
راك عوضوم
ييارجا هاگتسد

دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد 65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج
كولب هاگباوخ B 1393 زاريش يتعنص هاگشناد

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

راكناميپ ياضما و رهم رواشم ياضما و رهم: :

هينبا  :هتشر ياهب تسرهف
فيدر لك ياهبرادقمدحاو ياهبدحاوفيدر حرشفيدر هرامشلصف ناونعلصف هرامشهرامش

 هب فيدر ياهب دصرد
لك دروآرب

  تايلمع .  مراهچ  لصف14
گنس اب  ييانب

 و اهراويد تشپ يزير گنس040103
هولق گنس اب )ژانرد(اه يپ .

188,790836.00157,828,4400.82بعكم رتم

  يدنب بلاق .  مشش  لصف26
يزلف

 اب يدنب بلاق و لياسو هيهت060301
 نوتس رد يزلف بلاق زا هدافتسا
 عطقم اب مئاق ياهژانش و اه
 رثكادح عافترا ات يعلضراهچ

رتم 3٫5 .

190,8201071.12204,391,1181.06عبرمرتم

  يدنب بلاق .  مشش  لصف36
يزلف

 اب يدنب بلاق و لياسو هيهت060501
 رد يزلف بلاق زا هدافتسا
 رثكادح عافترا ات ينتب ياهريت

رتم 3٫5 .

267,9601295.16347,051,0741.80عبرمرتم

  ياهراك .  متفه  لصف47
درگليم اب  يدالوف

 راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت070204
عون زا رادجآدرگليم نتشاذگ

AIII  ،رتم يليم 10ات رطق هب
 يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب

مزال  .

25,98425396.00659,889,6643.42مرگوليك



راك عوضوم
ييارجا هاگتسد

دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد 65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج
كولب هاگباوخ B 1393 زاريش يتعنص هاگشناد

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

راكناميپ ياضما و رهم رواشم ياضما و رهم: :

  ياهراك .  متفه  لصف57
درگليم اب  يدالوف

 راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت070205
عون زا رادجآدرگليم نتشاذگ

AIII  يليم 18 ات 12 رطق هب
 ميس اب حلسم نتب يارب ،رتم
مزال يچيپ  .

21,31521181.00451,473,0152.34مرگوليك

  ياهراك .  متفه  لصف67
درگليم اب  يدالوف

 راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت070206
عون زا رادجآدرگليم نتشاذگ

AIII 20زا شيب و 20رطق هب
 اب حلسم نتب يارب ،رتم يليم

مزال يچيپ ميس  .

20,503150071.003,076,905,71315.94مرگوليك

 و نش اب نتب يارجا و هيهت080107اجرد  نتب .  متشه  لصف78
 اب هتسكش اي يعيبط هتسش هسام
30 هصخشم يراشف تمواقم
لاكساپاگم .

947,5031150.451,090,054,2515.65بعكم رتم

 تماخض هب ينتب فقس يارجا100104ينتب فقس . مهد لصف810
 كولب و هچريت اب رتم يتناس 35
 مامت هيهت لماش ،ينتب يلاخوت
 و ،درگليم يانثتسا هب حلاصم
 دروم تازيهجت هيهت نينچمه
لماك روط هب موزل .

380,1182168.00824,094,7404.27عبرمرتم



راك عوضوم
ييارجا هاگتسد

دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد 65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج
كولب هاگباوخ B 1393 زاريش يتعنص هاگشناد

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

راكناميپ ياضما و رهم رواشم ياضما و رهم: :

 و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف911
يزير هتفش

 هب يراشف رجآاب يراكرجآ110201
 و رجآ مين و كي تماخض
 ناميس هسام تالم و رتشيب

1,160,145132.16153,324,7630.79بعكم رتم

 و  يراكرجآ .  مهدزاي  لصف1011
يزير هتفش

 يلافس كولب اب يراك رجآ110402
12 تماخض هب )يا هغيت رجآ(
 هسام تالم و رتم يتناس 22 ات

1:6 ناميس .

1,098,230347.54381,678,8541.98بعكم رتم

  ياهراك .  مهدزناش  لصف1116
كبس  يدالوف

 بصن و تخاس ،هيهت160104
 ينهآ هرجنپ و رد ،بوچراهچ
 اب ،يلاخ وت ياهليفورپ زا
 قاري بصن دزمتسد و يزاساج
 يراكشوج اب هارمه تالآ
مزال نديياسو .

33,29218000.00599,256,0003.10مرگوليك



راك عوضوم
ييارجا هاگتسد

دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد 65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج
كولب هاگباوخ B 1393 زاريش يتعنص هاگشناد

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

راكناميپ ياضما و رهم رواشم ياضما و رهم: :

  ياهراك .  مهدزناش  لصف1216
كبس  يدالوف

 ريغ يراويد لناپ بصن و هيهت160601
 كبشم لناپ سنج زا ربراب
7 ات تماخض هب راد قياع
 مامت تماخض و رتم يتناس
 اب رتم يتناس 11 ات راويد هدش
 نرياتسا يلپ قياع هيال
4 تماخض هب وش شوماخدوخ
 لوتفم ياه هكبش و ،رتم يتناس
 ،رتم يليم 2 لقادح رطق هب
 هب( اه وشزاب يارجا اب هارمه

301,9631530.00462,002,6252.39عبرمرتم

 و يراكدودنا . مهدجه لصف1318
يشكدنب

 يچگ فقس بصن و هيهت180902
 مامت و هناطب اب تالم نودب
طوبرم راون و بصن لياسو .

196,9101181.81232,710,2071.21عبرمرتم

 و  يشاك .  متسيب  لصف1420
يراك كيمارس

 اب يباعل يشاك اب يراكيشاك200104
4٫5 ات 4 زا شيب حطس
عبرمرتميسد .

234,973701.00164,715,7230.85عبرمرتم

  شرف .  مكيو  تسيب  لصف1521
كييازوم

 يناريا كييازوم اب فك شرف210203
رتم يتناس 30×30 داعبا هب .

160,8781159.76186,579,2890.97عبرمرتم



راك عوضوم
ييارجا هاگتسد

دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد 65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج
كولب هاگباوخ B 1393 زاريش يتعنص هاگشناد

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

راكناميپ ياضما و رهم رواشم ياضما و رهم: :

 .  مودو  تسيب  لصف1622
  گنس اب  يگنس  ياهراك
كالپ

 كالپ گنس بصن و هيهت220303
 هدابآ يتروص اي و مرك تيرمرم
 تماخض هب يقفا حوطس رد

رتم يتناس 2 ات 1٫5 .

415,643733.00304,665,9531.58عبرمرتم

 .  مودو  تسيب  لصف1722
  گنس اب  يگنس  ياهراك
كالپ

 زبس تينارگ بصن و هيهت220502
 هب يقفا حوطس رد رهشناريپ

رتم يتناس 2 ات 1٫5 تماخض .

757,698255.00193,212,8631.00عبرمرتم

 گنر .  مجنپو  تسيب  لصف1825
يزيمآ

 گنر يارجا و حلاصم هيهت250501
 يچگ دودنا يور لماك ينغور
اهفقس و اهراويد .

65,9753081.00203,268,9751.05عبرمرتم

9,693,103,26750.22

يكيناكم تاسيسأت  :هتشر ياهب تسرهف
فيدر لك ياهبرادقمدحاو ياهبدحاوفيدر حرشفيدر هرامشلصف ناونعلصف هرامشهرامش

 هب فيدر ياهب دصرد
لك دروآرب

 .يو .يپ ياه هلول .موس لصف13
نليپورپ يلپ و يس

 يمان رطق هب ،نليپورپيلپ هلول030503
70.

365,400500.00182,700,0000.95لوط رتم

 .يو .يپ ياه هلول .موس لصف23
نليپورپ يلپ و يس

 يمان رطق هب ،نليپورپيلپ هلول030504
100.

487,200420.00204,624,0001.06لوط رتم

 جنلف يندچ ييوشك هكلفريش070503اهريش . متفه  لصف37
 هس(80 يمان رطق هب ،راد

3,425,11865.00222,632,6381.15ددع



راك عوضوم
ييارجا هاگتسد

دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد 65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج
كولب هاگباوخ B 1393 زاريش يتعنص هاگشناد

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

راكناميپ ياضما و رهم رواشم ياضما و رهم: :

 جنلف يندچ ييوشك هكلفريش070504اهريش . متفه  لصف47
 راهچ(100 يمان رطق هب ،راد
چنيا ).

4,016,86365.00261,096,0631.35ددع

  گيد .مهدزاود  لصف512
مرگ  بآ  يترارح

 يارب ،مرگبآ يدالوف گيد120201
 يرلاكوليك 400000 ات تيفرظ
تـعاس رد .

468,930633.00296,832,6901.54كوليك رازه

 عافترا هب ،يموينيمولآ روتايدار170303روتايدار . مهدفه  لصف617
رتم يليم 600 .

181,6851536.00279,068,1601.45وليك دصكي

 ،اوه  لاناك . مهدزون  لصف719
شكدود و اوه  هچيرد

0٫6 تـماخض هب ،اوه لاناك190102
رتم يليم .

360,325540.00194,575,5001.01عبرمرتم

 ،اوه  لاناك . مهدزون  لصف819
شكدود و اوه  هچيرد

0٫75 تـماخض هب ،اوه لاناك190103
رتم يليم .

414,628400.00165,851,0000.86عبرمرتم

1,807,380,0519.37

يقرب تاسيسأت  :هتشر ياهب تسرهف
فيدر لك ياهبرادقمدحاو ياهبدحاوفيدر حرشفيدر هرامشلصف ناونعلصف هرامشهرامش

 هب فيدر ياهب دصرد
لك دروآرب

اه ميس . مشش  لصف16  فاطعنا لباق يسم ميس060404.
 شكور اب ،)ناشفا(
عون زا كيتسالپومرت

NYAF  يليم 1٫5 عطقم هب

6,01930000.00180,568,5000.94لوطرتم



راك عوضوم
ييارجا هاگتسد

دنتسه راك لك هنيزه دروآرب غلبم دصرد 65 لقا دح زياح عومجم رد هك يياهفيدر .2 لودج
كولب هاگباوخ B 1393 زاريش يتعنص هاگشناد

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

راكناميپ ياضما و رهم رواشم ياضما و رهم: :

اه ميس . مشش  لصف26  فاطعنا لباق يسم ميس060405.
 شكور اب ،)ناشفا(
عون زا كيتسالپومرت

NYAF  يليم 2٫5 عطقم هب

8,63820000.00172,753,0000.90لوطرتم

 راشف  ياه لباك . متفه  لصف37
فيعض  .

 اب هميس مينو هس ينيمز لباك070407
 كيتسالپومرت شكور و قياع

عون زا NYY  عطقم هب و
 يارب عبرمرتم يليم 3×70+150
هشنارت لخادرد بـصن .

1,250,988285.00356,531,4381.85لوطرتم

  ياه هلول . مهدزيس  لصف413
يس . يو . يپ  .

 هلول اب ،راكوت يشك هلول130402
طسوتم تـخس يس.يو.يپ

(Rigid Medium)، 
13/5pg.

19,69110000.00196,910,0001.02لوطرتم

  لياسو . مهدراهچ  لصف514
ييولبات  فيعض راشف  .

 تباث تكپماك كيتاموتا ديلك146201
100 ،راب ريز عطق لباق ،لپ هس
14-100 عطق تردق اب و رپمآ
رپمآ وليك .

2,973,44352.00154,619,0100.80ددع

1,061,381,9485.51


