22 ات12 تماخض هب)يا هغيت رجآ( يلافس كولب اب يراك رجآراك حرش

.1:6 ناميس هسام تالم
110402

بعكم رتم

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 4/3010750067,600 1/0000 1

23,298تعاس رفنكي هجرد راك تفس يانب 1/9047620044,377 1/0000 2

15,754تعاس رفنراك تفس يانب كمك 1/9047620030,008 1/0000 3
141,986يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
60,566ددعليب 0/0003000018 1/0000 1

492,260هاگتسدنوگرف 0/003350001,649 1/0000 2
1,667تالآ نيشامعمج

حلاصم
9,895بعكم رتميرهش يشك هلول بآ 0/08575000849 1/0000 1

5,276بعكم رتمتانقو هاچ بآ 0/03675000194 1/0000 2

1,298بلاق20 × 20× 10   داعبا هب  هغيترجآ  يلافس كولب 240/00000000311,453 1/0000 3

454,447بعكم رتم61 ناميس هسام تالم 0/1440000065,440 1/0000 4
377,936حلاصمعمج

لمح
19,606بعكم رتمهناخدور و تانق هاچ بآ لمح 0/03675000721 1/0000 1

1,604بلاقيراويد يناميس كولب لمح 240/00000000384,874 1/0000 2
385,594لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 1,098,230907,183لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-17/40

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  اب ،يلاخ وت ياهليفورپ زا ينهآ هرجنپ و رد ،بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهتراك حرش

.مزال نديياسو يراكشوج اب هارمه تالآ قاري بصن دزمتسد و يزاساج
160104

مرگوليك

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/065307001,078 1/0500 1

23,298تعاس رفنكي هجرد راك تفس يانب 0/052507001,285 1/0500 2

15,754تعاس رفنراك تفس يانب كمك 0/05250700869 1/0500 3

26,601تعاس رفنكي هجرد زاس هرجنپ و رد رگنهآ 0/02068000578 1/0500 4

22,102تعاس رفنود هجرد زاس هرجنپ و رد رگنهآ 0/062050001,440 1/0500 5

16,518تعاس رفنزاس هرجنپ و رد رگنهآ كمك 0/062050001,076 1/0500 6
6,325يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
90,937ددعنها باس گنس 0/00500000455 1/0000 1

455تالآ نيشامعمج
حلاصم

383,750نتيتكاپ چگ 0/0002100081 1/0000 1

41,534مرگوليكيلومعم دورتكلا 0/01000000415 1/0000 2

23,372مرگوليكيلومعم يطوق و ليفورپ 1/0500000024,541 1/0000 3

60,050مرگوليكروجراكدوخ چيپ 0/0010000060 1/0000 4
25,097حلاصمعمج

لمح
67,979نتهلف چگ لمح 0/0002100014 1/0000 1

114مرگوليكهرجنپ و رد يدالوف ياهليفورپ لمح 1/05000000119 1/0000 2

 ،خيم ،يزلف ياههكبش ،يروت يدالوف ياههدروارف لمح
دورتكلا و چرپ

283مرگوليك 0/010000003 1/0000 3

136لمحعمج

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 33,29232,012لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-3/84

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  هب راد قياع كبشم لناپ سنج زا ربراب ريغ يراويد لناپ بصن و هيهتراك حرش

 هيال اب رتم يتناس11 ات راويد هدش مامت تماخض و رتم يتناس7 ات تماخض
 ياه هكبش و ،رتم يتناس4 تماخض هب وش شوماخدوخ نرياتسا يلپ قياع
حاسم هب( اه وشزاب يارجا اب هارمه ،رتم يليم2 لقادح رطق هب لوتفم

160601
عبرمرتم

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/176000002,766 1/0000 1

22,608تعاس رفنكي هجرد دنب روتامرآ 0/350000007,913 1/0000 2

19,332تعاس رفنود هجرد دنب روتامرآ 0/073000001,411 1/0000 3

20,748تعاس رفنتلكسا راكشوج كمك 0/176000003,652 1/0000 4

27,411تعاس رفنيترارح قياع باصن 0/03000000822 1/0000 5

20,769تعاس رفنيترارح قياع باصن كمك 0/300000006,231 1/0000 6
22,795يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
67,340تعاس هاگتسدهدننارورليرت  اب ليسنارفيد كتروتكارت 0/01000000673 1/0000 1

18,548,801هاگتسدژاتنوم شوج هاگتسد 0/000200003,710 1/0000 2

23,859,557هاگتسدهكبش شوج هاگتسد 0/000100002,386 1/0000 3

42,271,220هاگتسدلوتفم نكهخاش هاگتسد 0/000100004,227 1/0000 4

47,735,263هاگتسدرتميليم10 ريز تارمن يارب لوتفم ششك هاگتسد 0/0004000019,094 1/0000 5
30,090تالآ نيشامعمج

حلاصم
41,534مرگوليكيلومعم دورتكلا 0/100000004,153 1/0000 1

28,047مرگوليكهايس لوتفم 6/00000000168,282 1/0000 2

 رتميتناس4 تماخض هب يسونيس زوسن نرياتسايلپ قياع
تفا دصرد8 باستحا اب  مرگوليك20 صوصخم نزو اب

697,171بعكم رتم 0/0650000045,316 1/0000 3

217,751حلاصمعمج
لمح

101مرگوليكهزاس رد فرصم دروم يزلف حلاصم لمح 6/00000000604 1/0000 1

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

 ،خيم ،يزلف ياههكبش ،يروت يدالوف ياههدروارف لمح
دورتكلا و چرپ

283مرگوليك 0/1000000028 1/0000 2

49,968بعكم رتمموفوتسالپ لمح 0/065000003,248 1/0000 3
3,881لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 301,963274,517لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-9/09

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  راون و بصن لياسو مامت و هناطب اب تالم نودب يچگ فقس بصن و هيهتراك حرش

.طوبرم
180902

عبرمرتم

يناسنا يورين
35,068تعاس رفنيچگ راويد رهام باصن 0/5555000019,481 1/0000 1

28,673تعاس رفنيچگ راويد رهام همين باصن 0/5555000015,928 1/0000 2

19,642تعاس رفنيچگ راويد باصن درگاش 0/5555000010,911 1/0000 3
46,320يناسنا يورينعمج

حلاصم
55,045عبرمرتمرتميتناس12/5 تماخض هب يچگراد شكور تاحفص 1/1000000072,660 1/2000 1

135ددعيموينيمولا چيپو جرپ خيم 10/000000001,512 1/1200 2

18,588مرگوليكيچگراويد صوصخم هناطب 0/400000008,328 1/1200 3

5,495ددعينشاچ و تيپسا تسب 1/500000009,231 1/1200 4

47ددعكالپ لور 3/00000000158 1/1200 5

450لوطرتميچگراويدزرد يارب يذغاكراون 1/00000000505 1/1200 6

1,123لوطرتميچگراويدزرد يارب يكيتسالپراون 1/000000001,258 1/1200 7
93,651حلاصمعمج

لمح
229مرگوليكاهبسچ و يشاقن رد يفرصم داوم لمح 0/4000000091 1/0000 1

657عبرمرتميچگ راويد لمح 1/10000000723 1/0000 2
814لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 196,910140,784لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-28/50

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 200104.عبرمرتميسد54 ات4 زا شيب حطس اب يباعل يشاك اب يراكيشاكراك حرش

عبرمرتم
يناسنا يورين

15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/127000001,996 1/0000 1

31,947تعاس رفنكي هجرد راك يشاك 0/4368000013,955 1/0000 2

25,678تعاس رفنود هجرد راك يشاك 0/4368000011,216 1/0000 3

20,328تعاس رفنراك يشاك كمك 0/8736000017,759 1/0000 4
44,925يناسنا يورينعمج

حلاصم
477,975بعكم رتم1-5ناميس هسام تالم 0/0275000013,144 1/0000 1

936,902بعكم رتم104 گنسردوپوديفس ناميس باغود 0/00100000937 1/0000 2

4/5 ات4 زا شيب تحاسم هب1 هجرد يراويد يشاك
عبرمرتميسد

110,117عبرمرتم 1/10000000121,129 1/0000 3

135,210حلاصمعمج
لمح

1,317عبرمرتمكيمارس و يشاك لمح 1/100000001,448 1/0000 1
1,448لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 234,973181,584لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-22/72

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 210203.رتم يتناس30×30 داعبا هب يناريا كييازوم اب فك شرفراك حرش

عبرمرتم
يناسنا يورين

15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/523903088,234 1/0000 1

23,298تعاس رفنكي هجرد راك تفس يانب 0/071111111,657 1/0000 2

19,114تعاس رفنود هجرد راك تفس يانب 0/355555566,796 1/0000 3

15,754تعاس رفنراك تفس يانب كمك 0/355555565,602 1/0000 4
22,288يناسنا يورينعمج

حلاصم
454,447بعكم رتم61 ناميس هسام تالم 0/0275000012,497 1/0000 1

522,523بعكم رتمگنس كاخو ناميس باغود 0/002000001,045 1/0000 2

99,802عبرمرتم30×30 داعبا هب يلومعم كييازوم گنساب يناريا كييازوم 1/00000000104,793 1/0500 3
118,335حلاصمعمج

لمح
6,400عبرمرتمكييازوم و كالپ تخت ياهگنس لمح 1/000000006,720 1/0500 1

6,720لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 160,878147,344لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-8/41

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  هب يقفا حوطس رد هدابآ يتروص اي و مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهتراك حرش

.رتم يتناس2 ات51 تماخض
220303

عبرمرتم

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/7656000012,033 1/0000 1

30,559تعاس رفنكي هجرد راك گنس 0/114300003,493 1/0000 2

24,650تعاس رفنود هجرد راك گنس 0/5715000014,087 1/0000 3

18,587تعاس رفنكي هجرد نكش گنس 0/5715000010,623 1/0000 4
40,236يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
6,711تعاس هاگتسديتسد يقرب يرب گنسزرف 0/150000001,007 1/0000 1

71,884ددعيكهآ ياهگنس يارب گنس شرب گنس 0/01000000719 1/0000 2
1,726تالآ نيشامعمج

حلاصم
9,895بعكم رتميرهش يشك هلول بآ 0/03500000346 1/0000 1

5,276بعكم رتمتانقو هاچ بآ 0/0150000079 1/0000 2

269,554عبرمرتمكي هجرد  هدابا تيرمرم يلقيص كالپ گنس 1/05000000283,032 1/0000 3

524,335بعكم رتم1-4 ناميس هسام تالم 0/0275000014,419 1/0000 4

936,902بعكم رتم104 گنسردوپوديفس ناميس باغود 0/002000001,874 1/0000 5
299,751حلاصمعمج

لمح
19,606بعكم رتمهناخدور و تانق هاچ بآ لمح 0/01500000294 1/0000 1

6,400عبرمرتمكييازوم و كالپ تخت ياهگنس لمح 1/050000006,720 1/0000 2
7,014لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 415,643348,726لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-16/10

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 2 ات51 تماخض هب يقفا حوطس رد رهشناريپ زبس تينارگ بصن و هيهتراك حرش

.رتم يتناس
220502

عبرمرتم

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/8228000012,932 1/0000 1

30,559تعاس رفنكي هجرد راك گنس 0/125700003,841 1/0000 2

24,650تعاس رفنود هجرد راك گنس 0/6285000015,492 1/0000 3

18,587تعاس رفنكي هجرد نكش گنس 0/6285000011,682 1/0000 4
43,948يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
6,711تعاس هاگتسديتسد يقرب يرب گنسزرف 0/230000001,544 1/0000 1

1,788,232ددعنيرذآ ياهگنس يارب شرب گنس 0/003000005,365 1/0000 2
6,908تالآ نيشامعمج

حلاصم
9,895بعكم رتميرهش يشك هلول بآ 0/03500000346 1/0000 1

5,276بعكم رتمتانقو هاچ بآ 0/0150000079 1/0000 2

534,604عبرمرتمرهشناريپ - زبس تينارگ يلقيص كالپ گنس 1/05000000561,335 1/0000 3

524,335بعكم رتم1-4 ناميس هسام تالم 0/0275000014,419 1/0000 4

936,902بعكم رتم104 گنسردوپوديفس ناميس باغود 0/002000001,874 1/0000 5
578,053حلاصمعمج

لمح
19,606بعكم رتمهناخدور و تانق هاچ بآ لمح 0/01500000294 1/0000 1

6,400عبرمرتمكييازوم و كالپ تخت ياهگنس لمح 1/050000006,720 1/0000 2
7,014لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 757,698635,923لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-16/07

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسهينبا :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 250501.اهفقس و اهراويد يچگ دودنا يور لماك ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهتراك حرش

عبرمرتم
يناسنا يورين

26,175تعاس رفننامتخاس كي هجرد شاقن 0/250000006,609 1/0100 1

21,713تعاس رفننامتخاس ود هجرد شاقن 0/5000000010,965 1/0100 2

16,962تعاس رفنشاقن كمك 0/235300004,031 1/0100 3
21,605يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
9,483قرو025× 15 مرن هدابمس 0/250000002,395 1/0100 1

2,395تالآ نيشامعمج
حلاصم

74,288مرگوليكينغور گنر 0/1700000012,755 1/0100 1

28,515مرگوليكينغوررنيت 0/035000001,008 1/0100 2

17,079مرگوليكينغور هناطب 0/125000002,156 1/0100 3

40,009مرگوليكفيلا نغور 0/180000007,274 1/0100 4
23,193حلاصمعمج

لمح
229مرگوليكاهبسچ و يشاقن رد يفرصم داوم لمح 0/51000000117 1/0000 1

117لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 65,97547,309لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-28/29

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 070503.)چنيا هس(80 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريشراك حرش

ددع
يناسنا يورين

15,717تعاس رفنهداس رگراك 1/0000000018,861 1/2000 1

30,899تعاس رفن)راكژافوش( كي هجرد شك هلول 1/0000000037,079 1/2000 2

18,603تعاس رفنشك هلول كمك 1/0000000022,323 1/2000 3
78,263يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
73,205تعاس هاگتسدهدنناراب نت كي تناو 0/2500000021,962 1/2000 1

7,637تعاس هاگتسدرپمآ250 يراكشوج سنارت 0/750000006,873 1/2000 2
28,835تالآ نيشامعمج

حلاصم
41,534مرگوليكيلومعم دورتكلا 0/218000009,054 1/0000 1

40,060مرگوليكروج هزيناولاگ هرهم و چيپ 8/0000000019,229 0/0600 2

103,217ددعچنيا هس رطق هب يشوج يدالوف جنلف 2/00000000208,499 1/0100 3

3,006ددعچنيا هس رطق هب تيرگ نيلك يكيتسال رشاو 2/000000006,313 1/0500 4

 يلخاد تاعطقو  يندچ هندباب يجنلف ييوشك هكلفريش
چنيا3رطق هبراب10 راكراشف يارب يزنرب

2,395,234ددع 1/000000002,419,187 1/0100 5

2,662,282حلاصمعمج
لمح

 يفاص و ريگ هزرل ،طاسبنا لصفم يندچ تالآريش لمح
چنيا6 ات يندچ

6,244ددع 1/010000006,307 1/0000 1

6,307لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 3,425,1182,775,685لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-18/96

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 070504.)چنيا راهچ(100 يمان رطق هب ،راد جنلف يندچ ييوشك هكلفريشراك حرش

ددع
يناسنا يورين

15,717تعاس رفنهداس رگراك 1/3360000025,198 1/2000 1

30,899تعاس رفن)راكژافوش( كي هجرد شك هلول 1/3360000049,538 1/2000 2

18,603تعاس رفنشك هلول كمك 1/3360000029,824 1/2000 3
104,559يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
73,205تعاس هاگتسدهدنناراب نت كي تناو 0/3330000029,253 1/2000 1

7,637تعاس هاگتسدرپمآ250 يراكشوج سنارت 1/000000009,164 1/2000 2
38,417تالآ نيشامعمج

حلاصم
41,534مرگوليكيلومعم دورتكلا 0/3300000013,706 1/0000 1

40,060مرگوليكروج هزيناولاگ هرهم و چيپ 16/0000000038,458 0/0600 2

123,394ددعچنيا راهچ رطق هب يشوج يدالوف جنلف 2/00000000249,257 1/0100 3

4,005ددعچنيا راهچ رطق هب تيرگ نيلك يكيتسال رشاو 2/000000008,410 1/0500 4

 يلخاد تاعطقو  يندچ هندباب يجنلف ييوشك هكلفريش
چنياراهچرطق هبراب10 راكراشف يارب يزنرب

2,794,595ددع 1/000000002,822,541 1/0100 5

3,132,371حلاصمعمج
لمح

 يفاص و ريگ هزرل ،طاسبنا لصفم يندچ تالآريش لمح
چنيا6 ات يندچ

6,244ددع 1/010000006,307 1/0000 1

6,307لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 4,016,8633,281,653لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-18/30

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 120201.تـعاس رد يرلاكوليك400000 ات تيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گيدراك حرش

تعاس رد يرلاكوليك رازه
يناسنا يورين

15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/112000002,641 1/5000 1

27,000تعاس رفنيدالوف ياههلول راكشوج 0/056000002,268 1/5000 2

18,603تعاس رفنشك هلول كمك 0/056000001,563 1/5000 3

36,944تعاس رفنمرگبآ گيد بصن راكداتسا 0/056000003,103 1/5000 4
9,574يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
82,603تعاس هاگتسدهدنناراب نت1/ 5 تناو 0/056000006,939 1/5000 1

156,819تعاس هاگتسدهدننار اب نت10 نويماكاب نت5 يفك ليقثرج 0/028000006,586 1/5000 2
13,525تالآ نيشامعمج

حلاصم
 يرلاكوليك400000     ات تيفرظ هب مرگبا يدالوف گيد
تعاسرد

 يرلاكوليك رازه
تعاس رد

370,594 1/00000000374,300 1/0100 1

374,300حلاصمعمج
لمح

 يرلاكوليك رازهمرگ بآ يدالوف ياهگيد لمح
تعاس رد

743 1/00000000750 1/0100 1

750لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 468,930398,150لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-15/09

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 650000ات يرلاكوليك400000زا شيب تيفرظ يارب ،مرگبآ يدالوف گيدراك حرش

.تـعاس رد يرلاكوليك
120202

تعاس رد يرلاكوليك رازه

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/090000002,122 1/5000 1

27,000تعاس رفنيدالوف ياههلول راكشوج 0/045000001,823 1/5000 2

18,603تعاس رفنشك هلول كمك 0/045000001,256 1/5000 3

36,944تعاس رفنمرگبآ گيد بصن راكداتسا 0/045000002,494 1/5000 4
7,694يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
82,603تعاس هاگتسدهدنناراب نت1/ 5 تناو 0/045000005,576 1/5000 1

156,819تعاس هاگتسدهدننار اب نت10 نويماكاب نت5 يفك ليقثرج 0/023000005,410 1/5000 2
10,986تالآ نيشامعمج

حلاصم
400000 زا شيب تيفرظ هب مرگبا يدالوف گيد
تعاس    رد يرلاكوليك650000ات

 يرلاكوليك رازه
تعاس رد

319,521 1/00000000322,716 1/0100 1

322,716حلاصمعمج
لمح

 يرلاكوليك رازهمرگ بآ يدالوف ياهگيد لمح
تعاس رد

743 1/00000000750 1/0100 1

750لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 402,955342,146لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-15/09

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 170303.رتم يليم600 عافترا هب ،يموينيمولآ روتايدارراك حرش

تعاس رد يرلاكوليك دصكي
يناسنا يورين

15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/102000001,603 1/0000 1

30,998تعاس رفن)يا هدند( كي هجرد شك هلول 0/102000003,162 1/0000 2

18,603تعاس رفنشك هلول كمك 0/102000001,898 1/0000 3

34,928تعاس رفنروتايدار بص نراكداتسا 0/246000008,592 1/0000 4
15,255يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
82,603تعاس هاگتسدهدنناراب نت1/ 5 تناو 0/031000002,561 1/0000 1

2,561تالآ نيشامعمج
حلاصم

 دصكيرتميليم600 عافترا هب يموينيمولاروتايدار
 رد يرلاكوليك

تعاس

119,872 1/00000000121,071 1/0100 1

121,071حلاصمعمج
لمح

 حطس عبرمرتميموينيمولآ روتايدار لمح
يترارح

443 0/38400000172 1/0100 1

172لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 181,685139,058لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-23/46

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  كهالك لماش ،اه هشقن رد هدش نييعت تماخض هب ،يدالوف قرو زا شكدودراك حرش

 هيلخت هچيرد ،)اوه هچيرد( دود تياده ياه هرپ ،ناراب بآ ذوفن زا يريگولج
 تابيكرت يوتحم گنر تسد ود و مزال ياه تسب و اه لاصتا مامت اب هدود
.مرك و يور

191401
مرگوليك

يناسنا يورين
18,573تعاس رفنرگراكرس 0/105000001,950 1/0000 1

26,601تعاس رفنكي هجرد زاس هرجنپ و رد رگنهآ 0/105000002,793 1/0000 2

22,102تعاس رفنود هجرد زاس هرجنپ و رد رگنهآ 0/105000002,321 1/0000 3

16,518تعاس رفنزاس هرجنپ و رد رگنهآ كمك 0/105000001,734 1/0000 4
8,798يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
82,603تعاس هاگتسدهدنناراب نت1/ 5 تناو 0/020000001,652 1/0000 1

7,637تعاس هاگتسدرپمآ250 يراكشوج سنارت 0/05000000382 1/0000 2

1,735تعاس هاگتسدتباث يقربرليرد 0/0500000087 1/0000 3
2,121تالآ نيشامعمج

حلاصم
41,534مرگوليكيلومعم دورتكلا 0/01000000415 1/0000 1

36,289مرگوليكيلومعم گنزدض 0/01000000363 1/0000 2

17,512مرگوليكهدش درون يدالوف قرو زا ،گيد شك دود 1/0000000019,263 1/1000 3
20,041حلاصمعمج

لمح
17,371عبرمرتمشكدود لمح 1/0000000019,108 1/1000 1

19,108لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 60,19050,068لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-16/82

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  هندب اب ،رتم يتناس100×100×55 يبيرقت داعبا هب ،هفيدر راهچ ينيمز زاگ قاجاراك حرش

 و عطق يجنرب ياهريش ،يندچ لعشم و هحفص هب زهجم ،ريذپان گنز دالوف زا
.تعاس رد يرلاك وليك54400 يترارح تردق اب ،زاگ لصو

310103
هاگتسد

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 3/5200000055,324 1/0000 1

30,998تعاس رفن)يا هدند( كي هجرد شك هلول 1/7600000054,557 1/0000 2

18,603تعاس رفنشك هلول كمك 1/7600000032,741 1/0000 3

37,872تعاس رفنهناخزپشآ تازيهجت بصن نيسينكت 1/7600000066,655 1/0000 4

33,126تعاس رفنهناخزپشآ تازيهجت بصن راكداتسا 1/7600000058,301 1/0000 5
267,577يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
82,603تعاس هاگتسدهدنناراب نت1/ 5 تناو 0/2000000016,521 1/0000 1

7,637تعاس هاگتسدرپمآ250 يراكشوج سنارت 0/10000000764 1/0000 2
17,284تالآ نيشامعمج

حلاصم
100× 100× 55 داعبا هب هفيدرراهچ ينيمززاگ قاجا
  يندچ لعشم هحفص هبزهجم نزن گنز دالوفزارتميتناس
 يترارح تردقابزاگ لصوو عطق يجنرب ياهريش

تعاسردوي يت يب216000

4,284,895هاگتسد 1/000000004,327,744 1/0100 1

4,327,744حلاصمعمج
لمح

87,707هاگتسدزاگ قاجا لمح 1/0000000088,584 1/0100 1
88,584لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 4,951,1704,701,189لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-5/05

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  تـماخض هب هدش گـنر نهآ قرو زا هدش هتخاس هندب اب ،يراويد تـنيباكراك حرش

 ريذپان گـنز هدش هديشك دالوف زا هرادج ود ياهرد ،هيور اب ،رتم يليم كي
 لصتم هندب هب يزلف ياهالول هليسو هب هك ،رتم يليم كي تـماخض هب818
يذپان گـنز دالوف زا ميظنت لباق ينايم هقبط كي ياراد و تـسا

310802
لوطرتم

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 1/6000000025,147 1/0000 1

18,603تعاس رفنشك هلول كمك 1/6000000029,764 1/0000 2

37,872تعاس رفنهناخزپشآ تازيهجت بصن نيسينكت 0/4000000015,149 1/0000 3

33,126تعاس رفنهناخزپشآ تازيهجت بصن راكداتسا 1/6000000053,001 1/0000 4
123,061يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
82,603تعاس هاگتسدهدنناراب نت1/ 5 تناو 2/00000000165,207 1/0000 1

165,207تالآ نيشامعمج
حلاصم

 هدش گنر نها قروزا هدش هتخاس هندباب يراويد تنيباك
 هرادجود ياهبرد هيورابرتميليم كي تماخض هب
1 تماخض هب18/ 8 نزن گنز هدش هديشكدالوفزا
 لصتم هندب هب يزلف يرنف ياهالول هليسو هب هكرتميليم
 گنزدالوفزا ميظنت لباق ينايم هقبط كي يارادودشاب يم
/ 25 تماخض هب18/ 8 نزن

3,650,377لوطرتم 1/000000003,905,904 1/0700 1

3,905,904حلاصمعمج
لمح

17,528لوطرتمتنيباك لمح 1/0000000018,755 1/0700 1
18,755لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 4,380,2334,212,926لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-3/82

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  گـنر تـسد كي اب ،هزيناولاگ يدالوف قرو زا هدش هتخاس ،ينيمز تـنيباكراك حرش

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

310803
لوطرتم

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 2/6400000041,493 1/0000 1

37,872تعاس رفنهناخزپشآ تازيهجت بصن نيسينكت 0/6640000025,147 1/0000 2

33,126تعاس رفنهناخزپشآ تازيهجت بصن راكداتسا 2/6400000087,452 1/0000 3
154,092يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
82,603تعاس هاگتسدهدنناراب نت1/ 5 تناو 2/00000000165,207 1/0000 1

165,207تالآ نيشامعمج
حلاصم

 كياب هزيناولاگ يدالوف قروزا هدش هتخاس ينيمز تنيباك
 گنر تسدوداب هايس يدالوف قروايو ينغور گنر تسد
 لقادح تماخض هب ينغور گنر تسد كيو گنزدض
 ياكيمرف  شكوررتميليم18 ناپوئنزا هيور  ابرتميليم كي
  رتميتناس50 قمع هب تنيباك تسا هدش هديشوپ يناوختسا
ميتناس85 عافتراو

3,504,898لوطرتم 1/000000003,750,241 1/0700 1

3,750,241حلاصمعمج
لمح

17,528لوطرتمتنيباك لمح 1/0000000018,755 1/0700 1
18,755لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 4,278,2254,088,294لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-4/44

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  و داعبا هب ،هزيناولاگ يدالوف قرو زا هدش هتخاس ،)كيرفسمتا( زاب نزخمراك حرش

 دادعت هب جنلف و نشوب لماش ،تاصخشم و اه هشقنرد هدش نييعت تـماخض
.طوبرم ياه هياپ اب هارمه ،يفاك

330301
مرگوليك

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/02400000377 1/0000 1

30,998تعاس رفن)يا هدند( كي هجرد شك هلول 0/02400000744 1/0000 2

18,603تعاس رفنشك هلول كمك 0/02400000447 1/0000 3
1,568يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
82,603تعاس هاگتسدهدنناراب نت1/ 5 تناو 0/01000000826 1/0000 1

7,637تعاس هاگتسدرپمآ250 يراكشوج سنارت 0/05000000382 1/0000 2
1,208تالآ نيشامعمج

حلاصم
41,534مرگوليكيلومعم دورتكلا 0/01000000415 1/0000 1

 زا هدش هتخاس راخب گيد هيذغت عبانم و زاب طاسبنا عبنم
هزيناولاگ نهآ قرو

31,440مرگوليك 1/0000000033,012 1/0500 2

33,427حلاصمعمج
لمح

569مرگوليكطاسبنا عبانم لمح 1/00000000597 1/0500 1
597لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 35,42436,800لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

3/89

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  بآ نزاخم لخاد بـصن يارب ،زرد نودب يسم هلول اب هدش هتخاس ،ليوكراك حرش

 ،تاصخشم لودج رد هدش صـخشم يترارح تيفرظ هب ،يجنلف لاصتا ،مرگ
.مزال هرهم و چيپ و رشاو ،جنلف مامضنا هب

330501
عبرم توف

يناسنا يورين
15,717تعاس رفنهداس رگراك 0/536000008,424 1/0000 1

37,833تعاس رفنتاسيسات راكداتسا 0/5360000020,279 1/0000 2

27,036تعاس رفن)يا هدند(ود هجرد شك هلول 0/5360000014,491 1/0000 3

32,648تعاس رفن) يسم( كي هجرد شك هلول 0/5360000017,499 1/0000 4
60,693يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
82,603تعاس هاگتسدهدنناراب نت1/ 5 تناو 0/2000000016,521 1/0000 1

7,637تعاس هاگتسدرپمآ250 يراكشوج سنارت 0/200000001,527 1/0000 2
18,048تالآ نيشامعمج

حلاصم
41,534مرگوليكيلومعم دورتكلا 0/050000002,077 1/0000 1

 بصن يارب زرد نودب يسم هلولاب هدش هتخاس ليوك
مرگ با نزاخم لخاد

350,660عبرم توف 1/00000000368,193 1/0500 2

370,270حلاصمعمج
لمح

1,319عبرم توفيسم ليوك لمح 1/000000001,385 1/0500 1
1,385لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 628,793450,396لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-28/37

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيكيناكم تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  ،اه هاگتسد و لاناك ،هلول نتشادهگن يارب ،يدالوف هاگ هيكت اي زيوآ ،تسبراك حرش

 ،نآ دننام و فلتخم ياهليفورپ ،ينادوان ،يشبن ،درگ ليم ،همست زا هدش هتخاس
 تسد كي و گنز دض گنر تسد كي ،مزال تالاصتا وهرهم و چيپ اب هارمه
.تاصخشم و اه هشقن قبط ،ينغور گنر

340101
مرگوليك

يناسنا يورين
18,573تعاس رفنرگراكرس 0/087000001,616 1/0000 1

26,601تعاس رفنكي هجرد زاس هرجنپ و رد رگنهآ 0/087000002,314 1/0000 2

22,102تعاس رفنود هجرد زاس هرجنپ و رد رگنهآ 0/087000001,923 1/0000 3

16,518تعاس رفنزاس هرجنپ و رد رگنهآ كمك 0/087000001,437 1/0000 4
7,290يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
82,603تعاس هاگتسدهدنناراب نت1/ 5 تناو 0/020000001,652 1/0000 1

7,637تعاس هاگتسدرپمآ250 يراكشوج سنارت 0/05000000382 1/0000 2

1,735تعاس هاگتسدتباث يقربرليرد 0/0500000087 1/0000 3
2,121تالآ نيشامعمج

حلاصم
41,534مرگوليكيلومعم دورتكلا 0/01000000415 1/0000 1

36,289مرگوليكيلومعم گنزدض 0/01000000363 1/0000 2

40,060مرگوليكروج هزيناولاگ هرهم و چيپ 0/050000002,003 1/0000 3

 اي راويد يور هلول يرادهگن يارب يدالوف زيوآ اي تسب
 لاكشا هب درگليم و همست زا هدش هتخاس فقس ريز
فلتخم

19,806مرگوليك 1/0000000021,787 1/1000 4

24,568حلاصمعمج
لمح

 ،خيم ،يزلف ياههكبش ،يروت يدالوف ياههدروارف لمح
دورتكلا و چرپ

283مرگوليك 1/00000000311 1/1000 1

311لمحعمج

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 37,55534,290لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-8/69

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيقرب تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 36 تـنسرولف پـمال ددع ود اب ،يروتكلفر راكور يفقس تـنسرولف غارچراك حرش

.تاو
010205

ددع

يناسنا يورين
39,564تعاس رفننامتخاس يشكميس راكداتسا 0/220000009,244 1/0620 1

30,075تعاس رفننامتخاس كي هجرد شكميس 0/6500000020,761 1/0620 2

24,983تعاس رفننامتخاس ود هجرد شكميس 0/6500000017,246 1/0620 3

17,750تعاس رفننامتخاس شكميس كمك 0/6500000012,253 1/0620 4
59,503يناسنا يورينعمج

حلاصم
 هار و كوچ اب يروتكلفر راكور يفقس تنسرولف غارچ
تاو36 پمال ددع ود و طوبرم نزاخ و زادنا

405,535ددع 1/00000000413,646 1/0200 1

413,646حلاصمعمج
لمح

10,819ددعتنسرولف ياهغارچ لمح 1/0000000011,035 1/0200 1
11,035لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 572,460484,184لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-15/42

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيقرب تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش 18 تنسرولف پـمال ددع راهچ اب رادروول راكوت يفقس تـنسرولف غارچراك حرش

.تاو
010705

ددع

يناسنا يورين
39,564تعاس رفننامتخاس يشكميس راكداتسا 0/198000008,319 1/0620 1

30,075تعاس رفننامتخاس كي هجرد شكميس 0/5600000017,886 1/0620 2

24,983تعاس رفننامتخاس ود هجرد شكميس 0/5600000014,858 1/0620 3

17,750تعاس رفننامتخاس شكميس كمك 0/5600000010,556 1/0620 4
51,620يناسنا يورينعمج

حلاصم
 هار و كوچ اب رادروول راكوت يفقس تـنسرولف غارچ
18 تنسرولف پـمال ددع راهچ و طوبرم نزاخ و زادنا
تاو

870,105ددع 1/00000000887,507 1/0200 1

887,507حلاصمعمج
لمح

10,819ددعتنسرولف ياهغارچ لمح 1/0000000015,633 1/4450 1
15,633لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 1,094,170954,760لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-12/74

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيقرب تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  هب عون زا كيتسالپومرت شكور اب ،)ناشفا( فاطعنا لباق يسم ميسراك حرش

.عبرمرتم يليم51 عطقم
060404

لوطرتم

يناسنا يورين
39,564تعاس رفننامتخاس يشكميس راكداتسا 0/0012320053 1/0770 1

30,075تعاس رفننامتخاس كي هجرد شكميس 0/0024640080 1/0770 2

24,983تعاس رفننامتخاس ود هجرد شكميس 0/03000000807 1/0770 3

17,750تعاس رفننامتخاس شكميس كمك 0/01500000287 1/0770 4
1,226يناسنا يورينعمج

حلاصم
 كيتسالپومرت شكور اب ناشفا فاطعنا لباق يسم ميس
250 اي ناريا607ISIRI)06( درادناتسا اب قباطم

VDEعون زا ناملا NYAFتلو1000 يمان ژاتلو اب
فلتخم ياهگنر هبو عبرم رتميليم1/ 5 عطقم

4,157لوطرتم 1/000000004,365 1/0500 1

4,365حلاصمعمج
لمح

19لوطرتمكي عون ياهميس لمح 1/0000000020 1/0500 1
20لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 6,0195,611لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

-6/77

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيقرب تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  هب و عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع اب هميس مينو هس ينيمز لباكراك حرش

.هشنارت لخادرد بـصن يارب عبرمرتم يليم3×50+25 عطقم
070403

لوطرتم

يناسنا يورين
47,787تعاس رفنفيعض راشف يشك لباك راكداتسا 0/00250000128 1/0670 1

35,984تعاس رفنفيعضراشف كي هجرد شك لباك 0/036100001,386 1/0670 2

29,177تعاس رفنفيعض راشف ود هجرد شك لباك 0/03100000965 1/0670 3

20,668تعاس رفنفيعض راشف شك لباك كمك 0/155000003,418 1/0670 4
5,897يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
71,331تعاس هاگتسدهدننار اب نت2دودح تيفرظاب كارت فيل 0/00170000124 1/0200 1

3,388تعاس هاگتسدتسترگم يقرب باي بيع هاگتسد 0/0120000042 1/0200 2

178,329ددعهرقرق يوكس 0/011000002,001 1/0200 3
2,166تالآ نيشامعمج

حلاصم
 شكور و قياعاب هميس مينو هس ينيمز لباك
607ISIRI)13( درادناتسا اب قباطم كيتسالپومرت

 يمان ژاتلو ابNYY عون زا ناملا0271VDE اي ناريا
عبرمرتميليم3× 50 + 25  عطقم هب و تلو1000

442,559لوطرتم 1/00000000464,687 1/0500 1

464,687حلاصمعمج
لمح

548لوطرتمراهچ عون فيعضراشف ياهلباك لمح 1/00000000575 1/0500 1
575لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 402,955473,325لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج

17/46

:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيقرب تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش  هب و عون زا كيتسالپومرت شكور و قياع اب هميس مينو هس ينيمز لباكراك حرش

.هشنارت لخادرد بـصن يارب عبرمرتم يليم3×150+70 عطقم
070407

لوطرتم

يناسنا يورين
47,787تعاس رفنفيعض راشف يشك لباك راكداتسا 0/00490000250 1/0670 1

35,984تعاس رفنفيعضراشف كي هجرد شك لباك 0/069900002,684 1/0670 2

29,177تعاس رفنفيعض راشف ود هجرد شك لباك 0/062000001,918 1/0600 3

20,668تعاس رفنفيعض راشف شك لباك كمك 0/310000006,791 1/0600 4
11,643يناسنا يورينعمج

تالآ نيشام
102,802تعاس هاگتسدهدننار اب نت5دودح تيفرظاب كارت فيل 0/00300000315 1/0200 1

3,388تعاس هاگتسدتسترگم يقرب باي بيع هاگتسد 0/0120000042 1/0200 2

178,329ددعهرقرق يوكس 0/020000003,638 1/0200 3
3,994تالآ نيشامعمج

حلاصم
 شكور و قياعاب هميس مينو هس ينيمز لباك
607ISIRI)13( درادناتسا اب قباطم كيتسالپومرت

 يمان ژاتلو ابNYY عون زا ناملا0271VDE اي ناريا
عبرمرتميليم3× 150 + 70  عطقم هب و تلو1000

1,250,353لوطرتم 1/000000001,312,871 1/0500 1

1,312,871حلاصمعمج
لمح

1,991لوطرتمجنپ عون فيعضراشف ياهلباك لمح 1/000000002,091 1/0500 1
2,091لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 1,250,9881,330,598لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج
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:راكناميپ ياضما و رهم



راك مالقا ياهب هيزجت :5 لودج
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:هژورپ
1393 زاريش يتعنص هاگشنادC كولب هاگباوخ:دادرارق

1393: لاسيقرب تاسيسأت :هتشر ياهب تسرهف

لك ياهببيرضدحاو ياهبرادقمدحاوفيدر حرشفيدر

:دحاو
:اهب تسرهف فيدر هرامش (،( طسوتم تـخس يس.يو.يپ هلول اب ،راكوت يشك هلولراك حرش

13/5.
130402

لوطرتم

يناسنا يورين
39,564تعاس رفننامتخاس يشكميس راكداتسا 0/00915000382 1/0550 1

30,075تعاس رفننامتخاس كي هجرد شكميس 0/128100004,064 1/0550 2

24,983تعاس رفننامتخاس ود هجرد شكميس 0/220000005,799 1/0550 3
10,245يناسنا يورينعمج

حلاصم
2,490لوطرتم13/5pg لداعم طسوتم تخس يسر يور يپ هلول 1/000000002,590 1/0400 1

2,590حلاصمعمج
لمح

277لوطرتمكي عون قرب يس يو يپ ياههلول لمح 1/00000000288 1/0400 1
288لمحعمج

( دصرد ) دروآرب هب تبسن داهنشيپ هسياقم

راك دحاو ياهب 19,69113,123لداعم ياهفيدر اي فيدر دحاو ياهب عمج
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