
» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

بيرخت تايلمع - 1 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

90/0 عبرمرتم .تايلمع لحم زا نآ ياههشير ندرك جراخ و هتوب زا هدش هديشوپ ياهنيمز رد ينك هتوب 010101 92

110/0%22/22 93

2‘890/0 هلصا  هك يتروص رد ،عون ره زا تخرد ندرك نك هشير موزل تروص رد و نديرب اي و ندنك

 طيحم رتم يتناس5 ره يازا هب ،دشاب رتم يتناس15 ات نيمز حطس رد تخرد هنت طيحم

.تايلمع لحم جراخ هب نآ لمح و)دوشيم هبساحم بسانت هب رتم يتناس5 رسك( هنت

010102 92

4‘540/0%57/09 93

9‘610/0 هلصا  ات15 زا شيب نيمز حطس رد تخرد هنت طيحم هك يتروص رد ،عون ره زا تخرد نديرب

.تايلمع لحم جراخ هب نآ لمح و دشاب رتم يتناس30

010103 92

15‘100/0%57/13 93

17‘200/0 هلصا  ات30 زا شيب نيمز حطس رد تخرد هنت طيحم هك يتروص رد ،عون ره زا تخرد نديرب

.تايلمع لحم جراخ هب نآ لمح و دشاب رتم يتناس60

010104 92

26‘400/0%53/49 93

27‘200/0 هلصا  ات60 زا شيب نيمز حطس رد تخرد هنت طيحم هك يتروص رد ،عون ره زا تخرد نديرب

.تايلمع لحم جراخ هب نآ لمح و دشاب رتم يتناس90

010105 92

41‘800/0%53/68 93

3‘670/0 هلصا  هفاضا تخرد هنت طيحم هب هك رتم يتناس10 ره يازا هب ،010105 فيدر هب اهب هفاضا

.)دوشيم هبساحم بـسانت هب ،رتم يتناس10 رسك( دوش

010106 92

5‘640/0%53/68 93

18‘800/0 هلصا  طيحم هك يتروص رد تايلمع لحم زا جراخ هب اههشير لمح و اهتخرد ندرك نك هشير

.دشاب رتم يتناس30 ات15 زا شيب نيمز حطسرد تخرد هنت

010107 92

26‘200/0%39/36 93

52‘100/0 هلصا  طيحم هك يتروص رد تايلمع لحم زا جراخ هب اههشير لمح و اهتخرد ندرك نك هشير

.دشاب رتم يتناس60 ات30 زا شيب نيمز حطسرد تخرد هنت

010108 92

72‘500/0%39/16 93

85‘000/0 هلصا  طيحم هك يتروص رد تايلمع لحم زا جراخ هب اههشير لمح و اهتخرد ندرك نك هشير

.دشاب رتم يتناس90 ات60 زا شيب نيمز حطسرد تخرد هنت

010109 92

122‘500/0%44/12 93

10‘200/0 هلصا  هفاضا تـخرد هنت طيحم هب هك رتميتناس10 ره يازا هب ،010109 فـيدر هب اهب هفاضا

.).دوش يم هبساحم بـسانت هب ،رتميتناس10رسك( دوش

010110 92

14‘700/0%44/12 93

3‘340/0 هلصا  رد تخرد هنت طيحم هك يتروص رد بسانم كاخ اب هشير ياج نديبوك و ندرك رپ

5 رسك( هنت طيحم رتم يتناس5 ره يازا هب دشاب رتم يتناس15 ات نيمز حطس

.).دوش يم هبساحم بـسانت هب ،رتميتناس

010111 92

4‘310/0%29/04 93

16‘600/0 هلصا  رد تخرد هنت طيحم هك يتروص رد بسانم كاخ اب هشير ياج نديبوك و ندرك رپ

.دشاب رتم يتناس30 ات15 زا شيب نيمز حطس

010112 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

بيرخت تايلمع - 1 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

21‘400/0 هلصا 010112%28/92 93

54‘800/0 هلصا  رد تخرد هنت طيحم هك يتروص رد بسانم كاخ اب هشير ياج نديبوك و ندرك رپ

.دشاب رتم يتناس60 ات30 زا شيب نيمز حطس

010113 92

70‘800/0%29/20 93

87‘700/0 هلصا  رد تخرد هنت طيحم هك يتروص رد بسانم كاخ اب هشير ياج نديبوك و ندرك رپ

.دشاب رتم يتناس90 ات60 زا شيب نيمز حطس

010114 92

113‘500/0%29/42 93

10‘300/0 هلصا  هفاضا تـخرد هنت طيحم هب هك رتميتناس10 ره يازا هب ،010114 فـيدر هب اهب هفاضا

.)دوش يم هبساحم بـسانت هب ،رتميتناس10 رسك( دوش

010115 92

13‘200/0%28/16 93

57‘800/0 لوطرتم 0.005 ات عطقم حطسهب ،تالم عون ره اب يكولب اي يرجآ ياهراويد اي فقس ندرك خاروس

.عبرمرتم

010201 92

91‘500/0%58/30 93

103‘500/0 لوطرتم  زا شيب عطقم حطسهب ،تالم عون ره اب يكولب اي يرجآ ياهراويد اي فقس ندرك خاروس

.عبرمرتم0.1 ات0.005

010202 92

164‘000/0%58/45 93

241‘500/0 لوطرتم  زا شيب عطقم حطسهب ،تالم عون ره اب يكولب اي يرجآ ياهراويد اي فقس ندرك خاروس

.عبرمرتم0.3 ات0.1

010203 92

381‘500/0%57/97 93

129‘500/0 لوطرتم  هب عبرمرتم0.005 ات عطقم حطسهب ،حلسم نتب و ينتب ياهراويداي فقس ندرك خاروس

.اهدرگليم نديرب مامضنا

010204 92

205‘000/0%58/30 93

324‘000/0 لوطرتم 0.05 ات0.005 زا شيب عطقم حطسهب ،حلسم نتب و ينتب ياهراويد اي فقس ندرك خاروس

.اهدرگليم نديرب مامضنا هب عبرمرتم

010205 92

513‘000/0%58/33 93

236‘500/0 لوطرتم .دوش هفاضا عطقم حطسهب هك عبرمرتم0.05 ره يارب ،010205 فيدر هباهب هفاضا 010206 92

374‘000/0%58/14 93

10‘800/0 لوطرتم  ييانب حوطس رد عبرم رتميتناس20 ،عطقم حطس ات زاگ و بآ هلول روبع يارب ،رايش داجيا

. ينتبريغ

010207 92

17‘100/0%58/33 93

19‘600/0 لوطرتم  رد عبرمرتميتناس40ات20زا شيب ،عطقم حطس اب ،زاگ و بآ هلول روبع يارب ،رايش داجيا

.ينتب ريغ ييانب حوطس

010208 92

31‘000/0%58/16 93

605/0 لوطرتم .دوش هفاضا حطس هب هك عبرمرتميتناس كيره يازا هب ،010208 فيدر هب اهب هفاضا 010209 92

960/0%58/68 93

55‘000/0 لوطرتم .ينتب حوطس رد عبرم رتميتناس20 ،عطقم حطس ات ،زاگ و بآ هلول روبع يارب ،رايش داجيا 010210 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

بيرخت تايلمع - 1 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

87‘000/0 لوطرتم 010210%58/18 93

72‘200/0 لوطرتم  رد عبرم رتميتناس40ات20زا شيب ،عطقم حطس اب ،زاگ و بآ هلول روبع يارب ،رايش داجيا

.ينتب حوطس

010211 92

114‘000/0%57/89 93

3‘210/0 لوطرتم .دوش هفاضا عطقم حطس هب هك عبرم رتميتناس كي ره يارب ،010211 فيدرهب اهب هفاضا 010212 92

5‘080/0%58/26 93

86‘800/0 عبرمرتم .بيرخت تايلمع مامت لماش ،ياهنيچ و يلگ ،يتشخ ياهنامتخاس يلك بيرخت 010301 92

132‘500/0%52/65 93

97‘800/0 عبرمرتم  تايلمع مامت لماش ،فلتخم ياهتالم اب يكولب و يگنس ،يرجآ ياهنامتخاس يلك بيرخت

.بيرخت

010302 92

150‘000/0%53/37 93

31‘000/0 بعكمرتم .)يغاب هنيچ( يلگ ياههنيچ اي يتشخ ياهييانب بيرخت 010401 92

44‘200/0%42/58 93

49‘100/0 بعكمرتم  هدش هديچ دراتاب اي ،ناميس و هسام تالماب هك يگنس و يكولب ،يرجآ ياهييانب بيرخت

.دشاب

010402 92

72‘700/0%48/07 93

42‘800/0 بعكمرتم  كاخ و چگ اي كهآ هسام ،كهآ لگ تالم اب هك يگنس و يكولب ،يرجآ ياهييانب بيرخت

.دشاب هدش هديچ

010403 92

62‘800/0%46/73 93

31‘100/0 بعكمرتم  ياهنهآريت نتشادرب اب ،تماخضرههب ،نهآريت نودب اي نهآريت اب يرجآ فقس بيرخت

.طوبرم

010404 92

49‘100/0%57/88 93

570‘500/0 بعكمرتم .ناميس رايع رهاب ،حلسمريغ نتب عاونا بيرخت 010405 92

804‘500/0%41/02 93

684‘000/0 بعكمرتم .درگليم نديرب و ناميس رايعره اب ،حلسم نتب بيرخت 010406 92

963‘500/0%40/86 93

86‘700/0 بعكمرتم .رايعره اب هتفش بيرخت 010407 92

137‘000/0%58/02 93

56‘500/0 بعكمرتم  زا لصاح هباشم حلاصم و اهگنس ،اهكولب ،اهرجآ نديچ اي و يدنبهتسد ،كيكفت

.هدش هديچ حلاصم يرهاظ مجح بسحرب ،بيرخت

010408 92

89‘500/0%58/41 93

26‘400/0 لوطرتم .عافترا و ضرع ره هب ،رادهشير يگنس اي يكييازوم هلپ نديچرب 010501 92

41‘800/0%58/33 93

8‘170/0 عبرمرتم .تالم عون ره اب يكييازوم اي يرجآ فك شرف نديچرب 010502 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

بيرخت تايلمع - 1 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

12‘900/0 عبرمرتم 010502%57/89 93

15‘600/0 عبرمرتم  تالم اب هارمه دناهدش ارجا كالپ گنس اب هك راويد اي ،فك شرف اي ،اههلپ گنس نديچرب

.طوبرم

010503 92

24‘700/0%58/33 93

13‘400/0 عبرمرتم .طوبرم تالم اب هارمه ،هولق اي راد هشير ياهگنس زا فك شرف نديچرب 010504 92

21‘300/0%58/96 93

14‘100/0 عبرمرتم  راويد يور هدنام يقاب تالم نديشارت و طوبرم تالم اب يباعل يشاك اي كيمارس نديچرب

.فك اي

010505 92

22‘300/0%58/16 93

5‘030/0 عبرمرتم .تماخض رههب ماب تشپ لگهاك نديشارت 010506 92

7‘950/0%58/05 93

5‘530/0 عبرمرتم .تماخض رههب ،نآ يور چگ دودنا اب هارمه اهفقس اي اهراويد لگهاك دودنا نديشارت 010507 92

8‘750/0%58/23 93

11‘300/0 عبرمرتم .تماخض رههب ،نآ يور چگ دودنا اب هارمه اهفقس اي اهراويد كاخ و چگ دودنا نديشارت 010508 92

17‘900/0%58/41 93

31‘400/0 عبرمرتم .تماخض رههب ،كهآ هسام اي ،دراتاب اي ،ناميس هسام ياهدودنا نديشارت 010509 92

49‘700/0%58/28 93

7‘160/0 عبرمرتم  اهزرد ندرك كاپ و ،نآ دننام و كاخ و رتسكاخ و چگ اي ،يچگ هنهك دنب ندروآرد

.راويد حطس بسحرب

010510 92

11‘300/0%57/82 93

10‘600/0 عبرمرتم  نتسش و ندرك كاپ و ،نآدننام و كهآ هسام اي ناميس هسام تالم اب ياهدنب ندروآرد

.راويد حطس بسحرب اهزرد

010511 92

16‘700/0%57/55 93

78‘600/0 عبرمرتم .تسا هدش هديشوپ لگ هاك و لافوت و ريصح و يبوچ ريت اب هك يياهقاطا فقس نديچرب 010512 92

124‘000/0%57/76 93

5‘210/0 عبرمرتم .ماب لافس عون ره نديچرب 010513 92

8‘230/0%57/97 93

4‘610/0 عبرمرتم .دشاب هك ال دنچ ره ،نآ هباشم اي و دودناريق عمشم ينوگريق زا معا ،يراكقياع نديچرب 010514 92

7‘270/0%57/70 93

19‘500/0 لوطرتم .هتخاس شيپ ينتب ياهلودج)بيرخت( نديچرب 010515 92

27‘400/0%40/51 93

6‘970/0 عبرمرتم .فقس لافوت اي يناوريش ريز هتخت نديچرب 010601 92

11‘000/0%57/82 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

بيرخت تايلمع - 1 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

40‘800/0 عبرمرتم .فقس يقفا ريوصت حطس بسح رب ،لماك روطهب يبوچ هپال نديچرب 010602 92

64‘400/0%57/84 93

46‘400/0 عبرمرتم  بسحرب ،اهاپرخ نيب يبوچ ياهيزير ريت و تالاصتا مامضناهب ،يبوچ ياپرخ نديچرب

.فقس يقفا ريوصت حطس

010603 92

73‘300/0%57/97 93

24‘700/0 ددع .طوبرم بوچ راهچ اب هارمه ،يبوچ هرجنپ و رد نديچرب 010604 92

39‘000/0%57/89 93

21‘000/0 عبرمرتم .يزلف اي يبوچ ناواراپ نديچرب 010605 92

33‘200/0%58/10 93

6‘690/0 ددع  رد ره بسحرب ،نآ دننام و هريگتسد ،تفچ ،الول هرجنپ و رد تالآ قاري و لفق ندرك زاب

.هرجنپ اي

010606 92

10‘600/0%58/45 93

34‘800/0 ددع .طوبرم باق اب هارمه ،يزلف ياهرد اي هرجنپ نديچرب 010701 92

55‘100/0%58/33 93

10‘500/0 عبرمرتم  زا ياهركرك اي فاص قرو نهآ ندرك نيچ رود و ،)ناكما دح رد( ندرك فاص و نديچرب

.هدش هديچرب حطس بسحرب ،نآ دننام و هرجنپ فك ،هانپناج ،نابهياس ،يناوريش يور

010702 92

16‘600/0%58/10 93

11‘000/0 عبرمرتم .هدش هديچرب حطس بسحرب ،ناميس تسبزآ رادجوم اي فاص ياهقرو نديچرب 010704 92

17‘400/0%58/18 93

735/0 مرگوليك  ،نهآريت عون ره اب ،نآ دننام و يزلف بآ جرب ،نامتخاس يزلف تلكسا عونره نديچرب

.لاصتا هنوگره اب ،يزلف ياهليفورپ رياس و قرو و هلول ،يشبن ،ينادوان

010705 92

1‘150/0%56/46 93

15‘700/0 لوطرتم .طوبرم ياههياپ اب ،رادراخ ميس اي يميس يروت زا سنف عون ره نديچرب 010706 92

24‘900/0%58/60 93

23‘800/0 هاگتسد .كنات شالف اي شود ،يگنرف تلاوت ،هديب ،راوسيپ ييوشور ،ييوشفرظ هساك نديچرب 010801 92

37‘800/0%58/82 93

22‘600/0 هاگتسد .مامح ناو و يقرش حارتسم نديچ رب 010802 92

35‘800/0%58/41 93

5‘610/0 لوطرتم .چنيا2 ات رطق اب ،راكور يزلف هلول نديچرب 010803 92

8‘980/0%60/07 93

6‘500/0 لوطرتم .چنيا2 ات رطق اب ،راكوت يزلف هلول نديچرب 010804 92

10‘400/0%60/00 93

9‘000/0 لوطرتم .چنيا2 زا شيب رطق اب ،راكور يزلف هلول نديچ رب 010805 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

بيرخت تايلمع - 1 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

14‘400/0 لوطرتم 010805%60/00 93

10‘300/0 لوطرتم .چنيا2 زا شيب رطق اب ،راكوت يزلف هلول نديچرب 010806 92

16‘600/0%61/17 93

25‘900/0 لوطرتم .بالضاف يندچ اي ناميس تسبزآ ياههلول نديچرب 010807 92

41‘600/0%60/62 93

535/0 لوطرتم  هك يياهميس( راكوت و راكور زا معا ،نآ دننام و رابخا گنز ،نفلت ،قرب ياهميس نديچرب

.)دنوشيم بوسحم هتشر كي ،دنشاب هلول كي لخاد

010808 92

855/0%59/81 93

8‘170/0 ددع .نآ هباشم ياهراك اي ،يفقس هكنپ و يفقس ياهغارچ عونره نديچرب 010809 92

13‘200/0%61/57 93

4‘850/0 ددع .راكور اي راكوت ،هباشم ياهراك و يلومعم زيرپ و ديلك عونره نديچرب 010810 92

7‘780/0%60/41 93

1‘420/0 لوطرتم .فك و فقس ،راويد حوطس يور لباك عون ره نديچرب 010811 92

2‘280/0%60/56 93

18‘600/0 عبرمرتم .رتميتناس3 ات تماخض رههب ماب تشپ تلافسآ ندنك 010901 92

25‘500/0%37/10 93

5‘860/0 عبرمرتم 3 دازام هب تبسن تماخض هفاضا رتميتناس ره يازا هب010901 فيدر هب تبسن اهب هفاضا

.)دوش يم هبساحم بسانت هب رتميتناس رسك( رتميتناس

010902 92

7‘950/0%35/67 93

27‘600/0 عبرمرتم  حطس يازا هب رتميتناس5 ات تماخض هب يريگ هكل يارب اهنابايخ و اههداج تلافسآ ندنك

.هدش هدنك

010903 92

36‘900/0%33/70 93

5‘290/0 عبرمرتم 5 دازام هب تبسن تماخض هفاضا رتميتناس ره يازا هب010903 فيدر هب تبسن اهب هفاضا

.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميتناس رسك( رتميتناس

010904 92

7‘460/0%41/02 93

21‘600/0 لوطرتم  يارب رتميتناس10 ات قمع و رتميتناس8 ات ضرع هب تلافسآ ندنك و نتخادنا رايش

.نز رايش نيشام اب يتاسيسات ياهراك يارجا

010905 92

24‘900/0%15/28 93

1‘920/0 لوطرتم 10 رب دازام قمع هفاضا رتميتناس ره يازا هب ،010905 فيدر هب تبسن اهب هفاضا

.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميتناس رسك( رتميتناس

010906 92

2‘210/0%15/10 93

9‘470/0 لوطرتم .)شرب طخ ره لوط بسحرب يريگ هزادنا( رتميتناس7 ات قمع هب رتاك اب تلافسآ شرب 010907 92

6‘550/0%30/83- 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

بيرخت تايلمع - 1 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

1‘160/0 لوطرتم  ،رتميتناس7 رب دازام قمع هفاضا رتميتناس ره يازاهب ،010907 فيدر هب تبسن اهب هفاضا

.)دوشيم هبساحم بسانت هبرتميتناس رسك( شرب طخ ره لوط بسحرب يريگهزادنا

010908 92

815/0%29/74- 93

8‘390/0 عبرمرتم .رتميتناس5 ات تماخض هب يريق ساسا و تلافسآ عون ره يلك بيرخت 010909 92

11‘800/0%40/64 93

1‘530/0 عبرمرتم 5 رب دازام تماخض هفاضا رتميتناس ره يازاهب ،010909 فيدر هب تبسن اهب هفاضا

.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميتناس رسك( رتميتناس

010910 92

2‘150/0%40/52 93

20‘400/0 عبرمرتم  تماخض هب ،شارت تلافسآ صوصخم نيشام اب يريق ساسا و تلافسآ عون ره نديشارت

.رتميتناس5 ات

010911 92

24‘000/0%17/65 93

3‘680/0 عبرمرتم ( رتميتناس5 رب دازام تماخض هفاضا رتميتناس ره يازا هب010911 فيدر هب اهب هفاضا

.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميتناس رسك

010912 92

4‘330/0%17/66 93

3‘890/0 عبرمرتم  دننام يكيناكم لياسو اب)رتم1.5 رثكادح هلصاف اب( شرب طخ ود نيب تلافسآ بيرخت

.نآ نتشادرب و رتميتناس7 ات تماخض هب ،يكيناكم ليب اي روسرپمك

010913 92

2‘650/0%31/88- 93

635/0 عبرمرتم ( رتميتناس7 رب دازام تماخض هفاضا رتميتناس ره يازا هب010913 فيدر هب اهب هفاضا

.)دوشيم هبساحم بسانت هب رتميتناس رسك

010914 92

895/0%40/94 93

6‘130/0 عبرمرتم  يارب شارت تلافسآ صوصخم نيشام زا هك يتروص رد010911 فيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا هدنكارپ و هتسويپ ريغ يريگهكل

010915 92

7‘210/0%17/62 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

تسداب يكاخ تايلمع - 2 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

44‘000/0 بعكمرتم .اهنآ هيلخت و يرتم50 هلصاف ات ،نآ هباشم لياسو اي يتسد خرچ اب لمح ،يرادرب نجل 020101 92

68‘700/0%56/14 93

19‘000/0 بعكمرتم  نتخير و رتم2 قمع ات ،مرن ياهنيمز رد ينكلاناك و يرادربدوگ ،ينكيپ ،يرادربكاخ

.طوبرم ياهلحم رانكهب هدش هدنك ياهكاخ

020102 92

29‘900/0%57/37 93

49‘500/0 بعكمرتم  و رتم2 قمع ات ،تخس ياهنيمز رد ينكلاناك و يرادربدوگ ،ينكيپ ،يرادربكاخ

.طوبرم ياهلحمرانكهب هدش هدنك ياهكاخ نتخير

020103 92

72‘600/0%46/67 93

519‘000/0 بعكمرتم  و رتم2 قمع ات ،يگنس ياهنيمز رد ينكلاناك و يرادربدوگ ،ينكيپ ،يرادربكاخ

.طوبرم ياهلحم رانك هب هدش هدنك داوم نتخير

020104 92

731‘500/0%40/94 93

16‘600/0 بعكمرتم  و يرادربدوگ ،ينكيپ ،قمع هاگره ،020104 ات020102 ياهفيدر هب ،اهب هفاضا

 مجح يارب و راب كي ،رتم4 ات2 نيب عقاو مجح يارب ،دشاب رتم2 زا شيب ينكلاناك

.رتشيب ياهقمع يارب بيترت نيمه هب و راب ود ،رتم6 ات4 نيب عقاو

020201 92

25‘200/0%51/81 93

57‘000/0 بعكمرتم  حطس زارت نيياپ تايلمع ،هك يتروص رد ،020104 ات020102 ياهفيدر هب ،اهب هفاضا

 يروتوم هبملت ندربراك ،راك ماجنا نيح يشكبآ يارب و دريگ تروص ينيمزريز بآ

.دشاب يرورض

020202 92

73‘300/0%28/60 93

211‘000/0 بعكمرتم  و مرن ياهنيمز رد زاين دروم عطاقم اب نزخم و هروك و رتم1.2 اترطق هب هاچ هليمرفح

 هناهد يرتم10 هلصاف ات هلصاح ياهكاخ لمح و هاچ هناهد زا رتم20 قمع ات ،تخس

.هاچ

020301 92

329‘000/0%55/92 93

29‘300/0 بعكمرتم  مجح يارب ،دشاب رتم20زا شيب هاچ قمع هاگره ،020301 فيدر هب تبسن اهب هفاضا

 و ،راب ود ،مود رتم5 رد عقاو مجح يارب و ،راب كي ،رتم20رب دازام لوا رتم5 رد عقاو

.رتشيب ياهقمع يارب بيترت نيمه هب و راب هس ،موس رتم5 رد عقاو مجح يارب

020302 92

45‘000/0%53/58 93

43‘200/0 بعكمرتم  هليسو عون ره اب لمح و ،ينجل ريغ ،يكاخ تايلمع عون ره زا هلصاح داوم يريگراب

.دشابن نكمم لمح يارب نيشام زا هدافتسا هك يدراوم رد نآ هيلخت و رتم50ات يتسد

020401 92

67‘400/0%56/02 93

30‘600/0 بعكمرتم  ،يتسد لياسو اب يفاضا لمح رتم50 يارب ،020401و020101 ياهفيدر هباهب هفاضا

.دوشيم هبساحم بسانت هب رتم50رسك

020402 92

47‘300/0%54/58 93

1‘450/0 عبرمرتم  ماجنا نيشام اب هك اهلاناك و اهدوگ ،اهيپ يرادربكاخ و يزيركاخ حوطس ژالگر و حيطست

.دشاب هدش

020501 92

2‘290/0%57/93 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

تسداب يكاخ تايلمع - 2 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

21‘400/0 بعكمرتم .لحم رد هدش فرصم و دنرس داوم مجح بسحرب ،هسام اي نش ،كاخ ندرك دنرس 020502 92

33‘700/0%57/48 93

184‘500/0 بعكمرتم .تماخضره هب يتعارز كاخ عون ره حيطست و شخپ ،نتخير ،لمح ،هيهت 020503 92

218‘500/0%18/43 93

11‘300/0 بعكمرتم  ،اهيپ نوردهب ،اهلاناك و اهدوگ ،اهيپ رانك رد دوجوم يگنس حلاصم اي اهكاخ نتخير

.مزال حيطست و شخپ و قمع ره رد رتميتناس15 رثكادح ياهرشق رد اهلاناك و اهدوگ

020504 92

17‘900/0%58/41 93

10‘900/0 بعكمرتم  رد ،رتميتناس15 رثكادح ياهرشق رد اهزيركاخ رد هدش هتخير ياهكاخ حيطست و شخپ

.اهلاناك و اهدوگ ،اهيپ زا ريغهب عافترا و قمع ره

020505 92

17‘300/0%58/72 93

2‘830/0 عبرمرتم  دصرد95 مكارت اب ،يعيبط نيمز حطس اي هدش يرادربكاخ حوطس نديبوك و يشاپ بآ

.درادناتسا روتكورپ شورهب

020601 92

4‘040/0%42/76 93

25‘300/0 بعكمرتم 95 مكارت اب ،رتميتناس15 رثكادح ياهرشق رد هدش شخپ ياهكاخ نديبوك و يشاپ بآ

.درادناتسا روتكورپ شورهب دصرد

020602 92

36‘900/0%45/85 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

نيشاماب يكاخ تايلمع - 3 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

270/0 عبرمرتم .رتميتناس15 ات قمعهب ،يكيناكم هليسو اب يگنسريغ نيمز عونره ندز مخش 030101 92

335/0%24/07 93

23‘400/0 بعكمرتم  زا رتم20 هلصاف ات داوم لمح ،يكيناكم هليسو ره اب ينجل ياهنيمز رد يرادرب نجل

.نآ هيلخت و تشادرب لقث زكرم

030102 92

27‘000/0%15/38 93

3‘600/0 بعكمرتم  زا لصاح داوم لمح ،يكيناكم هليسو رهاب مرن ياهنيمز رد يرادربدوگ اي يرادربكاخ

.نآ ندرك هدوت و تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف ات يرادربكاخ

030103 92

4‘280/0%18/89 93

7‘740/0 بعكمرتم  زا لصاح داوم لمح ،يكيناكم هليسو ره اب تخس ياهنيمز رد يرادربدوگ اي يرادربكاخ

.نآ ندرك هدوت و تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف ات يرادربكاخ

030104 92

9‘050/0%16/93 93

36‘500/0 بعكمرتم  زا لصاح داوم لمح ،يكيناكم هليسو رهاب يگنس ياهنيمز رد يرادربدوگ اي يرادربكاخ

.نآ ندرك هدوت و تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف ات يرادربكاخ

030105 92

42‘700/0%16/99 93

49‘600/0 بعكمرتم  داوم زا هدافتسا اب و يكيناكم هليسو ره اب يگنس ياهنيمز رد يرادربدوگ اي يرادربكاخ

 هدوت و تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف ات يرادربكاخ زا لصاح داوم لمح ،ازوس

.نآ ندرك

030201 92

58‘500/0%17/94 93

77‘200/0 بعكمرتم  لمح ،يكيلورديه شكچ زا هدافتسا اب يگنس ياهنيمز رد يرادربدوگ اي يرادربكاخ

.نآ ندرك هدوت و تشادرب ،لقث زكرم زا رتم20 هلصاف ات يرادربكاخ زا لصاح داوم

030202 92

90‘100/0%16/71 93

0/0 بعكمرتم  اب يلو ،ازوس داوم زا هدافتسا نودب يگنس ياهنيمز رد يرادربدوگ اي يرادربكاخ

.هدنوش طسبنم داوم زا هدافتسا

030203 92

0/0 93

1‘700/0 عبرمرتم .اههشنارت فك و يناوريش حطس ندرك هليفورپ و ژالگر 030301 92

1‘960/0%15/29 93

1‘460/0 بعكمرتم  دوگ رد يرادربكاخ هك يتروص رد ،030201 و030105 ات030103 ياهفيدرهب اهبهفاضا

 ددع يواسم اي رتكچوك ،دوگ دعب نيرتكچوكهب دوگ طسوتم عافترا تبسن و دوش ماجنا

.دشاب0.01 ددع يواسم اي رتگرزب و0.02

030401 92

1‘740/0%19/18 93

2‘430/0 بعكمرتم  دوگ رد يرادربكاخ هك يتروص رد ،030201 و030105 ات030103 ياهفيدرهب اهبهفاضا

.دشاب0.02 ددع زا رتگرزب ،دوگ دعب نيرتكچوكهب دوگ طسوتم عافترا تبسن و دوش ماجنا

030402 92

2‘890/0%18/93 93

7‘170/0 بعكمرتم .دشاب رتم50 رثكادح و رتم20زا شيب لمح هلصاف هاگره ،030102 فيدرهب اهب هفاضا 030403 92

8‘240/0%14/92 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

نيشاماب يكاخ تايلمع - 3 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

2‘510/0 بعكمرتم  رتم20 زا شيب لمح هلصاف هاگره ،030201 و030105 ات030103 ياهفيدرهب اهبهفاضا

.دشاب رتم50رثكادح و

030404 92

2‘880/0%14/74 93

10‘900/0 بعكمرتم  كاخ نتخير و رتم2 قمع ات ،مرن ياهنيمز رد يكيناكم هليسو اب ينكلاناك ،ينكيپ

.طوبرم ياهلحمرانك رد هدش هدنك

030501 92

12‘600/0%15/60 93

17‘100/0 بعكمرتم  كاخ نتخير و رتم2 قمعات ،تخس ياهنيمز رد يكيناكم هليسو اب ينكلاناك ،ينكيپ

.طوبرم ياهلحمرانك رد هدش هدنك

030502 92

19‘700/0%15/20 93

32‘800/0 بعكمرتم  هيلخت و لمح و رتم2 قمع ات ينجل ياهنيمز رد يكيناكم هليسو اب ينكلاناك ،ينكيپ

.تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف ات هدش هدنك داوم

030503 92

37‘800/0%15/24 93

154‘500/0 بعكمرتم  و لمح و رتم2 قمع ات يگنس ياهنيمز رد يكيلورديه شكچ اب ينكلاناك ،ينكيپ

.تشادرب لقث زكرم زا رتم20 هلصاف ات هدش هدنك داوم هيلخت

030504 92

179‘500/0%16/18 93

2‘280/0 بعكمرتم  ،دشاب رتم2 زا شيب لاناك ،يپ قمع هاگره ،030504 ات030501 ياهفيدرهب اهب هفاضا

 ،رتم5 ات4 ،رابود ،رتم4 ات3 راب كي ،رتم3 ات2 قمع رد هدش عقاو كاخ مجح يارب

.رتشيب ياهقمع يارب بيترت نيمههب و راب هس

030601 92

2‘620/0%14/91 93

17‘200/0 بعكمرتم  و ينكلاناك ،ينكيپ هاگره ،030504 و030502 ،030501 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دشاب يمازلا يروتوم هبملت اب يشكبآو دوش ماجنا ينيمزريز بآ زارت ريز يرادربدوگ

030602 92

21‘400/0%24/42 93

7‘970/0 بعكمرتم  اي نويماك اب نآ لمح و هدش هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم يريگراب

.نآ هيلخت و تشادرب لقث زكرم يرتم100 هلصاف ات رگيد يكيناكم هليسو عونره

030701 92

9‘160/0%14/93 93

685/0 بعكمرتم  زا شيب لمح هلصاف هك يتقو ،هدش هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح

 هب رتم100 رسك .لوا رتم100رب دازام رتم100 ره يازا هب ،دشاب رتم500 ات رتم100

.دوش يم هبساحم بسانت

030702 92

790/0%15/33 93

3‘320/0  - بعكمرتم

رتموليك

 شيب لمح هلصاف هك يتقو ،هدش هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح

 ياه هار يارب ،لوا رتم500رب دازام رتموليك ره يارب ،دشاب رتموليك10ات رتم500زا

.)دوشيم هبساحم رتموليك كي تميق تبسن هب رتموليك رسك( يتلافسآ

030703 92

3‘820/0%15/06 93

3‘020/0  - بعكمرتم

رتموليك

 شيب لمح هلصاف هك يتقو ،هدش هدوت ياهكاخاي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح

 ياه هار يارب ،رتموليك10رب دازام رتموليك ره يارب ،دشاب رتموليك30ات رتموليك10زا

.)دوشيم هبساحم رتموليك كي تميق تبسنهب ،رتموليك رسك( يتلافسآ

030704 92

3‘480/0%15/23 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

نيشاماب يكاخ تايلمع - 3 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

2‘470/0  - بعكمرتم

رتموليك

 شيب لمح هلصاف هك يتقو ،هدش هدوت ياهكاخ اي يكاخ تايلمع زا لصاح داوم لمح

 رسك( يتلافسآ ياه هار يارب ،رتموليك30رب دازام رتموليك ره يارب ،دشاب رتموليك30زا

.)دوشيم هبساحم رتموليك كي تميق تبسن هب ،رتموليك

030705 92

2‘840/0%14/98 93

220/0 عبرمرتم .يكيناكم لياسو رياس اي رديرگ اب اهزيركاخرتسب حيطست 030801 92

250/0%13/64 93

755/0 عبرمرتم  اب رتميتناس15 قمعات ،اهنآ دننام و اه هشنارت فك اي اهزيركاخ رتسب نديبوك و يشاپ بآ

.يحالصا وشآ شورهب دصرد85 مكارت

030802 92

885/0%17/22 93

980/0 عبرمرتم  رتميتناس15 قمع ات ،اهنآ دننام و اه هشنارت فك اي اهزيركاخ رتسب نديبوك و يشاپ بآ

.يحالصا وشآ شورهب دصرد90 مكارت اب

030803 92

1‘140/0%16/33 93

1‘200/0 عبرمرتم  اب رتميتناس15 قمع ات ،اهنآ دننام و اه هشنارت فكاي اهزيركاخ رتسب نديبوك و يشاپ بآ

.يحالصا وشآ شورهب دصرد95 مكارت

030804 92

1‘390/0%15/83 93

1‘770/0 عبرمرتم  اب رتميتناس15 قمعات ،اهنآ دننام و هشنارت فك اي اهزيركاخ رتسب نديبوك و يشاپ بآ

.يحالصا وشآ شورهبدصرد100 مكارت

030805 92

2‘050/0%15/82 93

8‘990/0 بعكمرتم  ،نانووت و يزيركاخ ياهرشق نديبوك و ژالگر ،ندرك هليفورپ ،حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ

 سپ يزيركاخ ياهرشق تماخض هك يتقو ،يحالصا وشآ شورهب يگديبوك دصرد85 اب

.دشاب رتميتناس15 رثكادح ندش هديبوك زا

030901 92

10‘900/0%21/25 93

10‘500/0 بعكمرتم  ،نانووت و يزيركاخ ياهرشق نديبوك و ژالگر ،ندرك هليفورپ ،حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ

 زا سپ يزيركاخ ياهرشق تماخض هك يتقو ،يحالصا وشآ شورهب يگديبوك دصرد90 اب

.دشاب رتميتناس15 رثكادح ندش هديبوك

030902 92

12‘600/0%20/00 93

12‘000/0 بعكمرتم  ،نانووت و يزيركاخ ياهرشق نديبوك و ژالگر ،ندرك هليفورپ ،حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ

 زا سپ يزيركاخ ياهرشق تماخض هك يتقو ،يحالصا وشآ شورهب يگديبوك دصرد95 اب

.دشاب رتميتناس15 رثكادح ندش هديبوك

030903 92

14‘300/0%19/17 93

15‘800/0 بعكمرتم  ،نانووت و يزيركاخ ياهرشق نديبوك و ژالگر ،ندرك هليفورپ ،حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ

 سپ يزيركاخ ياهرشق تماخض هك يتقو ،يحالصا وشآ شورهب يگديبوك دصرد100اب

.دشاب رتميتناس15 رثكادح ندش هديبوك زا

030904 92

18‘700/0%18/35 93

0/0  اب هارمه ،))Dynamic Compaction يكيمانيد مكارت شور هب ياهسام ياهنيمز ميكحت

.بسانم كاخ ندوزفا

030905 92

0/0 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

نيشاماب يكاخ تايلمع - 3 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

2‘150/0 بعكمرتم  و اهدوگ ،اهيپ نوردهب ،اهلاناك و اهدوگ ،اهيپ رانك دوجوم يگنس حلاصم اي اهكاخ نتخير

.اهلاناك

031001 92

2‘470/0%14/88 93

18‘100/0 بعكمرتم  ات ،لمح و يريگراب ،ندنك لماش اهزيركاخ يارب ،هاگراك جراخ زا ،بسانم كاخ هيهت

.فرصم لحمرد يزادناراب و رتم500 هلصاف

031002 92

20‘900/0%15/47 93

2‘920/0 بعكمرتم .نآ هباشم ياهراك رياس و هار هندب نتخاس روظنمهب ،حلاصم عون دنچاي ود طالتخا 031003 92

3‘360/0%15/07 93

1‘740/0 بعكمرتم .رظن دروم ياهلحم رد نآ ژالگر و ميظنت ،هدش هسير يتابن ياهكاخ شخپ 031004 92

2‘050/0%17/82 93

1‘270/0 بعكمرتم .دوش وپد تماخضره اب هدش نييعت ياهلحم رد هك ،يرادربكاخ زا لصاح حلاصم شخپ 031005 92

1‘460/0%14/96 93

21‘200/0 بعكمرتم  لحمرد يزادناراب و رتم500 هلصاف ات لمح و يريگراب ندنك لماش ،يداب هسام هيهت

.فرصم

031101 93

19‘700/0 بعكمرتم .هطوحم و هار هندب نامتخاس يارب يداب هسام نديبوك و ندرك باقرغ ،حيطست ،شخپ 031102 92

23‘900/0%21/32 93

13‘800/0 بعكمرتم .هطوحم و هار رتسب ميكحت يارب يداب هسام نديبوك و حيطست ،شخپ 031103 92

16‘900/0%22/46 93

210‘000/0 لوط رتم  هب تبسن هجرد20 ات هيواز و لوط ره هب كاخ عون ره رد رتميليم86 رطق ات ينز لاچ

.قفا حطس

031201 93

27‘000/0 لوط رتم  هجرد20 ات هيواز و لوط ره هب كاخ عون ره رد رتشيب و رتميليم86 رطق هب ينز لاچ

.قفا حطس هب تبسن

031202 93

-0/5 دصرد  هجرد20 زا رتشيب هيواز اب يرافح يارب031202 و031201 ياه فيدر هب اهب رسك

.هجرد ره يازا هب هجرد60 ات قفا حطس هب تبسن

031203 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

گنساب ييانب تايلمع - 4 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

159‘000/0 بعكمرتم .هولق گنس اب)ژاكولب( نامتخاس فكرد ينيچ گنس 040101 92

215‘500/0%35/53 93

320‘000/0 بعكمرتم .هشال گنس اب)ژاكولب( نامتخاس فكرد ينيچ گنس 040102 92

396‘000/0%23/75 93

138‘000/0 بعكمرتم .هولق گنس اب)ژانرد(اهيپ و اهراويد تشپ يزير گنس 040103 92

186‘000/0%34/78 93

263‘500/0 بعكمرتم .هشال گنس اب)ژانرد( اهيپ و اهراويد تشپ يزير گنس 040104 92

325‘500/0%23/53 93

646‘500/0 بعكمرتم .هولق گنس و هزيناولاگ يروت اب)نويباگ( گنسروت بصن و تخاس ،هيهت 040105 92

702‘500/0%8/66 93

809‘500/0 بعكمرتم .هشال گنس و هزيناولاگ يروت اب)نويباگ( گنسروت بصن و تخاس ،هيهت 040106 92

886‘000/0%9/45 93

567‘000/0 بعكمرتم .يپ رد1:3 كهآ هسام تالم و هشال گنس اب ييانب 040201 92

694‘000/0%22/40 93

583‘000/0 بعكمرتم .يپ رد1:2:8 دراتاب تالم و هشال گنس اب ييانب 040202 92

720‘000/0%23/50 93

540‘000/0 بعكمرتم .يپ رد1:6 ناميس هسام تالم و هشال گنس اب ييانب 040203 92

688‘000/0%27/41 93

626‘000/0 بعكمرتم  يپ زا رتالاب هك يياهلحم رياس و اهراويد رد1:3 كهآ هسام تالم و هشال گنس اب ييانب

.دنراد رارق

040204 92

787‘000/0%25/72 93

642‘000/0 بعكمرتم  رارق يپ زا رتالاب هك يياهلحم رياس و اهراويد رد ،1:2:8 دراتاب تالم و هشال گنس اب ييانب

.دنراد

040205 92

813‘000/0%26/64 93

599‘000/0 بعكمرتم  يپ زا رتالاب هك يياهلحم رياس و اهراويد رد1:6 ناميس هسام تالم و هشال گنس اب ييانب

.دنراد رارق

040206 92

781‘000/0%30/38 93

295‘500/0 بعكمرتم .1:6 ناميس هسام تالم رد باقرغ هولق گنس 040207 92

383‘500/0%29/78 93

456‘000/0 بعكمرتم .1:6 ناميس هسام تالم رد باقرغ هشال گنس 040208 92

563‘500/0%23/57 93

149‘000/0 عبرمرتم .يشكدنب مامضنا هب1:6 ناميس هسام تالم اب ،هناخدور هولق گنساب يزاسامن 040301 92

214‘000/0%43/62 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

گنساب ييانب تايلمع - 4 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

47‘200/0 عبرمرتم  هشال گنس ،هك يتروص رد ،هشال گنس اب ييانب ياهفيدرهب يزاسامن ياهب هفاضا

.دوش ارجا يكييازوم لكشهب و امن تروصهب

040302 92

74‘300/0%57/42 93

57‘100/0 عبرمرتم  هشال گنس ،هك يتروص رد ،هشال گنس اب ييانب ياهفيدرهب يزاسامن ياهب هفاضا

.دوش ارجا هدش زرد يكييازوم لكشهب و امن تروصهب

040303 92

90‘000/0%57/62 93

83‘100/0 عبرمرتم .ربداب گنس اب يزاسامن يارب ،هشال گنس اب ييانب ياهفيدرهب اهب هفاضا 040304 92

116‘000/0%39/59 93

110‘000/0 عبرمرتم  يواسم عافترا اب ،ربداب گنس اب يزاسامن يارب ،هشال گنس اب ييانب ياهفيدرهب اهب هفاضا

.گر ره رد

040305 92

155‘500/0  يواسم عافترا اب ،ربداب گنس اب يزاسامن يارب ،هشال گنس اب ييانب ياهفيدرهب اهب هفاضا

.جر ره رد

%41/36 93

131‘500/0 عبرمرتم  يواسم عافترا اب ،ربداب گنساب يزاسامن يارب ،هشال گنس اب ييانب ياهفيدرهب اهب هفاضا

.اهگر مامت رد

040306 92

186‘000/0  يواسم عافترا اب ،ربداب گنساب يزاسامن يارب ،هشال گنس اب ييانب ياهفيدرهب اهب هفاضا

.اه جر مامت رد

%41/44 93

45‘700/0 بعكمرتم  ماجنا ينيمزريز بآ زارت زا رت نيياپ ييانب تايلمع هاگره ،يگنس ياهييانب هب اهب هفاضا

.دشاب يمازلا تايلمع يارجا نيح رد يروتوم هبملت اب بآ هيلخت و دوش

040307 92

62‘800/0%37/42 93

60‘600/0 بعكمرتم .دوش ماجنا ،انحنا رد هك يتروصرد ،يپ زا جراخ يگنس ييانب تايلمع عون ره هب اهب هفاضا 040308 92

95‘500/0%57/59 93

56‘400/0 عبرمرتم .لكش رههب و مزال تايلمع مامت اب يگنس ياهييانب رد عاطقنا زرد هيبعت 040309 92

91‘600/0%62/41 93

259‘500/0 عبرمرتم  تالماب ،نامتخاس هرازا رد نآ هباشم اي رتشال راد هشير هشيت ود گنس بصن و هيهت

.1:6 ناميس هسام

040401 92

336‘000/0%29/48 93

132‘500/0 عبرمرتم  ناميس هسام تالم اب رتميتناس10 طسوتم تماخض اب ،هشال گنس اب فك شرف ييانب

1:6.

040402 92

176‘000/0%32/83 93

169‘000/0 بعكمرتم .اهيشكهز رد نآ ندربراك هب و تاصخشم قبط يشكهز حلاصم هيهت 040501 92

249‘000/0%47/34 93

226‘000/0 بعكمرتم  فك ،اههلول و اهيپ فارطا ،اهلاناك لخاد رد هناخدور هتسش هسام نتخير و هيهت

 مامضناهب ،دشاب مزال هك يرگيد لحم ره اي و اههطوحم ،رباعم اهماب يور ،اهنامتخاس

.مزال ياهتماخض رد اهنآ حيطست و شخپ

040502 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

گنساب ييانب تايلمع - 4 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

275‘000/0 بعكمرتم  فك ،اههلول و اهيپ فارطا ،اهلاناك لخاد رد هناخدور هتسش هسام نتخير و لمح، هيهت

 مامضناهب ،دشاب مزال هك يرگيد لحم ره اي و اههطوحم ،رباعم اهماب يور ،اهنامتخاس

.مزال ياهتماخض رد اهنآ حيطست و شخپ

040502%21/68 93

174‘000/0 بعكمرتم  فك ،اههلول و اهيپ فارطا ،اهلاناك لخاد رد)رادكاخ( يفك هسام نتخير و لمح ،هيهت

 و شخپ مامضناهب ،دشاب مزال هك يرگيد لحم ره اي و اههطوحم ،رباعم ،اهنامتخاس

.مزال ياهتماخض رد اهنآ حيطست

040503 92

201‘500/0%15/80 93

173‘000/0 بعكمرتم  فك ،اههلول و اهيپ فارطا ،اهلاناك لخاد رد يعيبط نش نتخير و لمح ،هيهت

 حيطست و شخپ مامضناهب ،دشاب مزال هك يرگيد لحم ره اي اههطوحم رباعم ،اهنامتخاس

.مزال ياهتماخض رد اهنآ

040504 92

216‘000/0%24/86 93

181‘000/0 بعكمرتم  ،دشاب مزال هك يرگيد لحم ره اي و اههطوحم ،رباعم رد يلقن نش نتخير و لمح ،هيهت

.مزال ياهتماخض رد اهنآ حيطست و شخپ مامضناهب

040505 92

218‘000/0%20/44 93

167‘500/0 بعكمرتم  ،اهنامتخاس فك اههلول و اهيپ فارطا ،اهلاناك لخاد رد ،يداب هسام نتخير و لمح ،هيهت

 حيطست و شخپ مامضناهب ،دشاب مزال هك يرگيد لحم رهاي و اههطوحم ،رباعم ،اهماب يور

.مزال ياهتماخض رد اهنآ

040506 92

201‘500/0%20/30 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يبوچ يدنب بلاق - 5 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

112‘000/0 عبرمرتم  هب طوبرم ياهژانش و اهيپرد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.نآ

050101 92

144‘000/0%28/57 93

173‘500/0 عبرمرتم  راويد عافترا هك ينتب ياهراويد رد ،يجراخ دارن هتخت هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم3.5 رثكادح

050201 92

220‘500/0%27/09 93

195‘000/0 عبرمرتم  عافترا هك ينتب ياهراويد رد يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم5.5 رثكادح و رتم3.5 زا شيب راويد

050202 92

243‘000/0%24/62 93

207‘500/0 عبرمرتم  عافترا هك ينتب ياهراويد رد يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم7.5 رثكادح و رتم5.5 زا شيب راويد

050203 92

257‘500/0%24/10 93

224‘000/0 عبرمرتم  عافترا هك ينتب ياهراويد رد يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم10رثكادح و رتم7.5 زا شيب راويد

050204 92

276‘500/0%23/44 93

173‘000/0 عبرمرتم  اب مياق ياهژانش و اهنوتس رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.رتم3.5 رثكادح عافترا ات يعلض راهچ عطقم

050301 92

221‘500/0%28/03 93

192‘500/0 عبرمرتم  اب مياق ياهژانش و اهنوتس رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم5.5 رثكادح و رتم3.5 زا شيب نآ عافترا هك يعلض راهچ عطقم

050302 92

242‘000/0%25/71 93

214‘000/0 عبرمرتم  اب مياق ياهژانش و اهنوتس رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم7.5 رثكادح و رتم5.5 زا شيب نآ عافترا هك يعلض راهچ عطقم

050303 92

267‘000/0%24/77 93

221‘000/0 عبرمرتم  اب مياق ياهژانش و اهنوتس رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم10رثكادح و رتم7.5 زا شيب نآ عافترا هك يعلض راهچ عطقم

050304 92

275‘000/0%24/43 93

176‘500/0 عبرمرتم  عافترا ات)اهلاد( اههوات رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.رتم3.5 رثكادح

050401 92

224‘000/0%26/91 93

217‘500/0 عبرمرتم  هك يتروص رد)اهلاد( اههوات رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم5.5 رثكادح و رتم3.5 زا شيب عافترا

050402 92

275‘500/0%26/67 93

245‘500/0 عبرمرتم  هك يتروص رد)اهلاد( اههوات رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم7.5 رثكادح و رتم5.5 زا شيب عافترا

050403 92

314‘000/0%27/90 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يبوچ يدنب بلاق - 5 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

296‘000/0 عبرمرتم  هك يتروص رد)اهلاد( اههوات رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم10رثكادح و رتم7.5 زا شيب عافترا

050404 92

380‘000/0%28/38 93

99‘600/0 عبرمرتم  رد يزيرنتب زا سپ اهنآ تشادرب و)لفاو( ياهملباق ياهبلاق يراذگاج و لياسو هيهت

 فقس زا تمسق نآ يقفا ريوصت عبرمرتم بسح رب هفرط ود ياههچريت اب ينتب ياهفقس

.دشاب هتفر راك هب لفاو نآ رد هك

050405 92

131‘000/0%31/53 93

130‘500/0 عبرمرتم  بكرم ياهفقس يارب يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

)composite(.

050406 92

168‘000/0%28/74 93

215‘500/0 عبرمرتم  عافترا ات ينتب ياهريت رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.رتم3.5 رثكادح

050501 92

279‘000/0%29/47 93

251‘500/0 عبرمرتم  هك يتروص رد ينتب ياهريت رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم5.5 رثكادح و رتم3.5 زا شيب عافترا

050502 92

326‘500/0%29/82 93

300‘500/0 عبرمرتم  هك يتروص رد ينتب ياهريت رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم7.5 رثكادح و رتم5.5 زا شيب عافترا

050503 92

394‘500/0%31/28 93

352‘000/0 عبرمرتم  هك يتروص رد ينتب ياهريت رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم10رثكادح و رتم7.5 زا شيب عافترا

050504 92

469‘000/0%33/24 93

201‘000/0 عبرمرتم  ،راويد يور يقفا ياهژانش رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.عافترا ره رد

050601 92

259‘500/0%29/10 93

211‘500/0 عبرمرتم  ،ريت لماش ينتب ياه هلپ رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.لكشره هب و عافترا ره رد لماك روط هب نآ دننام و هلپ فك ،زادنا تسد ،لاد

050701 92

274‘500/0%29/79 93

47‘400/0 عبرمرتم  دارن هتخت زا هدافتسا اب ،اهنوتس و اهريت ،اهراويد يجراخ رادج يدنببلاق يارب اهب هفاضا

. يجراخ

050801 92

59‘300/0%25/11 93

4‘360/0 عبرمرتم  هلصاف زا تلوب ياجهب هك يتروص رد ،050204 ات050201 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا دنب بآ هحفص اب صوصخم ياهرادهگن

050802 92

6‘120/0%40/37 93

51‘800/0 عبرمرتم  ،ينحنم حوطس يارب يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق ياهفيدر هب اهب هفاضا

.اهنوتس يانثتسا هب

050803 92

66‘800/0%28/96 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يبوچ يدنب بلاق - 5 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

105‘500/0 عبرمرتم .يعلض راهچ ريغ و ينحنم عطقم اب يلو ،050304 ات050301 ياهفيدر هب اهب هفاضا 050804 92

136‘500/0%29/38 93

5‘870/0 عبرمرتم  هكيتروص رد يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب رادبيش حوطس رد يدنببلاق ياهب هفاضا

.دشاب دصرد5 زا شيب بيش

050805 92

9‘230/0%57/24 93

80‘300/0 عبرمرتم  نايامن نتب يارب ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب ،يدنببلاق ندوب يمكح يارب اهب هفاضا

.)زوپسكا(

050806 92

99‘800/0%24/28 93

30‘700/0 عبرمرتم  تايلمع هك يتروص رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب يدنببلاق ياهفيدر هب اهب هفاضا

 يارجا نيح رد يروتوم هبملت اب يشكبآ و دوش ماجنا ينيمزريز ياهبآ زارت ريز يدنببلاق

.دشاب يرورض ،راك

050807 92

38‘800/0%26/38 93

63‘800/0 عبرمرتم  راك رد امازلا بلاق هك يتروص رد ،يجراخ دارن هتخت زا هدافتسا اب ،يدنببلاق ياهب هفاضا

.)هدش مگ بلاق( دنامب يقاب

050808 92

68‘800/0%7/84 93

12‘600/0 بعكم رتميسد  هب مزال لياسو مامت اب ،يجراخدارن هتخت زا هدافتسا اب نتب رد طاسبنا زرد يدنببلاق

.زرد مجح بسحرب ينتب ياهيزاسفك يانثتسا

050901 92

16‘100/0%27/78 93

7‘950/0 بعكم رتميسد  اب ،يجراخدارن هتخت زا هدافتسا اب ارجا عقوم رد ينتب ياه يزاس فك رد زرد عاونا هيبعت

.زرد مجح بسحرب نآ ندركرپ نودب مزال لياسو مامت

050902 92

9‘980/0%25/53 93

139‘500/0 عبرمرتم  يارب نآ يراذگياج و)openning( وشزاب هيبعت روظنم هب يبوچ بلاق تخاس ،لياسو هيهت

.وش زاب لحم نتب يبناج حطس بسح رب يريگهزادنا .نآ ندرك جراخ و يزيرنتب

050903 92

183‘000/0%31/18 93

124‘500/0 عبرمرتم  و اهدوگ ،اهيپ رد كاخ شزير زا يريگولج يارب يبوكهتخت و تسببوچ ،لياسو هيهت

.قمع ره رد اهلاناك

051001 92

152‘000/0%22/09 93

19

http://omrandl.ir


» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزلف يدنب بلاق - 6 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

124‘000/0 عبرمرتم .يپ ياهژانش و اهيپرد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت 060101 92

149‘000/0%20/16 93

58‘500/0 عبرمرتم .اجرد يزيرنتب يارب عافترا ره هب لوادج يدنببلاق و لياسو هيهت 060102 92

78‘200/0%33/68 93

166‘500/0 عبرمرتم  راويد عافترا هك ينتب ياهراويد رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم3.5 رثكادح

060201 92

203‘500/0%22/22 93

187‘000/0 عبرمرتم  راويد عافترا هك ينتب ياهراويد رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم5.5 رثكادح و رتم3.5 زا شيب

060202 92

227‘000/0%21/39 93

215‘500/0 عبرمرتم  راويد عافترا هك ينتب ياهراويد رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم7.5 رثكادح و رتم5.5 زا شيب

060203 92

258‘000/0%19/72 93

249‘500/0 عبرمرتم  راويد عافترا هك ينتب ياهراويد رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم10رثكادح و رتم7.5 زا شيب

060204 92

294‘000/0%17/84 93

164‘500/0 عبرمرتم  عطقم اب مياق ياهژانش و اهنوتس رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.رتم3.5 رثكادح عافترا ات يعلض راهچ

060301 92

188‘000/0%14/29 93

183‘500/0 عبرمرتم  عطقم اب مياق ياهژانش و اهنوتس رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم5.5 رثكادح و رتم3.5 زا شيب عافترا هك يعلض راهچ

060302 92

207‘500/0%13/08 93

212‘000/0 عبرمرتم  عطقم اب مياق ياهژانش و اهنوتس رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم7.5 رثكادح و رتم5.5 زا شيب عافترا هك يعلض راهچ

060303 92

236‘500/0%11/56 93

244‘500/0 عبرمرتم  عطقم اب مياق ياهژانش و اهنوتس رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم10 رثكادح و رتم7.5 زا شيب عافترا هك يعلض راهچ

060304 92

270‘000/0%10/43 93

176‘500/0 عبرمرتم 3.5 رثكادح عافترا ات)اهلاد( اههوات رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.رتم

060401 92

206‘000/0%16/71 93

204‘500/0 عبرمرتم 3.5 زا شيب عافترا هك)اهلاد( اههوات رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم5.5 رثكادح و رتم

060402 92

230‘500/0%12/71 93

249‘500/0 عبرمرتم 5.5 زا شيب عافترا هك)اهلاد( اههوات رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم7.5 رثكادح و رتم

060403 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزلف يدنب بلاق - 6 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

275‘500/0 عبرمرتم 060403%10/42 93

318‘000/0 عبرمرتم 7.5 زا شيب عافترا هك)اهلاد( اههوات رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم10رثكادح و رتم

060404 92

342‘500/0%7/70 93

132‘500/0 عبرمرتم .)composite(بكرم ياهفقس يارب يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت 060405 92

160‘000/0%20/75 93

221‘500/0 عبرمرتم 3.5 رثكادح عافترا ات ينتب ياهريت رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.رتم

060501 92

264‘000/0%19/19 93

242‘500/0 عبرمرتم 3.5 زا شيب عافترا هك ينتب ياهريت رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم5.5 رثكادح و رتم

060502 92

282‘500/0%16/49 93

299‘500/0 عبرمرتم 5.5 زا شيب عافترا هك ينتب ياهريت رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم7.5 رثكادح و رتم

060503 92

343‘000/0%14/52 93

385‘500/0 عبرمرتم 7.5 زا شيب عافترا هك ينتب ياهريت رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.دشاب رتم10 رثكادح و رتم

060504 92

437‘000/0%13/36 93

206‘500/0 عبرمرتم  ره رد راويد يور يقفا ياهژانش رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.عافترا

060601 92

239‘500/0%15/98 93

212‘000/0 عبرمرتم  ،هوات ،ريت لماش ينتب ياه هلپ رد يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق و لياسو هيهت

.لكشره هب و عافترا ره رد لماك روط هب نآ دننام و هلپ فك ،زادنا تسد

060701 92

256‘000/0%20/75 93

40‘700/0 عبرمرتم  بلاق زا هدافتسا اب ،اهنوتس و اهريت ،اهراويد يجراخ رادج يدنببلاق يارب اهب هفاضا

.يزلف

060801 92

53‘800/0%32/19 93

4‘950/0 عبرمرتم  هلصاف زا تلوب ياج هب هك يتروص رد ،060204 ات060201 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا دنب بآ هحفص اب صوصخم ياهرادهگن

060802 92

6‘820/0%37/78 93

55‘100/0 عبرمرتم  هب ينحنم حوطس يارب ،يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق ياهفيدر هب اهب هفاضا

.اهنوتس يانثتسا

060803 92

72‘100/0%30/85 93

102‘000/0 عبرمرتم .يعلض راهچ ريغ و ينحنم عطاقم اب يلو ،060304 ات060301 ياه فيدر هب اهب هفاضا 060804 92

125‘500/0%23/04 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزلف يدنب بلاق - 6 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

4‘660/0 عبرمرتم  شيب بيش هكيتروصرد يزلف بلاق زا هدافتسا اب رادبيش حوطس يارب يدنببلاق اهب هفاضا

.دشاب دصرد5 زا

060805 92

7‘320/0%57/08 93

30‘100/0 عبرمرتم  تايلمع هك يتروصرد يزلف بلاقزا هدافتسا اب يدنببلاق ياهفيدر هباهب هفاضا

 يارجا نيحرد يروتوم هبملت اب يشكبآ و دوش ماجنا ينيمزريز ياهبآ زارت ريز يدنببلاق

.دشاب يرورض راك

060806 92

37‘700/0%25/25 93

11‘900/0 بعكم رتميسد  يانثتسا هب مزال لياسو مامت اب ،يزلف بلاق اب نتبرد طاسبنا زرد يدنببلاق

.زرد مجح بسحرب ينتب ياهيزاسفك

060901 92

13‘700/0%15/13 93

8‘520/0 بعكم رتميسد  نودب مزال لياسو مامت اب ،يزلف بلاق اب ارجا عقومرد ينتب ياه يزاس فكزرد عاونا هيبعت

.زرد مجح بسحرب نآ ندركرپ

060902 92

9‘670/0%13/50 93

133‘000/0 عبرمرتم  يارب نآ يراذگياج و)openning( وشزاب هيبعت روظنم هب بلاق تخاس ،لياسو هيهت

.وش زاب لحم نتب يبناج حطس بسح رب يريگهزادنا .نآ ندرك جراخ و يزيرنتب

060903 92

163‘000/0%22/56 93

1‘650/0 ددع .بآ هيفصت ياهراك يارب هتخاسشيپ ينتب تاعطق رد لزان بصن 060904 92

2‘600/0%57/58 93

111‘000/0 عبرمرتم  مامت و اهوكس ،تسبراد ،تسببوچ ،دنب تشپ ،يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق

.تباث عطقم حطس اب ،مياق هدنزغل ياهبلاق يارب مزال تازيهجت

061001 92

137‘500/0%23/87 93

0/0 عبرمرتم  مامت و اهوكس و تسبراد و تسببوچ ،دنب تشپ ،يزلف بلاق زا هدافتسا اب يدنببلاق

.دشاب ريغتم هزاس عطقم حطس هك يتروص رد مياق هدنزغل بلاق يارب مزال تازيهجت

061002 92

0/0 93

53‘200/0 عبرمرتم  يطورخم اي يمره لكش هب بلاق هكيتروص رد اهراويد يدنببلاق ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوش ارجا اهنآ دننام و اههناخهيفصت ،اهوليس رد

061003 92

65‘100/0%22/37 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

درگليماب يدالوف ياهراك - 7 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

29‘400/0 مرگوليك  نتب يارب ،رتميليم10 ات رطق هب هداس درگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت

.مزال يچيپ ميس اب حلسم

070101 92

24‘900/0%15/31- 93

23‘000/0 مرگوليك  يارب رتميليم18 ات12 رطق هب هداس درگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت

.مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب

070102 92

23‘400/0%1/74 93

22‘600/0 مرگوليك  رتميليم20 زا شيب و20رطق هب هداس درگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت

.مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب

070103 92

22‘800/0%0/88 93

23‘700/0 مرگوليك  ،رتميليم10 ات رطق هبAII عون زا رادجآ درگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت

. مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب

070201 92

25‘300/0%6/75 93

20‘500/0 مرگوليك 18 ات12 رطق هبAII عون زا رادجآ درگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت

.مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتميليم

070202 92

20‘900/0%1/95 93

20‘000/0 مرگوليك 20زا شيب و20رطق هبAII عون زا رادجآ درگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت

.مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتميليم

070203 92

20‘100/0%0/50 93

23‘900/0 مرگوليك  ،رتميليم10ات رطق هبAIII عون زا رادجآدرگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت

. مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب

070204 92

25‘600/0%7/11 93

20‘600/0 مرگوليك 18 ات12 رطق هبAIII عون زا رادجآدرگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت

. مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتميليم

070205 92

21‘000/0%1/94 93

20‘100/0 مرگوليك 20زا شيب و20رطق هبAIII عون زا رادجآدرگ ليم نتشاذگ راك و ندرك مخ ،نديرب ،هيهت

. مزال يچيپ ميس اب حلسم نتب يارب ،رتميليم

070206 92

20‘200/0%0/50 93

660/0 مرگوليك  فقس هتخاس شيپ ياه هچريت رد اپرخ تروص هب يتقو ،درگ ليم فرصم ياهب هفاضا

.دوش فرصم ينتب كبس

070301 92

510/0%22/73- 93

24‘200/0 مرگوليك  راهم يارب ربراب ريغ ييانب ياهراويد رد يشبن اي ينادوان ،يرپس ،درگليم يارجا و هيهت

.ريت اي اهنوتس هب راويد

070302 92

23‘900/0%1/24- 93

670/0 مرگوليك  و دوش ماجنا ينيمزريز ياهبآ زارت نيياپ تايلمع هچنانچ ،درگليم ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دشاب يرورض راك يارجا نيح رد يروتوم هبملت اب يشكبآ

070501 92

910/0%35/82 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

درگليماب يدالوف ياهراك - 7 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

27‘900/0 مرگوليك .مزال يراكشوج اب راهم ليم بصن و هيهت 070601 92

29‘800/0 6/81%.مزال يراكشوج اب راهمرس تالقعتم اب هارمه راهم ليم بصن و هيهت 93

31‘000/0 مرگوليك .هرهم و چيپ اب راهم ليم بصن و هيهت 070602 92

35‘800/0 15/48%.هرهم و چيپ اب ندرك هوزر و راهمرس تاقلعتم اب هارمه راهم ليم بصن و هيهت 93

29‘800/0 مرگوليك  هرهم و چيپ اب ،درگ ليم عون ره زا)تلوب( هدش هدند راهم ليم ،بصن و تخاس ،هيهت

.يزيرنتب زا لبق ،مزال ياهلحم رد يراذگراك و طوبرم

070603 92

34‘000/0%14/09 93

8‘160/0 ددع .هچناپت هليسوهب تسب يارجا و لياسو و حلاصم هيهت 070604 92

9‘830/0%20/47 93

35‘100/0 مرگوليك .هرهم اب هوزر رس ود راهم ليم بصن و هيهت 070605 92

42‘400/0%20/80 93

31‘400/0 مرگوليك  ات45ST دالوف زا طوبرم هرهم اب)stud bolt( داتسا و راهمليم ،تلوبركنا بصن و هيهت

90ST.

070606 92

35‘300/0  ات52ST دالوف زا طوبرم هرهم اب)stud bolt( داتسا و راهمليم ،تلوبركنا بصن و هيهت

90ST.

%12/42 93

840/0 مرگوليك  رتميليم50 زا شيب تلوب رطق هك يتروص رد070606 و070605 ياهفيدر هب اهبهفاضا

.دشاب

070607 92

1‘320/0%57/14 93

32‘000/0 مرگوليك .هدينت راهم يارجا يارب هداس لباك هيهت 070701 93

40‘000/0 مرگوليك .هدينت راهم يارجا يارب راد شكور لباك هيهت 070702 93

2‘000‘000/0 ددع .راهم ره يازا هب)راهم ليم( هدينتان راهم ششك تايلمع يارجا 070703 93

2‘000‘000/0 ددع .راهم ره يازا هب يا هتشر ود هدينت راهم ششك تايلمع يارجا 070704 93

250‘000/0 هتشر  هدينت راهم رد هك هتشر ود رب دازام لباك هتشر ره يازا هب070704 فيدر هب اهب هفاضا

.هتشر5 ات دوش يم هدوزفا

070705 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

اجرد نتب - 8 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

452‘500/0 بعكمرتم  رد ناميس مرگ وليك100 اب ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت

.نتب بعكم رتم

080101 92

557‘500/0%23/20 93

499‘500/0 بعكمرتم  رد ناميس مرگ وليك150 اب ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت

.نتب بعكم رتم

080102 92

616‘500/0%23/42 93

566‘000/0 بعكمرتم  هصخشم يراشف تمواقم اب ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت

.لاكساپاگم12

080103 92

699‘000/0%23/50 93

617‘000/0 بعكمرتم  هصخشم يراشف تمواقم اب ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت

.لاكساپاگم16

080104 92

764‘500/0%23/91 93

662‘500/0 بعكمرتم 20 هصخشم يراشف تمواقماب ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نشاب نتب يارجا و هيهت

.لاكساپاگم

080105 92

821‘500/0%24/00 93

705‘500/0 بعكمرتم  هصخشم يراشف تمواقم اب ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت

.لاكساپاگم25

080106 92

876‘000/0%24/17 93

751‘000/0 بعكمرتم  هصخشم يراشف تمواقم اب ،هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت

لاكساپاگم30

080107 92

933‘500/0%24/30 93

0/0 بعكمرتم  هصخشم يراشف تمواقم اب هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت

.لاكساپاگم35

080108 92

0/0 93

0/0 بعكمرتم  هصخشم يراشف تمواقم اب هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت

.لاكساپاگم40

080109 92

0/0 93

0/0 بعكمرتم  هصخشم يراشف تمواقم اب هتسكش اي يعيبط هتسش هسام و نش اب نتب يارجا و هيهت

.لاكساپاگم40 زا شيب

080110 92

0/0 93

0/0 بعكمرتم  يهوك هتسكش گنس زا هك يتروص رد ،080110 ات080101 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دشاب هدش هدافتسا

080111 92

0/0 93

490‘500/0 بعكمرتم .نتب بعكم رتم رد ناميس وليك150 و يندعم هكوپ اب كبس نتب يارجا و هيهت 080201 92

628‘500/0 28/13%.نتب بعكم رتم رد ناميس مرگوليك150 و يندعم هكوپ اب كبس نتب يارجا و هيهت 93

955‘500/0 بعكمرتم .نتب بعكم رتم رد ناميس وليك150 و يتعنص هكوپ اب كبس نتب يارجا و هيهت 080202 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

اجرد نتب - 8 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

1‘209‘000/0 بعكمرتم .نتب بعكم رتم رد ناميس مرگوليك150 و يتعنص هكوپ اب كبس نتب يارجا و هيهت 080202%26/53 93

457‘000/0 بعكمرتم  رتم رد ناميس وليك150و ينيچ رجآ زا لصاح رجآ هدرخ اب كبس نتب يارجا و هيهت

.نتب بعكم

080203 92

617‘000/0  رتم رد ناميس مرگوليك150و ينيچ رجآ زا لصاح رجآ هدرخ اب كبس نتب يارجا و هيهت

.نتب بعكم

%35/01 93

483‘000/0 بعكمرتم  رد ناميس وليك150 اب ،نآ هباشم اي از فك ييايميش داوم اب ،كبس نتب يارجا و هيهت

 نتب صوصخم نزو( بعكم رتم رد مرگوليك800 رثكادح صوصخم نزو اب نتب بعكمرتم

.)تسا كالم هدش تخس

080204 92

606‘000/0%25/47 93

455/0 بعكمرتم  زا جراخ زا نآ رجآ هدرخ هك كبس نتب زا شخب نآ يارب080203 فيدر هب اهب هفاضا

.دوش هيهت هاگراك

080205 92

510/0%12/09 93

68‘300/0 بعكمرتم  فقس زا ادج هك يياهريت و اهژانش نينچمه و اهراويد ،اهنوتس يزيرنتب يارب اهب هفاضا

.دنوش يزيرنتب

080301 92

108‘000/0%58/13 93

49‘300/0 بعكمرتم .دنوش يزيرنتب فقس هارمه هك يياهژانش و اهريت و اهفقس يزيرنتب يارب اهب هفاضا 080302 92

76‘200/0%54/56 93

74‘300/0 بعكمرتم  رد دنوشيم يزيرنتب فقس هارمه هك يياهژانش و ريت ،اهفقس يزيرنتب يارب اهب هفاضا

 حطس هك يسوق ياهفقس اي ،قفا هب تبسن دصرد20زا شيب بيش اب رادبيش ياهفقس

.دشاب هتشادن يدنببلاق هب زاين اهنآ يور

080303 92

116‘000/0%56/12 93

20‘600/0 بعكمرتم .دشاب رتمك اي رتميتناس15 ربارب نتب ،تماخض هاگره ،يزيرنتب ياهفيدر هباهب هفاضا 080304 92

32‘400/0%57/28 93

7‘520/0 بعكمرتم  يدنبمرك نآ يارب هك نتب لك مجح( بآ تياده روظنم هب يدنبمرك يارب اهب هفاضا

.)تسا هبساحم كالم هدش ماجنا

080305 92

11‘900/0%58/24 93

22‘400/0 بعكمرتم .تماخض ره هب و هليسو ره اب اهيزاسفك نتب يارب اهب هفاضا 080306 92

35‘400/0%58/04 93

40‘100/0 بعكمرتم  اب راك ماجنا نيح يشكبآ و دوش ماجنا بآ زارت نيياپ هك يزيرنتب عون ره يارب اهب هفاضا

.دشاب يمازلا يروتوم هبملت

080307 92

55‘000/0%37/16 93

10‘700/0 عبرمرتم .موزل تروص رد ينتب حوطس تخادرپ و ندرك ياهسيل 080308 92

15‘800/0%47/66 93

7‘810/0 عبرمرتم .هباشم دراوم و اهپمار ينتب حوطس ندرك هارهار اي ندرك رادجآ ،ندرك سرضم 080309 92

12‘300/0%57/49 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

اجرد نتب - 8 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

9‘960/0 بعكمرتم .حلسم نتب رد نتب فرصم تروص رد ،يزيرنتب ياهفيدر هب اهب هفاضا 080310 92

15‘800/0%58/63 93

13‘900/0 بعكمرتم  راك هب درگليم هك يتروص رد ،نتب شاعترا يتخس يارب يزيرنتب ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دشاب نتب بعكم رتم رد مرگ وليك180 زا شيب هتفر

080311 92

19‘400/0%39/57 93

77‘500/0 عبرمرتم  تخس روظنم هب رتميتناس كي تماخض هب فك نتب يور تالم يارجا و حلاصم هيهت

.شياس لباقم رد تمواقم شيازفا يارب نتب يزاس

080312 92

139‘500/0%80/00 93

135‘000/0 عبرمرتم  تخس روظنم هب رتميتناس ود تماخض هب فك نتب يور تالم يارجا و حلاصم هيهت

.شياس لباقم رد تمواقم شيازفا يارب نتب يزاس

080313 92

250‘000/0%85/19 93

7‘490/0 عبرمرتم  تقد اي و)1m/mm( رتم رب رتميليم كي تخادرپ تقد اب اهيپ يزيرنتب يارب اهب هفاضا

.رتشيب

080314 92

11‘800/0%57/54 93

870/0 مرگوليك .طوبرم ياه فيدر رد هدش جرد رايع هب تبسن ،يفاضا ناميس فرصم يارب اهب هفاضا 080401 92

1‘050/0%20/69 93

25‘500/0 بعكم رتميسد .مزال ياهلحم و تيلپ سيب ريز يارب تورگ يارجا و هيهت 080501 92

30‘500/0%19/61 93

138‘000/0 بعكم رتميسد .مزال ياهلحم و تيلپ سيب ريز يارب يسكوپا تورگ يارجا و هيهت 080502 92

171‘000/0%23/91 93

260‘000/0 لوط رتم .راهم لوط رتم رد باغود رتيل30 ات قيرزت تايلمع يارجا و حلاصم هيهت 080601 93

6‘500/0 لوط رتم  هب راهم لوط رتم رد باغود رتيل30 زا شيب قيرزت تباب080601 فيدر هب اهب هفاضا

.باغود رتيل ره يازا

080602 93

10/0 دصرد  يارب هدينت راهم يزاس هدامآ روظنم هب080602 و080601 ياه فيدر هب اهب هفاضا

.قيرزت هدودحم لوط نيمات

080603 93

42‘000/0 عبرمرتم  مرگوليك400 رايع نتب اب كشخ شور هب يكاخ ياه هراويد يشاپ نتب يارجا و هيهت

.تماخض رتميتناس ره يازا هب ،بعكمرتم ره رد ناميس

080701 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

نيگنس يدالوف ياهراك - 9 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

24‘900/0 مرگوليك .نهآريت كي زا نوتس بصن و تخاس ،هيهت 090101 92

24‘800/0%0/40- 93

25‘500/0 مرگوليك .هلول اي و يطوق كي زا نوتس بصن و تخاس ،هيهت 090102 92

24‘700/0%3/14- 93

25‘400/0 مرگوليك  و همست هك يتروص رد ،ينادوان اي نهآريت دنچ اي ود زا لكشتم نوتس بصن و هيهت

 لصتم رگيدكي هب اميقتسم شوج هليسو هب و دشاب هتفرن راك هب هلصو و يتيوقت ياهقرو

.دنوش

090103 92

25‘500/0%0/39 93

25‘000/0 مرگوليك  ياه هلصو هك ،يشبن اي ينادوان اي نهآريت دنچ اي كي زا لكشتم نوتس بصن و هيهت

.لماك روطهب ،دشاب هتفر راك هب نآ رد يتيوقت ياهقرو اي و لاصتا

090104 92

25‘900/0%3/60 93

26‘400/0 مرگوليك  اب ،نآ دننام و يشبن ،ينادوان ،نهآريت عاونا زا كبشم ياهنوتس بصن و تخاس ،هيهت

.اهنآ تخاسهب طوبرم ياهلاصتا و هلصو ،نديياس ،يراكشوج

090105 92

27‘200/0%3/03 93

25‘600/0 مرگوليك .رگيد ياهلكش وH ،شوگراهچ عطقم اب قرو زا نوتس بصن و هيهت 090106 92

28‘700/0%12/11 93

23‘400/0 مرگوليك .نهآريت كي زا)هداس يزيرريت( هداس ريت نتشاذگ راك و هيهت 090201 92

21‘900/0%6/41- 93

26‘200/0 مرگوليك  ياهلاصتا اب نهآريت دنچ اي ود زا)هداس يزيرريت( هداس ،ريت نتشاذگ راك و تخاس ،هيهت

.رگيدكي هب ميقتسم يراكشوج قيرط هب اي و طوبرم

090202 92

25‘200/0%3/82- 93

22‘800/0 مرگوليك  ياه هلصو ابZ ليفورپ زا اپرخ اي يزلف تلكسا رادبيش حوطس يور نيلرپ بصن و هيهت

.اپرخ اي يزلف تلكسا هب يلاصتا تاعطق ،مزال هرهم و چيپ و رگيدكي هب اهنيلرپ يلوط

090203 92

21‘200/0%7/02- 93

24‘900/0 مرگوليك  ياه هلصو اب ينادوان زا اپرخ اي يزلف تلكسا رادبيش حوطس يور نيلرپ بصن و هيهت

.اپرخ اي يزلف تلكسا هب يلاصتا تاعطق و رگيدكي هب اهنيلرپ يلوط

090204 92

25‘700/0%3/21 93

25‘500/0 مرگوليك  ياه هلصو اب ،نهآريت اب اپرخ اي يزلف تلكسا رادبيش حوطس يور نيلرپ بصن و هيهت

.اپرخ اي يزلف تلكسا هب يلاصتا تاعطق و رگيدكي هب اهنيلرپ يلوط

090205 92

25‘000/0%1/96- 93

27‘800/0 مرگوليك  و يراكشوج ،يراكشرب تايلمع مامت اب ،ينادوان اي نهآريت زا هلپ ريت بصن و تخاس ،هيهت

.رگيد وضع هب لاصتا يارب مزال ياههلصو اب هارمه طوبرم ياهلاصتا

090206 92

28‘100/0%1/08 93

24‘900/0 مرگوليك  و همست ،يرپس ،يشبن زا لكشتم ،)كبس كبشم ريت( تسيوج بصن و تخاس ،هيهت

.نديياس و يراكشوج اب ،درگ ليم

090207 92
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25‘100/0 مرگوليك 090207%0/80 93

23‘900/0 مرگوليك  و قرو ،نهآريت ،ينادوان زا اهلاناك و اهوربآ يور يزلف ياهلپ عاونا بصن و تخاس ،هيهت

.نديياس و يراكشوج اب مزال ياهليفورپ رياس

090208 92

23‘800/0%0/42- 93

25‘200/0 مرگوليك  و شرب اب ،ششوپ روظنم هب ،يلدوت تروص هب نهآريت اب لامح ياهريت لخاد يزيرريت

.دوش يم تخادرپ فيدر نيمه زا زين يلاصتا تاعطق و يشبن ياهب .مزال يراكشوج

090209 92

24‘300/0%3/57- 93

25‘100/0 مرگوليك  ،يتيوقت ياهقرو اي هلصو نودب ينادوان اي نهآريت كي زا لكشتم لامحريت بصن و هيهت

.رگيد وضع اب لاصتا لحم رد مزال ياهيراكشوج اب هارمه

090210 92

24‘100/0%3/98- 93

25‘600/0 مرگوليك  ياهقرو اي هلصو اب ينادوان اي نهآريت كي زا لكشتم ،لامح ريت بصن و تخاس ،هيهت

.رگيد وضع اب لاصتا لحم رد يراكشوج اب هارمه نديياس و يراكشوج ،شرب اب ،يتيوقت

090211 92

26‘000/0%1/56 93

25‘400/0 مرگوليك  هك يتروص رد ،ينادوان اي نهآريت دنچ اي ود زا لكشتم ،لامح ريت بصن و تخاس ،هيهت

 و يراكشوج ،يراكشرب اب ،دشاب هتفر راكهب نآ رد يتيوقت ياههلصو و لاصتا ياهقرو

.رگيد وضع اب لاصتا لحم رد يراكشوج اب هارمه نديياس

090212 92

26‘000/0%2/36 93

24‘900/0 مرگوليك  ،يشبن ،ينادوان ،نهآريت زا لكشتم ،فلتخم لاكشا هب كبشم ياهريت تخاس و هيهت

 ،يزاس نولباش لماش ،عافترا ره رد رتم20ات هناهد يارب نآ بصن و همست و قرو ،يرپس

.رگيد ياضعا هب يلاصتا تاعطق و لاصتا ياه هلصو اب نديياس و يراكشوج ،نديرب

090213 92

24‘600/0%1/20- 93

25‘900/0 مرگوليك  ،يشبن ينادوان ،نهآريت زا لكشتم ،فلتخم لاكشا هب كبشم ياهريت تخاس و هيهت

 ،عافترا ره رد رتم30 ات رتم20 زا شيب هناهد يارب نآ بصن و همست و قرو ،يرپس

 يلاصتا تاعطق و لاصتا ياه هلصو اب نديياس و يراكشوج ،نديرب يزاس نولباش لماش

.رگيد ياضعا هب

090214 92

25‘900/0 93

25‘700/0 مرگوليك  اب رگيد لاكشا اي نهآ ريت لكش هب قرو زا لامح ياهريت اي و ريت بصن و تخاس ،هيهت

 اب هارمه نديياس و يراكشوج ،يراكشرب اب مزال يتيوقت ياههلصو يلاصتا ياهقرو

.رگيد وضع اب لاصتا لحم رد يراكشوج

090215 92

28‘800/0%12/06 93

1‘050/0 مرگوليك  تلكسا بصن يارب هك يتروص رد090215 و090214 ،090106 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.يراك خاروس اب هارمه دوش هدافتسا هرهم و چيپ زا شوج ياج هب

090216 92

1‘400/0%33/33 93

1‘280/0 مرگوليك .دوش بصن)girt( مياق تروص هب نيلرپ هك يتروص رد090204 فيدر هب اهب هفاضا 090217 92

2‘020/0%57/81 93

0/0 مرگوليك " هب زاين هك صوصخم هرهم و چيپ زا هك يتروص رد ،090216 فيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا دنرادن"رتمكرت

090218 92
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0/0 مرگوليك 090218 93

25‘300/0 مرگوليك  ،قرو ،يشبن ،ينادوان ،نهآريت زا بكرم ،فلتخم لاكشا هب يزلف ياهاپرخ تخاس و هيهت

 ،يزاس نولباش لماش ،عافترا ره رد رتم20 ات هناهد يارب نآ بصن و هريغ و همست

.لاصتا ياه هلصو اب نديياس ،يراكشوج ،نديرب

090301 92

26‘200/0%3/56 93

26‘500/0 مرگوليك  ،قرو ،يشبن ،ينادوان ،نهآريت زا بكرم ،فلتخم لاكشا هب يزلف ياهاپرخ تخاس و هيهت

 لماش عافترا ره رد رتم30 ات رتم20زا شيب هناهد يارب نآ بصن و هريغ و همست

.لاصتا ياه هلصو اب نديياس ،يراكشوج ،نديرب ،يزاسنولباش

090302 92

27‘500/0%3/77 93

8‘600/0 مرگوليك  ياهليفورپ ياجب اپرخ تخاس يارب هچنانچ090302 و090301 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا قرو زا هدش داي

090303 92

11‘400/0%32/56 93

27‘500/0 مرگوليك  هتخاس و هديرب قرو زا اهنآ لاب و ناج هك ،)رتم30هناهد ات( اهباق بصن و تخاس ،هيهت

 و يتيوقت ،يلاصتا ياهقرو عاونا ،اهنوتسفك اب)ريغتم ناج عافترا اب( ،دناهدش

.نديياس و يراكشوج ،يراكخاروس ،يراكشرب اب هارمه ،هرهم و چيپ اب هطساو ياهلاصتا

090401 92

30‘800/0%12/00 93

25‘300/0 مرگوليك  و ينادوان ،نهآريت ،يشبن( ليفورپ دنچ اي كي زا نآ وضع ره هك دنب داب بصن و هيهت

 هب دنب داب ياضعا اي ريت اي نوتس هب لاصتا تاعطق مامت اب دشاب هدش ليكشت)نآ دننام

.نديياس و يراكشوج ،يراكشرب ،رگيدكي

090402 92

26‘700/0%5/53 93

0/0 مرگوليك  تاعطق مامت اب دشاب هدش ليكشت  هلول ليفورپ زا نآ وضع ره هك دنب داب بصن و هيهت

.نديياس و يراكشوج ،يراكشرب ،رگيدكي هب دنب داب ياضعا اي ريت اي نوتس هب لاصتا

090403 92

0/0 93

32‘900/0 مرگوليك  چيپ و نديياس و يراكشرب ،يراكشوج اب ،بآ عفترم يزلف ياهجرب بصن و تخاس ،هيهت

.لماك روط هب مزال هرهم و

090501 92

36‘000/0%9/42 93

3‘450/0 مرگوليك  هنال شور هب نهآريت ناج عافترا رييغت تروص رد لامحريت و ريت ياهفيدر هب اهب هفاضا

 ،مزال يتيوقت ياهقرو اب ،ناج عافترا شيازفا يارب قرو زا هدافتسا نودب يروبنز

.نديياس و يراكشوج ،يراكشرب

090601 92

4‘020/0%16/52 93

8‘240/0 مرگوليك  هنال شور هب نهآريت ناج عافترا رييغت تروص رد لامحريت و ريت ياهفيدر هب اهب هفاضا

 ،يراكشرب ،مزال يتيوقت ياهقرو اب ،نهآريت ناج شيازفا يارب قرو زا هدافتسا اب ،يروبنز

.نديياس و يراكشوج

090602 92

8‘560/0%3/88 93

3‘330/0 مرگوليك  هب شرب اب نهآريت ناج عافترا رييغت تروص رد لامح ريت و ريت ياهفيدر هب اهب هفاضا

 ،نهآريت ناج عافترا رييغت يارب قرو زا هدافتسا نودب ،نهآريت ناج رد ميقتسم طخ

.مزال نديياس و يراكشوج ،يراكشرب اب هارمه

090603 92
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3‘860/0 مرگوليك 090603%15/92 93

4‘520/0 مرگوليك  شرب اب نهآريت ناج عافترا رييغت تروص رد لامحريت و ريت ياهفيدر هب اهب هفاضا

 اب هارمه ،نهآريت ناج عافترا شيازفا يارب قرو زا هدافتسا اب ،نهآريت ناج رد ميقتسم

.مزال نديياس و يراكشوج ،يراكشرب

090604 92

5‘190/0%14/82 93

15‘000/0 مرگوليك .يلومعم نهآريت ياج هب ،نهپ لاب نهآريت فرصم تروص رد اهب هفاضا 090605 92

5‘190/0%65/40- 93

14‘500/0 مرگوليك  ياهريت يارب يزلف ياهليفورپ رياس و ينادوان نهآريت ندرك مخ تروص رد اهب هفاضا

.)لكش يسوق تمسق يارب طقف( نآ دننام و رودم ياه هلپ ،لكش يسوق

090606 92

18‘800/0%29/66 93

0/0 مرگوليك  ،ناج رد ينحنم طخ شرب اب ناج عافترا رييغت تروص رد090215 فيدر هب اهب هفاضا

 و يراكشوج ،يراكشرب اب هارمه ،نهآريت ناج عافترا رييغت يارب قرو زا هدافتسا نودب

.مزال نديياس

090607 92

0/0 93

27‘700/0 مرگوليك  زا لبق ييانب اي ينتب ياهراك لخاد رد بصن و يلاصتا ينهآ تاعطق تخاس و هيهت

 اب ،نآ دننام و هلول ،درگ ليم ،همست ،قرو ،يرپس ،يشبن زا ،هدش داي ياهراك يارجا

.لماكروط هب ،نديياس و يراكخاروس ،يراكشرب ،يراكشوج ،مزال ياهكخاش

090701 92

31‘100/0%12/27 93

43‘700/0 مرگوليك تيزوپماك ياه فقس رد ريگشرب عاونا بصن و تخاس ،هيهت 090702 92

52‘100/0%19/22 93

23‘200/0 مرگوليك .نديياس و يراكشوج ،نديرب اب هارمه دراوم رياس و ناكچبآ ،هلپ هبل يشبن يارجا و هيهت 090703 92

23‘400/0%0/86 93

65‘200/0 لوطرتم .لصف همدقم7 دنب هب هجوت اب .نديياس اب ،رتميليم5 ات رثوم دعب اب يراكشوج 090801 92

79‘900/0%22/55 93

80‘200/0 لوطرتم 7 دنب هب هجوت اب .نديياس اب رتميليم7 ات رتميليم5 زا شيب رثوم دعب يارب يراكشوج

.لصف همدقم

090802 92

97‘400/0%21/45 93

135‘000/0 لوطرتم 7 دنب هب هجوت اب .نديياس اب رتميليم10ات رتميليم7 زا شيب رثوم دعب يارب يراكشوج

.لصف همدقم

090803 92

158‘500/0%17/41 93

232‘000/0 لوطرتم 7 دنب هب هجوت اب .نديياس اب رتميليم15 ات رتميليم10 زا شيب رثوم دعب يارب يراكشوج

.لصف همدقم

090804 92

270‘000/0%16/38 93

0/0 لوطرتم  شور زا هدافتسا تروص رد090804 ات090801 ياهفيدر هب تبسن اهب هفاضا

.ظفاحم زاگ اب يراكشوج

090805 92

31

http://omrandl.ir


» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

نيگنس يدالوف ياهراك - 9 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

0/0 لوطرتم 090805 93

25‘600/0 مرگوليك  كشخ قيرط هب كالپ گنس بصن يزاسريز يارب يزلف تلكسا بصن و تخاس ،هيهت

.مزال يراكشوج اب يطوق و نهآريت ،ينادوان ،يشبن لماش

090901 92

25‘600/0 93

41‘600/0 مرگوليك .لصف نيا همدقم7 دنب هب هجوت اب هرهم و چيپ بصن و هيهت 091001 92

47‘800/0%14/90 93

14‘900/0 ددع 150 ات تاعطق نزو اب راكاضف ياههزاس يارب مزال يراكنيشام اب يراكنبوك تاعطق هيهت

.مرگ

091101 92

18‘000/0%20/81 93

54‘400/0 مرگوليك  يراكنيشام اب رتميليم5 زا شيب ريغتم رادج تماخض اب يراكنبوك تاعطق هيهت

 ًالثم( ميجح تاعطق نينچمه و ناساك ياههدنويپ و اههلولرس تاعطق دننام يحالصا

.مرگوليك كي ات مرگ150 زا شيب نزو اب)يورك

091102 92

64‘200/0  يراكنيشام اب رتميليم5 زا شيب ريغتم رادج تماخض اب يراكنبوك تاعطق هيهت

.مرگوليك كي زا شيب نزو اب ناساك ياههدنويپ و اههلولرس تاعطق دننام يحالصا

%18/01 93

31‘800/0 مرگوليك  شيب تاعطق نزو اب يحالصا يراكنيشام اب)يورك ًالثم( ميجح يراكنبوك تاعطق هيهت

.مرگوليك كي زا

091103 92

39‘000/0%22/64 93

0/0 مرگوليك  تاعطق نزو اب راكاضف ياههزاس يارب يحالصا يراكنيشام اب يراكنبوك تاعطق هيهت

.مرگوليك كي ات مرگ150 زا شيب

091104 93

4‘740/0 مرگوليك . 52St دالوف زا هدافتسا يارب091103 ات091101 ياهفيدر يارب اهبهفاضا 091201 92

2‘510/0  ينبرك دالوف اي52St دالوف زا هدافتسا يارب091104 ات091101 ياهفيدر يارب اهبهفاضا

45CK

 .

%47/05- 93

46‘500/0 مرگوليك (091103 و091102 ياهفيدر يراكنبوك تاعطق درادناتسا يراكنيشام يارب اهبهفاضا

.45 هيواز اب هخاروس9)درادناتسا ياههدنويپ يارب

091301 92

54‘400/0 091104 و091102 ياهفيدر يراكنبوك تاعطق درادناتسا يراكنيشام يارب اهبهفاضا

درادناتسا ياههدنويپ يارب

%16/99 93

79‘300/0 مرگوليك (091103 ات091101 ياهفيدر يراكنبوك تاعطق نيگنس يراكنيشام يارب اهبهفاضا

.)يفاضا يراكخاروس و تخت ريغ ياههزاس رد صاخ ياههدنويپ يارب

091401 92

93‘600/0 18/03%091104 ات091101 ياهفيدر يراكنبوك تاعطق نيگنس يراكنيشام يارب اهبهفاضا 93

8‘170/0 مرگوليك .تاعطق ندرك هزيناولاگ يارب091103 ات091101 ياه فيدر يارب اهبهفاضا 091501 92

12‘800/0 56/67%.تاعطق ندرك هزيناولاگ يارب091104 ات091101 ياه فيدر يارب اهبهفاضا 93

0/0 مرگوليك  لماش37St دالوف زا فلتخم ياهليفورپ زا راكاضف هزاس ياهدحاو يزاسهدامآ و هيهت

 و گيج لخاد رد اهنآ ژاتنوم و ندزگنس و يريگهسيلپ و نيعم ياههزادنا هب ازجا نديرب

.يراكشوج يارب ندركهدامآ

091601 92
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34‘900/0 مرگوليك  لماش37St دالوف زا فلتخم ياهليفورپ زا راكاضف هزاس ياهدحاو يزاسهدامآ و هيهت

 يقاحلا تاعطق اب اهنآ ژاتنوم و ندزگنس و يريگهسيلپ و نيعم ياههزادنا هب ازجا نديرب

.يراكشوج يارب ندركهدامآ و گيج لخاد رد

091601 93

1‘930/0 مرگوليك  ود زا رتمك وضع هلول اي ليفورپ نزو هكيتروص رد091601فيدر هب تبسن اهبهفاضا

.دشاب مرگوليك

091801 92

3‘030/0%56/99 93

0/0 مرگوليك .)هلول زجب( درس درون و يراكسرپ زا لصاح عالضا يارب091601فيدر هب تبسن اهبهفاضا 091901 92

0/0 93

0/0 مرگوليك .52St دالوف زا هدافتسا يارب091601 فيدر هب تبسن اهبهفاضا 092001 92

2‘510/0 93

0/0 مرگوليك 7 زا شيب رادج تماخض اب ياههلول زا هدافتسا يارب091601 فيدر هب تبسن اهبهفاضا

.رتميليم

092101 92

14‘200/0 93

0/0 مرگوليك  ميقتسم يراكشوج يارب عالضا رس يزاسهدامآ يارب091601 فيدر هب تبسن اهبهفاضا

.ندزگنس و وگلا قبط يراكشرب اب رگيدكي هب

092201 92

2‘300/0 93

3‘000/0 مرگوليك .يدالوف هلول ليفورپ رس ندرك نهپود تباب091601 فيدر هب تبسن اهب هفاضا 092202 93

4‘750/0 مرگوليك .هزيناولاگ هلول زا هدافتسا يارب091601 فيدر هب تبسن اهبهفاضا 092301 92

7‘470/0%57/26 93

0/0 مرگوليك  يزاس هدامآ و8 هدر زا هرهم و رتيمليم24 رطق ات ياهچيپ يارب8.8 هدر زا چيپ هيهت

.)طوبرم نيپ و( راكاضف هزاس رد درادناتسا ياهلكش هب اهنآ

092401 92

41‘600/0 93

0/0 مرگوليك  هدامآ و8 هدر زا هرهم و رتيمليم24 زا شيب رطق اب ياهچيپ يارب8.8 هدر زا چيپ هيهت

.)طوبرم نيپ و( راكاضف هزاس رد درادناتسا ياهلكش هب اهنآ يزاس

092402 92

51‘300/0 93

7‘200/0 مرگوليك  و(10.9 هدر زا چيپ زا هدافتسا يارب092402 و092401 ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا

.)10 هدر هرهم

092403 92

0/0%100/00- 93

8‘170/0 مرگوليك  هزيناولاگ اب ياهچيپ زا هدافتسا يارب092402 و092401 ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا

.يردوپ

092501 92

12‘800/0%56/67 93

0/0 مرگوليك  لكش هب ياهچيپ زا هدافتسا يارب092402 و092401 ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا

.)درادناتسا ريغ( صاخ

092601 92

0/0  لكش هب ياهچيپ زا هدافتسا يارب092402 و092401 ياهفيدر هب تبسن اهبهفاضا

)درگ ريظن( درادناتسا ريغ صاخ

93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

نيگنس يدالوف ياهراك - 9 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

0/0 مرگوليك  يراكنيشام و مرگوليك50 ات تاعطق يارب دالوف زا هدش يرگهتخير ياههدنويپ هيهت

.اهنآ

092701 92

0/0 50 ات تاعطق لاصتا تاودا و اه هدنويپ يارب دالوف زا هدش يرگهتخير تاعطق هيهت

.اهنآ يراكنيشام و مرگوليك

93

0/0 مرگوليك  و مرگوليك50 زا شيب تاعطق يارب يدالوف زا هدش يرگهتخير ياههدنويپ هيهت

.اهنآ يراكنيشام

092702 92

0/0  زا شيب تاعطق لاصتا تاودا و اه هدنويپ يارب يدالوف زا هدش يرگهتخير تاعطق هيهت

.اهنآ يراكنيشام و مرگوليك50

93

15/0 دصرد  هنيزه هب تبسن تخت هيال دنچ اي هيال ود راك اضف هزاس ياههكبش بصن و تفاب هنيزه

.تاعطق يزاس هدامآ و هيهت

092801 92

15/0 93

18/0 دصرد ( دادتما كي رد انحنا اب هيال دنچ اي هيال ود راك اضف هزاس ياههكبش بصن و تفاب هنيزه

.تاعطق يزاس هدامآ و هيهت هنيزه هب تبسن)اهكيلچ

092802 92

18/0 93

25/0 دصرد ( دادتما ود رد انحنا اب هيال دنچ اي هيال ود راك اضف هزاس ياههكبش بصن و تفاب هنيزه

.تاعطق يزاس هدامآ و هيهت هنيزه هب تبسن)اهدبنگ

092803 92

25/0 93

30/0 دصرد  هنيزه هب تبسن دازآ ياهمرف ياراد هيال ود راك اضف هزاس ياههكبش بصن و تفاب هنيزه

.تاعطق يزاس هدامآ و هيهت

092804 92

30/0 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

ينتب كبس فقس - 10 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

198‘500/0 عبرمرتم  هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و هچريت اب رتميتناس21 تماخض هب ينتب فقس يارجا

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

100101 92

260‘500/0%31/23 93

215‘000/0 عبرمرتم  هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و هچريت اب رتميتناس25 تماخض هب ينتب فقس يارجا

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

100102 92

280‘500/0%30/47 93

232‘000/0 عبرمرتم  هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و هچريت اب رتميتناس30 تماخض هب ينتب فقس يارجا

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

100103 92

302‘000/0%30/17 93

286‘000/0 عبرمرتم  هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و هچريت اب رتميتناس35 تماخض هب ينتب فقس يارجا

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

100104 92

374‘500/0%30/94 93

333‘000/0 عبرمرتم  هيهت لماش ،ينتب يلاخوت كولب و هچريت اب رتميتناس40 تماخض هب ينتب فقس يارجا

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

100105 92

437‘500/0%31/38 93

185‘000/0 عبرمرتم  هيهت لماش ،يلافس يلاخوت كولب و هچريت اب رتميتناس21 تماخض هب ينتب فقس يارجا

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

100201 92

241‘500/0%30/54 93

202‘500/0 عبرمرتم  هيهت لماش ،يلافس يلاخوت كولب و هچريت اب رتميتناس25 تماخض هب ينتب فقس يارجا

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

100202 92

264‘000/0%30/37 93

239‘500/0 عبرمرتم  هيهت لماش ،يلافس يلاخوت كولب و هچريت اب رتميتناس30 تماخض هب ينتب فقس يارجا

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

100203 92

308‘500/0%28/81 93

272‘500/0 عبرمرتم  هيهت لماش ،يلافس يلاخوت كولب و هچريت اب رتميتناس35 تماخض هب ينتب فقس يارجا

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

100204 92

352‘000/0%29/17 93

304‘500/0 عبرمرتم  هيهت لماش ،يلافس يلاخوت كولب و هچريت اب رتميتناس40 تماخض هب ينتب فقس يارجا

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

100205 92

392‘500/0%28/90 93

6‘730/0 عبرمرتم  كشفك اب هچريت زا هك يتروص رد ،كولب و هچريت اب ينتب فقس ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا)يا هلودنوف هچريت( يلافس

100301 92

7‘720/0%14/71 93

162‘500/0 عبرمرتم  يلاخوت كولب و كبس يزلف كبشم هچريت اب رتميتناس21 تماخض هب ينتب فقس يارجا

 هيهت نينچمه و روتامرآو يزلف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت لماش ينتب

.لماك روط هب موزل دروم تازيهجت

100401 92

217‘000/0%33/54 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

ينتب كبس فقس - 10 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

175‘000/0 عبرمرتم  يلاخوت كولب و كبس يزلف كبشم هچريت اب رتميتناس25 تماخض هب ينتب فقس يارجا

 هيهت نينچمه و روتامرآ و يزلف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت لماش ينتب

.لماك روط هب موزل دروم تازيهجت

100402 92

234‘500/0%34/00 93

198‘500/0 عبرمرتم  يلاخوت كولب و كبس يزلف كبشم هچريت اب رتميتناس30 تماخض هب ينتب فقس يارجا

 هيهت نينچمه و روتامرآ و يزلف هچريت يانثتسا هب حلاصم مامت هيهت لماش ينتب

.لماك روط هب موزل دروم تازيهجت

100403 92

265‘500/0%33/75 93

27‘500/0 عبرمرتم  هكوپ زا كولب هيهت رد هك يتروص رد ينتب كولب اب كبس فقس ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دشاب هدش هدافتسا

100404 92

33‘400/0%21/45 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزير هتفشو يراكرجآ - 11 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

933‘500/0 بعكمرتم  رجآ مين و كي تماخض اب يراشف رجآ داعبا هب ،)يتاكيليس( يكها هسام رجآ اب يراكرجآ

.1:6 ناميس هسام تالم و رتشيب و

110101 92

1‘329‘000/0%42/37 93

977‘000/0 بعكمرتم  و رجآ مين و كي تماخض اب يراشفرجآ داعبا هب ،)يتاكيليس( يكهآ هسامرجآاب يراك رجآ

.1:2:8 دراتاب تالم و رتشيب

110102 92

1‘361‘500/0%39/36 93

500‘960/0 بعكمرتم  و رجآ مينو كي تماخضاب يراشفرجآداعبا هب ،)يتاكيليس( يكهآ هسام رجآ اب يراكرجآ

.1:3 كهآ هسام تالم و رتشيب

110103 92

1‘335‘500/0%166/59 93

205‘500/0 عبرمرتم  هسام تالم و يراشف رجآ داعبا هب ،)يتاكيليس( يكهآ هسام رجآ اب هرجآ كي راويد

.1:6 ناميس

110104 92

294‘000/0%43/07 93

213‘500/0 عبرمرتم  دراتاب ،تالم اب يراشف رجآ داعبا هب ،)يتاكيليس( يكهآ هسام رجآ اب هرجآ كي راويد

1:2:8.

110105 92

300‘500/0%40/75 93

210‘500/0 عبرمرتم  كهآ هسام تالم و يراشف رجآ داعبا هب ،)يتاكيليس( يكهآ هسام رجآاب هرجآ كي راويد

1:3.

110106 92

295‘500/0%40/38 93

105‘000/0 عبرمرتم  ناميس هسام تالم و يراشف رجآداعبا هب ،)يتاكيليس( يكهآ هسامرجآ اب هرجآ مين راويد

1:6.

110107 92

151‘500/0%44/29 93

108‘500/0 عبرمرتم .1:2:8 دراتاب تالم و يراشف رجآداعبا هب ،)يتاكيليس( يكهآ هسامرجآ اب هرجآ مين راويد 110108 92

154‘000/0%41/94 93

108‘500/0 عبرمرتم  كهآ هسام تالم و يراشف رجآ داعبا هب ،)يتاكيليس( يكهآ هسام رجآ اب هرجآ مين راويد

1:3.

110109 92

153‘000/0%41/01 93

60‘800/0 عبرمرتم  و چگ تالم اب ،رتميتناس6 ات5 تماخض هب ،)يتاكيليس( يكهآ هسام رجآاب يرجآ هغيت

.كاخ

110110 92

88‘200/0%45/07 93

933‘500/0 بعكمرتم .1:6 ناميس هسام تالم و رتشيب و رجآ مين و كي تماخض هب يراشف رجآاب يراكرجآ 110201 92

1‘143‘000/0%22/44 93

962‘500/0 بعكمرتم .1:2:8 دراتاب تالم و رتشيب و رجآ مين و كي تماخض هب يراشف رجآ اب يراكرجآ 110202 92

1‘161‘000/0%20/62 93

960‘500/0 بعكمرتم .1:3 كهآ هسام تالم و رتشيب و رجآ مين و كي تماخض هب يراشف رجآ اب يراك رجآ 110203 92

1‘149‘000/0%19/63 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزير هتفشو يراكرجآ - 11 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

947‘000/0 بعكمرتم  وليك100( كهآ لگ تالم اب رتشيب و رجآ مين و كي تماخض هب يراشفرجآ اب يراكرجآ

.)تالم بعكمرتم رد كهآ

110204 92

1‘127‘500/0%19/06 93

205‘500/0 عبرمرتم .1:6 ناميس هسام تالم و يراشف رجآ اب هرجآ كي راويد 110205 92

253‘500/0%23/36 93

213‘500/0 عبرمرتم .1:2:8 دراتاب تالم و يراشف رجآ اب هرجآ كي راويد 110206 92

259‘500/0%21/55 93

210‘500/0 عبرمرتم .1:3 كهآ هسام تالم و يراشف رجآ اب هرجآ كي راويد 110207 92

254‘500/0%20/90 93

105‘000/0 عبرمرتم .1:6 ناميس هسام تالم و يراشف رجآ اب هرجآ مين راويد 110208 92

130‘500/0%24/29 93

108‘500/0 عبرمرتم .1:2:8 دراتاب تالم و يراشف رجآ اب هرجآ مين راويد 110209 92

133‘000/0%22/58 93

107‘500/0 عبرمرتم .1:3 كهآ هسام تالم و يراشف رجآ اب هرجآ مين راويد 110210 92

131‘000/0%21/86 93

106‘500/0 عبرمرتم .كاخ و چگ تالم و يراشفرجآ اب هرجآ مين راويد 110211 92

131‘500/0%23/47 93

60‘800/0 عبرمرتم .كاخ و چگ تالم و يراشف رجآ اب ،رتميتناس6 ات5 تماخض هب يرجآ هغيت 110212 92

75‘600/0%24/34 93

62‘700/0 عبرمرتم .رادخاروس ينيشام اي يراشف رجآ اب ،)يبرض قاط( نهآريت نيب ينز قاط 110301 92

77‘400/0%23/44 93

3‘540/0 عبرمرتم .ناميس باغود اب يرجآ قاط يور يزير باغود 110302 92

4‘490/0%26/84 93

3‘500/0 عبرمرتم .چگ باغود اب يرجآ قاط يور يزير باغود 110303 92

4‘380/0%25/14 93

28‘600/0 عبرمرتم  هب تبسن ، يرجآ يامن يارب مگ نهآ تروص هب يرجآ يزاس فقس ياهب هفاضا

.ينز قاط ياهفيدر

110304 92

45‘100/0%57/69 93

941‘000/0 بعكمرتم  هسام تالم و رتميتناس11ات8 تماخض هب)يا هغيت رجآ( يلافس كولب اب يراك رجآ

.1:6 ناميس

110401 92

1‘122‘500/0%19/29 93

907‘500/0 بعكمرتم  هسام تالم و رتميتناس22 ات12 تماخض هب)يا هغيت رجآ( يلافس كولب اب يراك رجآ

.1:6 ناميس

110402 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزير هتفشو يراكرجآ - 11 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

1‘082‘000/0 بعكمرتم 110402%19/23 93

891‘000/0 بعكمرتم  هسام تالم و رتميتناس22 زا شيب تماخض هب)يا هغيت رجآ( يلافس كولب اب يراكرجآ

.1:6 ناميس

110403 92

1‘055‘500/0%18/46 93

868‘000/0 بعكمرتم  و رجآ مين و كي تماخض هب يراشف رجآ داعبا هب راد خاروس ينيشام رجآ اب يراك رجآ

.1:6 ناميس هسام تالم اب ،رتشيب

110501 92

1‘115‘000/0%28/46 93

191‘000/0 عبرمرتم .1:6 ناميس هسام تالم اب ،يراشف رجآ داعبا هب رادخاروس ينيشام رجآ اب هرجآ كي راويد 110502 92

246‘500/0%29/06 93

97‘800/0 عبرمرتم .1:6 ناميس هسام تالم اب ،يراشف رجآ داعبا هب رادخاروس ينيشام رجآ اب هرجآ مين راويد 110503 92

127‘000/0%29/86 93

56‘600/0 عبرمرتم  اب ،يراشف رجآ داعبا هب رادخاروس ينيشام رجآ اب رتميتناس6 ات5 تماخض هب يرجآ هغيت

.كاخ و چگ تالم

110504 92

73‘900/0%30/57 93

222‘500/0 عبرمرتم  و هرجآ مين تروصهب يراشفرجآ داعبا هب)لافس( رادخاروس ينيشام رجآ اب ينيچامن

. 1:6 ناميس هسام تالم

110601 92

281‘500/0%26/52 93

281‘000/0 عبرمرتم  مين تروصهب ،رتميتناس4 دودح تماخض هب)لافس( رادخاروس ينيشامرجآ اب ينيچامن

. 1:6 ناميس هسام تالم و هرجآ

110602 92

366‘500/0%30/43 93

343‘000/0 عبرمرتم  مين تروصهب ،رتميتناس3 دودح تماخض هب)لافس( رادخاروس ينيشامرجآاب ينيچامن

. 1:6 ناميس هسام تالم و هرجآ

110603 92

448‘000/0%30/61 93

249‘500/0 عبرمرتم  ناميس هسام تالم و هرجآ مين تروصهب ،يراشف رجآ داعبا هب ،يقازق رجآ اب ينيچ امن

1:6 .

110701 92

307‘500/0%23/25 93

298‘000/0 عبرمرتم  هسام تالم و هرجآ مين تروصهب ،رتميتناس4 دودح تماخض هب ،يقازق رجآ اب ينيچامن

. 1:6 ناميس

110702 92

371‘000/0%24/50 93

330‘000/0 عبرمرتم  هسام تالم و هرجآ مين تروصهب ،رتميتناس3 دودح تماخض هب ، يقازق رجآ اب ينيچ امن

. 1:6 ناميس

110703 92

419‘500/0%27/12 93

41‘000/0 عبرمرتم  و يكهآ هسام رجآ ، يراشف رجآ اب ينيچرجآ ياهفيدر هب تبسن يزاسامن ياهب هفاضا

.رادخاروس ينيشام رجآ

110801 92

62‘500/0%52/44 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزير هتفشو يراكرجآ - 11 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

40‘400/0 عبرمرتم  امن رد هك يتروصرد ، يراشفرجآ اب ينيچ رجآ ياهفيدر هب تبسن يزاسامن ياهب هفاضا

.دوش هدافتسا يراشف رجآ داعبا هب ينيشام رادخاروس لافس رجآ زا

110802 92

63‘700/0%57/67 93

36‘200/0 عبرمرتم  هك يتروص رد ،يكهآ هسام رجآ اب ينيچ رجآ ياهفيدر هب تبسن يزاسامن ياهب هفاضا

.دوش هدافتسا يراشف رجآ داعبا هب ينيشام رادخاروس لافس رجآ زا امن رد

110803 92

33‘100/0%8/56- 93

99‘100/0 عبرمرتم  رد هك يتروص رد ،يراشف رجآ اب ينيچ رجآ ياهفيدر هب تبسن يزاس امن ياهب هفاضا

.دوش هدافتسا يراشف رجآ داعبا هب ،يقازق رجآ زا امن

110804 92

104‘500/0%5/45 93

99‘500/0 عبرمرتم  امن رد هك يتروص رد ،يكهآ هسام رجآ اب ينيچ رجآ ياهفيدر هب يزاس امن ياهب هفاضا

.دوش هدافتسا يراشف رجآداعبا هب ،يقازق رجآ زا

110805 92

78‘800/0%20/80- 93

50‘200/0 عبرمرتم .رجآ ندومن باس بآ تباب ينيچامن ياهفيدر هب اهب هفاضا 110806 92

75‘900/0%51/20 93

40‘800/0 عبرمرتم .رجآ ندومن ييوشك و شارت تباب ينيچ امن ياهفيدر هب اهب هفاضا 110807 92

59‘600/0%46/08 93

66‘500/0 عبرمرتم  هزادنا( دوش هديچ هره تروص هب اهرجآ هك يتروص رد ،ينيچامن ياهفيدر هب اهب هفاضا

.)تيور لباق حطس يور يريگ

110808 92

104‘500/0%57/14 93

6‘170/0 عبرمرتم  هرادج ود راويد عبرم رتم ره يازا هب ،هرادج ود راويد تروص هب ينيچ راويد ياهب هفاضا

.)دوشيم يريگهزادنا فرط كي( .دوش هديچ نامز مه هك

110809 92

9‘740/0%57/86 93

78‘400/0 بعكمرتم  ماجنا نيح يشكبآ و دوش ماجنا بآ زارت نيياپ رد هك يراك رجآ عون ره يارب اهب هفاضا

.دشاب يمازلا يروتوم هبملت اب راك

110810 92

104‘000/0%32/65 93

295‘500/0 بعكمرتم  رد ينيمزريز يراجم اي تانق اي هاچ لخاد رد راك يارب ،يراك رجآ عون ره هب اهب هفاضا

.لوط ره هب و قمع ره

110811 92

467‘000/0%58/04 93

280‘500/0 بعكمرتم .هتفش بعكمرتم رد هتفكش كهآ مرگوليك150 و لحم كاخ اب يزير هتفش 110901 92

298‘000/0%6/24 93

388‘500/0 بعكمرتم 150اب ،هلصاف ره هب لحم جراخ زا راد نش بسانم هدش هيهت كاخ اب يزير هتفش

.هتفش بعكمرتم رد هتفكش كهآ مرگوليك

110902 92

426‘000/0%9/65 93

17‘100/0 بعكمرتم  هب هك دصرد هد ره هزادنا هب ،هسام و نش ندرك هفاضا يارب ،110901 فيدر هب اهب هفاضا

.دوش هفاضا لحم كاخ مجح

110903 92

19‘100/0%11/70 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزير هتفشو يراكرجآ - 11 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

69‘700/0 بعكمرتم  هتفكش كهآ مرگ وليك50ره شيازفا يارب ،110902 و110901 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوشيم هبساحم بسانت هب وليك50رسك .هتفش بعكمرتم رد

110904 92

61‘900/0%11/19- 93

-69‘700/0 بعكمرتم  رد هتفكش كهآ ،مرگ وليك50 ره شهاك يارب ،110902 و110901 ياهفيدر هب اهبرسك

.دوش يم هبساحم بسانت هب وليك50 رسك .هتفش بعكم رتم

110905 92

-61‘900/0%11/19- 93

222‘500/0 عبرمرتم  ناميس هسام تالماب عبرم رتميتناس10 ات عطقم حطس اب)يباغود( كالپ رجآ اب ينيچامن

.رجآ تشپرد يزيرباغود لماش ،1:5

111001 92

304‘000/0%36/63 93

243‘000/0 عبرمرتم  هسام تالماب عبرم رتميتناس10 زا شيب عطقم حطس اب)يباغود( كالپ رجآ اب ينيچامن

.رجآ تشپرد يزير باغود لماش ،1:5 ناميس

111002 92

331‘500/0%36/42 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب - 12 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

1‘757‘000/0 بعكمرتم  هب نتب اب عبرمرتم0.05 ات عطقم حطس اب هتخاس شيپ ينتب ياهلودج بصن و هيهت

.1:5 ناميس هسام تالم و بعكمرتم رد ناميس مرگوليك250رايع

120101 92

2‘452‘000/0%39/56 93

1‘517‘000/0 بعكمرتم  اب عبرمرتم0.1 ات0.05 زا شيب عطقم حطس اب هتخاس شيپ ينتب ياهلودج بصن و هيهت

.1:5 ناميس هسام تالم و بعكمرتم رد ناميس مرگ وليك250رايع هب نتب

120102 92

2‘041‘000/0%34/54 93

1‘224‘000/0 بعكمرتم  هب نتب اب عبرم رتم0.1 زا شيب عطقم حطس اب هتخاس شيپ ينتب ياهلودج بصن و هيهت

.1:5 ناميس هسام تالم و بعكم رتم رد ناميس مرگ وليك250رايع

120103 92

1‘608‘500/0%31/41 93

1‘467‘000/0 بعكمرتم  لقادح اب و عبرمرتم0.36 ات عطقم حطس اب ،يسرپ هتخاس شيپ ياهلودج بصن و هيهت

 و يشكدنب هارمه هب ،عبرم رتم يتناس رب مرگوليك280 ،درادناتسا يا هناوتسا تمواقم

.لودج تيوقت نتب يارجا

120104 92

1‘652‘500/0%12/64 93

1‘446‘000/0 بعكمرتم  اب و عبرمرتم0.36 زا شيب عطقم حطس اب ،يسرپ هتخاسشيپ ياهلودج بصن و هيهت

 دنب هارمه هب ،عبرم رتميتناس رب مرگوليك280 ،درادناتسا ياهناوتسا تمواقم لقادح

.لودج تيوقت نتب يارجا و يشك

120105 92

1‘599‘000/0%10/58 93

1‘378‘000/0 بعكمرتم  ،بعكم رتم رد ناميس وليك300رايع اب ،)حلسم( هتخاس شيپ ينتب لاد بصن و هيهت

.هباشم دراوم و اهيوج يور لپ ناونع هب اي و اهرهن ،اهلاناك يور لاد يارب

120201 92

1‘815‘000/0%31/71 93

1‘451‘000/0 بعكمرتم  و)pipe sleeper( هلول هاگ هيكت يارب هتخاس شيپ ينتب تاعطق بصن و تخاس ،هيهت

.نتب بعكم رتم رد ناميس وليك300 رايع اب ،هباشم ياهراك

120202 92

1‘910‘500/0%31/67 93

1‘902‘000/0 بعكمرتم  مجح و بعكم رتم رد ناميس وليك350رايع اب هتخاس شـيپ ينتب تاعطق بصن و هيهت

.كاخ ندرك حلسم يارب بعكم رتم0.21 ات

120203 92

2‘523‘500/0%32/68 93

1‘748‘000/0 بعكمرتم  مجح و بعكم رتم رد ناميس وليك350رايعاب هتخاس شيپ ينتب تاعطق بصن و هيهت

.كاخ ندرك حلسم يارب بعكم رتم0.60 ات0.21 زا شيب

120204 92

2‘264‘500/0%29/55 93

69‘500/0 لوطرتم  رد ناميس وليك300رايعهب نتب اب ،رتميتناس10 يلخاد رطق هب ،يناميس هلول بصن و هيهت

.نتب بعكم رتم

120301 92

85‘600/0%23/17 93

73‘600/0 لوطرتم  ناميس وليك300 رايع هب نتب اب ،رتميتناس15 يلخاد رطق هب ،يناميس هلول بصن و هيهت

.نتب بعكم رتم رد

120302 92

90‘500/0%22/96 93

92‘800/0 لوطرتم  ناميس وليك300 رايعهب نتب اب ،رتميتناس20 يلخاد رطق هب ،يناميس هلول بصن و هيهت

.نتب بعكم رتم رد

120303 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب - 12 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

118‘000/0 لوطرتم 120303%27/16 93

113‘000/0 لوطرتم  ناميس وليك300رايعهب نتب اب ،رتميتناس25 يلخاد رطق هب ،يناميس هلول بصن و هيهت

.نتب بعكم رتم رد

120304 92

140‘500/0%24/34 93

179‘500/0 لوطرتم  نتب اب ،رتميتناس6 تماخض و رتميتناس30 يلخاد رطق هب ينتب هلول بصن و هيهت

.نتب بعكم رتم رد ناميس وليك300رايعهب

120305 92

221‘000/0%23/12 93

229‘000/0 لوطرتم  نتب اب ،رتميتناس6 تماخض و رتميتناس40 يلخاد رطق هب ينتب هلول بصن و هيهت

.نتب بعكمرتم رد ناميس وليك300رايعهب

120306 92

283‘000/0%23/58 93

328‘500/0 لوطرتم  نتب اب ،رتميتناس6 تماخض و رتميتناس50 يلخاد رطق هب ينتب هلول بصن و هيهت

.نتب بعكم رتم رد ناميس وليك300رايعهب

120307 92

385‘500/0%17/35 93

386‘000/0 لوطرتم  نتب اب ،رتميتناس8 تماخض و رتميتناس60 يلخاد رطق هب ينتب هلول بصن و هيهت

.نتب بعكم رتم رد ناميس وليك300رايعهب

120308 92

453‘500/0%17/49 93

235‘500/0 لوطرتم  نتب اب رتميتناس8 تماخض و رتميتناس60 يلخاد رطق هب ،حلسم ينتب هلول بصن و هيهت

.نتب بعكم رتم رد ناميس وليك300رايعهب

120309 92

299‘500/0%27/18 93

324‘500/0 لوطرتم  نتب اب رتميتناس10 تماخض و رتميتناس80 يلخاد رطق هب ،حلسم ينتب هلول بصن و هيهت

.نتب بعكم رتم رد ناميس وليك300رايعهب

120310 92

407‘000/0%25/42 93

390‘500/0 لوطرتم  نتب اب رتميتناس10 تماخض و رتم1 يلخاد رطق هب ،حلسم ينتب هلول بصن و هيهت

.نتب بعكم رتم رد ناميس وليك300رايعهب

120311 92

485‘500/0%24/33 93

695‘500/0 لوطرتم  هب ،قمع ره رد هعطق هس زا لكشتم هتخاس شيپ حلسم ينتب ياهلوك بصن و هيهت

 مخت عطقم اب و نتب بعكم رتم رد ناميس وليك300 رايعهب نتب اب اهتانق ميكحت روظنم

.لوك تشپ ندرك رپ اب ،رتميتناس80×120دودح داعبا هب يغرم

120401 92

937‘000/0%34/72 93

689‘500/0 بعكمرتم .1:5 ناميس هسام تالم و يلاخوت يناميس كولب اب ييانب 120501 92

843‘000/0%22/26 93

712‘500/0 بعكمرتم .1:5 ناميس هسام تالم و رپ فك يلاخ وت يناميس كولب اب ييانب 120502 92

852‘500/0%19/65 93

142‘500/0 عبرمرتم .1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس20دودح تماخض هب يلاخ وت يناميس كولب اب ييانب 120503 92

176‘000/0%23/51 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب - 12 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

153‘500/0 عبرمرتم  هسام تالم و رتميتناس20دودح تماخض هب رپ فك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب

.1:5 ناميس

120504 92

190‘500/0%24/10 93

78‘000/0 عبرمرتم .1:5 ناميس هسام تالم و رتميتناس10دودح تماخض هب يلاخ وت يناميس كولب اب ييانب 120505 92

96‘000/0%23/08 93

80‘100/0 عبرمرتم  هسام تالم و رتميتناس10 دودح تماخض هب رپ فك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب

.1:5 ناميس

120506 92

96‘600/0%20/60 93

6‘480/0 بعكمرتم .دشاب هدش تيوقت راهم ليم اب راويد هك يتروص رد ،كولب اب ييانب ياهفيدر هب اهب هفاضا 120507 92

10‘200/0%57/41 93

2‘413‘000/0 بعكمرتم  رجآ1.5 تماخض هب ،1:5 ناميس هسام تالم و يراشف رجآ داعبا هب يناميس رجآاب ييانب

.رتشيب و

120601 92

1‘795‘000/0%25/61- 93

529‘000/0 عبرمرتم  تالم اب رجآ كي تماخض هب يزاسراويد يارب ،يراشف رجآداعبا هب يناميس رجآاب ييانب

.1:5 ناميس هسام

120602 92

395‘000/0%25/33- 93

271‘500/0 عبرمرتم  تالم اب رجآ مين تماخضهب يزاس راويد يارب ،يراشف رجآ داعبا هب يناميس رجآ اب ييانب

.1:5 ناميس هسام

120603 92

203‘000/0%25/23- 93

289‘000/0 بعكمرتم  رتم ره يازا هب1:5 ناميس هسام تالم اب يلاخ وت يناميس ياهكولب ياه هرفح ندرك رپ

.ينيچ كولب مجح بعكم

120701 92

385‘000/0%33/22 93

53‘200/0 بعكمرتم  هبملت زا هدافتسا و دوش ماجنا بآ زارت نيياپ رد هك ينيچ كولب ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دشاب يمازلا تايلمع يارجا نيح يروتوم

120702 92

71‘500/0%34/40 93

16‘600/0 عبرمرتم .يناميس كولب اب ينيچ امن ياهب هفاضا 120703 92

26‘100/0%57/23 93

79‘800/0 عبرمرتم .يراشف رجآ داعبا هب يناميس رجآ اب ينيچامن ياهب هفاضا 120704 92

75‘600/0%5/26- 93

149‘500/0 عبرمرتم 1:5 ناميس هسام تالماب)يزاگ نتب( كبس نتب زا هتخاس شيپ ينتب ياهكولب اب ييانب

.رتميتناس10ات تماخض هب

120801 92

160‘000/0%7/02 93

207‘000/0 عبرمرتم 1:5 ناميس هسام تالم اب)يزاگ نتب( كبس نتب زا هتخاس شيپ ينتب ياهكولب اب ييانب

.رتميتناس15 ات رتميتناس10 زا رتشيب تماخض هب

120802 92

221‘500/0%7/00 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب - 12 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

248‘000/0 عبرمرتم 1:5 ناميس هسام تالماب)يزاگ نتب( كبس نتب زا هتخاس شيپ ينتب ياهكولب اب ييانب

.رتميتناس20ات رتميتناس15 زا رتشيب تماخض هب

120803 92

257‘000/0%3/63 93

217‘000/0 عبرمرتم 1:5 ناميس هسام تالماب)يزاگ نتب( كبس نتب زا هتخاس شيپ ينتب ياهكولب اب ييانب

.رتميتناس25 ات رتميتناس20 زا رتشيب تماخض هب

120804 92

303‘500/0%39/86 93

242‘000/0 عبرمرتم 1:5 ناميس هسام تالماب)يزاگ نتب( كبس نتب زا هتخاس شيپ ينتب ياهكولب اب ييانب

.رتميتناس30ات رتميتناس25 زا رتشيب تماخض هب

120805 92

349‘000/0%44/21 93

226‘500/0 عبرمرتم 5 ات4 تماخض هب ،يسرپ هتخاس شيپ ينتب ياه شوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت

 هسام تالم عون ره اب ،شوپفك ره يارب ،عبرمرتم يسد16 ات حطس هب و رتم يتناس

.ناميس

120901 92

225‘500/0%0/44- 93

229‘000/0 عبرمرتم 5 ات4 تماخض هب ،يسرپ هتخاسشيپ ينتب ياهشوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت

 هسام تالم عون ره اب ،شوپفك ره يارب ،عبرمرتميسد16 زا شيب حطس هب و رتميتناس

.ناميس

120902 92

229‘000/0 93

176‘500/0 عبرمرتم 5 ات4 تماخض هب ،ياهربيو هتخاسشيپ ينتب ياهشوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت

 هسام تالم عون ره اب ،شوپفك ره يارب ،عبرمرتميسد16 ات حطس هب و رتميتناس

.ناميس

120903 92

220‘500/0%24/93 93

179‘000/0 عبرمرتم 5 ات4 تماخض هب ،ياهربيو هتخاسشيپ ينتب ياهشوپفك يارجا و لمح ،حلاصم هيهت

 هسام تالم عون ره اب ،شوپفك ره يارب ،عبرمرتميسد16 زا شيب حطس هب و رتميتناس

.ناميس

120904 92

224‘000/0%25/14 93

40‘000/0 عبرمرتم .يسرپ هتخاسشيپ ينتب شوپفك ندوب رادحرط ياهب هفاضا 120905 92

38‘000/0%5/00- 93

20‘000/0 بعكمرتم .يسرپ  هتخاسشيپ ينتب شوپفك ندوب يگنر ياهب هفاضا 120906 92

19‘000/0%5/00- 93

96‘200/0 عبرمرتم  ات تماخض هب ،هدش طسبنم سر هناد اب هدش هيهت رپ فك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب

.1:5 ناميس و هسام تالم اب رتميتناس10

121001 92

132‘500/0%37/73 93

135‘000/0 عبرمرتم  تماخض هب ،هدش طسبنم سر هناد اب هدش هيهت رپ فك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب

.1:5 ناميس و هسام تالم اب رتميتناس15 دودح

121002 92

193‘500/0  تماخض هب ،هدش طسبنم سر هناد اب هدش هيهت رپ فك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب

.1:5 ناميس و هسام تالم اب رتميتناس15 ات12

%43/33 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

ينيچ كولبو هتخاس شيپ نتب - 12 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

187‘500/0 عبرمرتم  تماخض هب ،هدش طسبنم سر هناد اب هدش هيهت رپ فك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب

.1:5 ناميس و هسام تالم اب رتميتناس20 دودح

121003 92

269‘000/0 17تماخض هب ،هدش طسبنم سر هناد اب هدش هيهت رپ فك يلاخوت يناميس كولب اب ييانب

.1:5 ناميس و هسام تالم اب رتميتناس20 ات

%43/47 93

30‘000/0 عبرمرتم  ياهكولب ندوب هرادج هس تروص رد121003 و121002 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.يفرصم

121004 93

15‘000/0 عبرمرتم  يوتحم هدامآ تالم زا هدافتسا تروص رد121003 ات121001 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.كبس هنادزير هدش طسبنم سر

121005 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يتبوطر يراك قياع - 13 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

30‘600/0 عبرمرتم .ريق دودنا رشق كي اب يتبوطر يراك قياع 130101 92

35‘000/0%14/38 93

68‘000/0 عبرمرتم .هدش حالصا يرميلپ ريق اب يترارح فلتخم ياهقياع ريز رد يتبوطر يراك قياع 130102 92

75‘800/0%11/47 93

88‘900/0 عبرمرتم  و اهتلاوت ،اهمامح حوطس يارب ينوگ هيال كي و ريق دودنا رشق ود اب ،يتبوطر يراك قياع

.اهيپ يور

130201 92

91‘700/0%3/15 93

84‘600/0 عبرمرتم .حوطس رياس يارب ينوگ هيال كي و ريق دودنا رشق ود اب ،يتبوطر يراك قياع 130202 92

86‘000/0%1/65 93

142‘500/0 عبرمرتم  و اهتلاوت ،اهمامح حوطس يارب ينوگ هيال ود و ريق دودنا رشق هس اب ،يتبوطر يراك قياع

.اهيپ يور

130203 92

145‘500/0%2/11 93

136‘000/0 عبرمرتم .حوطس رياس يارب ينوگ هيال ود و ريق دودنا رشق هس اب ،يتبوطر يراك قياع 130204 92

136‘500/0%0/37 93

197‘500/0 عبرمرتم  اهتلاوت ،اهمامح حوطس يارب ينوگ هيال هس و ريق دودنا رشق راهچ اب ،يتبوطر يراك قياع

.اهيپ يور و

130205 92

202‘500/0%2/53 93

192‘500/0 عبرمرتم .حوطس رياس يارب ينوگ هيال هس و ريق دودنا رشق راهچ اب يتبوطر يراك قياع 130206 92

195‘500/0%1/56 93

79‘300/0 عبرمرتم  و رتسا يلپ فايلا و ريق زا لكشتم كي هجرد هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياع

 يور و اهتلاوت ،اهمامح حوطس يارب رتسآ رشق مامضنا هب ،رتميليم3 تماخض هب وشيت

.اهيپ

130301 92

93‘200/0%17/53 93

75‘800/0 عبرمرتم  و رتسا يلپ فايلا و ريق زا لكشتم كي هجرد هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياع

.حوطس رياس يارب رتسآ رشق مامضنا هب ،رتميليم3 تماخض هب وشيت

130302 92

87‘700/0%15/70 93

87‘100/0 عبرمرتم  و رتسا يلپ فايلا و ريق زا لكشتم كي هجرد هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياع

 يور و اه تلاوت ،اهمامح حوطس يارب رتسآرشق مامضنا هب ،رتميليم4 تماخض هب وشيت

.اهيپ

130303 92

95‘500/0%9/64 93

83‘600/0 عبرمرتم  و رتسا يلپ فايلا و ريق زا لكشتم كي هجرد هتخاس شيپ قياع اب ،يتبوطر يراك قياع

.حوطس رياس يارب رتسآرشق مامضنا هب ،رتميليم4 تماخض هب وشيت

130304 92

90‘000/0%7/66 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يتبوطر يراك قياع - 13 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

4‘600/0 عبرمرتم  هتخاس شيپ قياع زا هدافتسا تروص رد130304 و130302 ياه فيدر هب اهب هفاضا

 قباطم يموينيمولآ شكور و وشيت و رتسايلپ فايلا و ريق زا لكشتم راد ليوف كي هجرد

ينف تاصخشم

130305 93

3‘230/0 عبرمرتم  ،فلتخم ياهگنر هب صوصخم عيام اب ،هتخاس شيپ قياع ظفاحم هيور رشق نتخير و هيهت

.دوشيمن ماجنا اهششوپ رياس اي تلافسآ ،قياع يور هك يياهلحم و اهماب حوطس يارب

130401 92

3‘990/0%23/53 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يترارح يراك قياع - 14 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

22‘200/0 عبرمرتم  و رتميليم25 تماخض هب تفارك ذغاك شكور اب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگ وليك16 صوصخم نزو هب

140101 92

24‘000/0%8/11 93

26‘200/0 عبرمرتم  و رتميليم25 تماخض هب تفارك ذغاك شكور اب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگ وليك20 صوصخم نزو هب

140102 92

28‘000/0%6/87 93

22‘300/0 عبرمرتم  و رتميليم30 تماخض هب تفارك ذغاك شكور اب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگ وليك12 صوصخم نزو هب

140103 92

20‘900/0%6/28- 93

33‘800/0 عبرمرتم  و رتميليم50 تماخض هب تفارك ذغاك شكور اب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگ وليك12 صوصخم نزو هب

140104 92

32‘000/0%5/33- 93

45‘200/0 عبرمرتم  و رتميليم50 تماخض هب تفارك ذغاك شكور اب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگ وليك16 صوصخم نزو هب

140105 92

39‘900/0%11/73- 93

50‘100/0 عبرمرتم  و رتميليم50 تماخض هب تفارك ذغاك شكور اب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگ وليك20 صوصخم نزو هب

140106 92

47‘800/0%4/59- 93

1‘830/0 عبرمرتم  هداس موينيمولآ شكور زا هك يتروص رد ،140106 ات140101 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا تفارك ذغاك ياجب

140201 92

6‘690/0%265/57 93

6‘490/0 عبرمرتم  حلسم موينيمولآ شكور زا هك يتروص رد ،140106 ات140101 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا تفارك ذغاك ياجب

140202 92

10‘700/0%64/87 93

45‘000/0 عبرمرتم 25 تماخض هب شكور نودب و لناپ تروص هب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگ وليك36 صوصخم نزو هب و رتميليم

140301 92

50‘700/0%12/67 93

59‘400/0 عبرمرتم 25 تماخض هب شكور نودب و لناپ تروص هب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگ وليك50 صوصخم نزو هب و رتميليم

140302 92

65‘800/0%10/77 93

109‘500/0 عبرمرتم 25 تماخض هب شكور نودب و لناپ تروص هب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگ وليك100 صوصخم نزو هب و رتميليم

140303 92

117‘500/0%7/31 93

80‘900/0 عبرمرتم 50 تماخض هب ،شكور نودب و لناپ تروص هب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگوليك36 صوصخم نزو هب و رتميليم

140304 92

87‘600/0%8/28 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يترارح يراك قياع - 14 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

108‘000/0 عبرمرتم 50 تماخض هب ،شكور نودب و لناپ تروص هب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگوليك50 صوصخم نزو هب و رتميليم

140305 92

116‘000/0%7/41 93

172‘500/0 عبرمرتم 50 تماخض هب ،شكور نودب و لناپ تروص هب هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكم رتم رد مرگوليك100 صوصخم نزو هب و رتميليم

140306 92

184‘000/0%6/67 93

184‘500/0 عبرمرتم  نزو و رتميليم50 تماخضهب راديروت فرطكي هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك60 صوصخم

140401 92

193‘000/0%4/61 93

241‘000/0 عبرمرتم  نزو و رتميليم75 تماخضهب راديروت فرطكي هشيش مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك60 صوصخم

140402 92

251‘500/0%4/36 93

56‘500/0 عبرمرتم  نزو و رتميليم50 تماخضهب شكور نودب گنس مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك30 صوصخم

140501 92

65‘400/0%15/75 93

58‘700/0 عبرمرتم  و رتميليم50 تماخضهب تفارك ذغاك شكور اب گنس مشپ قياع اب يترارح يراك قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك30 صوصخم نزو

140601 92

76‘700/0%30/66 93

8‘530/0 عبرمرتم  تفارك ذغاك ياجهب حلسم موينيمولآ شكور زا هك يتقو140601 فيدر هب اهبهفاضا

.دوش هدافتسا

140701 92

15‘600/0%82/88 93

94‘400/0 عبرمرتم  صوصخم نزو و رتميليم25 تماخض هب شكور نودب و لناپ تروصهب گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك100

140801 92

113‘500/0%20/23 93

96‘400/0 عبرمرتم  صوصخم نزو و رتميليم30 تماخض هب شكور نودب و لناپ تروصهب گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك80

140802 92

114‘500/0%18/78 93

146‘500/0 عبرمرتم  صوصخم نزو و رتميليم50 تماخض هب شكور نودب و لناپ تروصهب گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك80

140803 92

149‘000/0%1/71 93

177‘000/0 عبرمرتم  صوصخم نزو و رتميليم50 تماخض هب شكور نودب و لناپ تروصهب گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك100

140804 92

180‘000/0%1/69 93

210‘000/0 عبرمرتم  صوصخم نزو و رتميليم60 تماخض هب شكور نودب و لناپ تروصهب گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك100

140805 92

194‘000/0%7/62- 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يترارح يراك قياع - 14 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

237‘500/0 عبرمرتم  صوصخم نزو و رتميليم75 تماخض هب شكور نودب و لناپ تروصهب گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك80

140806 92

216‘500/0%8/84- 93

148‘000/0 عبرمرتم  مرگوليك80 صوصخم نزو و رتميليم30 تماخض هب راديروت فرطكي گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد

140901 92

158‘500/0%7/09 93

175‘000/0 عبرمرتم  مرگوليك100 صوصخم نزو و رتميليم30 تماخض هب راديروت فرطكي گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد

140902 92

187‘000/0%6/86 93

207‘500/0 عبرمرتم  مرگوليك80 صوصخم نزو و رتميليم50 تماخض هب راديروت فرطكي گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد

140903 92

189‘000/0%8/92- 93

245‘500/0 عبرمرتم  مرگوليك100 صوصخم نزو و رتميليم50 تماخض هب راديروت فرطكي گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد

140904 92

223‘500/0%8/96- 93

278‘000/0 عبرمرتم  مرگوليك80 صوصخم نزو و رتميليم75 تماخض هب راديروت فرطكي گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد

140905 92

252‘500/0%9/17- 93

339‘500/0 عبرمرتم  مرگوليك100 صوصخم نزو و رتميليم75 تماخض هب راديروت فرطكي گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد

140906 92

307‘500/0%9/43- 93

362‘000/0 عبرمرتم  مرگوليك80 صوصخم نزو و رتميليم100 تماخض هب راديروت فرطكي گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد

140907 92

327‘500/0%9/53- 93

434‘500/0 عبرمرتم 100 صوصخم نزو و رتميليم100 تماخض هب راديروت فرطكي گنس مشپ قياع

.بعكمرتم رد مرگوليك

140908 92

392‘500/0%9/67- 93

76‘000/0 عبرمرتم .رتميليم15 تماخض هب ناتروايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141001 92

79‘800/0%5/00 93

225‘500/0 عبرمرتم .رتميليم50 تماخض هب ناتروايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141002 92

230‘500/0%2/22 93

438‘000/0 عبرمرتم .رتميليم100 تماخض هب ناتروايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141003 92

443‘500/0%1/26 93

650‘500/0 عبرمرتم .رتميليم150 تماخض هب ناتروايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141004 92

657‘000/0%1/00 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يترارح يراك قياع - 14 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

862‘500/0 عبرمرتم .رتميليم200 تماخض هب ناتروايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141005 92

869‘500/0%0/81 93

1‘590/0 عبرمرتم  قياع حطس هك تفارك ذغاك عبرمرتم ره يارب141005 ات141001 ياهفيدر هب اهبهفاضا

.دناشوپب ار

141101 92

1‘750/0%10/06 93

16‘600/0 عبرمرتم  حلسم موينيمولآ كزان قرو عبرمرتم ره يارب141005 ات141001 ياهفيدر هب اهبهفاضا

.دناشوپب ار قياع حطس هك نوركيم80 يمسا تماخضهب

141102 92

15‘600/0%6/02- 93

58‘900/0 مرگوليك  فلتخم حوطس اب قياع يقالت لحم رد نينچمه و ناتروايلپ ياهلناپ نيب زرد ندركرپ

.يفرصم نزو بسحرب ناتروايلپ قيرزت قيرطهب

141201 92

62‘800/0%6/62 93

13‘200/0 عبرمرتم .رتميليم15 تماخضهب نرياتسايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141301 92

22‘700/0%71/97 93

38‘300/0 عبرمرتم .رتميليم50 تماخضهب نرياتسايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141302 92

66‘800/0%74/41 93

76‘700/0 عبرمرتم .رتميليم100 تماخضهب نرياتسايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141303 92

134‘000/0%74/71 93

109‘500/0 عبرمرتم .رتميليم150 تماخضهب نرياتسايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141304 92

192‘000/0%75/34 93

145‘500/0 عبرمرتم .رتميليم200 تماخضهب نرياتسايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141305 92

255‘000/0%75/26 93

181‘000/0 عبرمرتم .رتميليم250 تماخضهب نرياتسايلپ قياع اب يترارح يراكقياع 141306 92

317‘500/0%75/41 93

200/0 دصرد  نرياتسايلپ قياع زا هك يتروص رد141306 فيدر ات141301 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.ددرگ هدافتسا هدش دورتسكا

141307 93
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ناميس تسبزآ ياهراك - 15 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

123‘500/0 عبرمرتم  ششوپ يارب ،رتميليم6 دودح تماخض هب ناميس تسبزآ فاص ياهقرو بصن و هيهت

.فلتخم داعبا هب مزال ياهشرب اب بذاك فقس

150101 92

147‘500/0 عبرمرتم  فقس ششوپ يارب ،رتميليم8 تماخض هب ناميس تسبزآ فاص ياهقرو بصن و هيهت

.فلتخم داعبا هب مزال ياهشرب اب بذاك

150102 92

179‘500/0 عبرمرتم  فقس ششوپ يارب ،رتميليم10 تماخض هب ناميس تسبزآ فاص ياهقرو بصن و هيهت

.فلتخم داعبا هب مزال ياهشرب اب بذاك

150103 92

210‘500/0 عبرمرتم  فقس ششوپ يارب ،رتميليم12 تماخض هب ناميس تسبزآ فاص ياهقرو بصن و هيهت

.فلتخم داعبا هب مزال ياهشرب اب بذاك

150104 92

136‘000/0 عبرمرتم  حوطس ششوپ يارب ،رتميليم6 تماخض هب ناميس تسبزآ فاص ياهقرو بصن و هيهت

.شكاوه و شكدود لحم هيبعت و فلتخم داعبا هب مزال ياهشرب اب اهامن و مياق

150201 92

161‘000/0 عبرمرتم  حوطس ششوپ يارب ،رتميليم8 تماخض هب ناميس تسبزآ فاص ياهقرو بصن و هيهت

.شكاوه و شكدود لحم هيبعت و فلتخم داعبا هب مزال ياهشرب اب اهامن و مياق

150202 92

193‘500/0 عبرمرتم  حوطس ششوپ يارب ،رتميليم10 تماخض هب ناميس تسبزآ فاص ياهقرو بصن و هيهت

.شكاوه و شكدود لحم هيبعت و فلتخم داعبا هب مزال ياهشرب اب اهامن و مياق

150203 92

225‘500/0 عبرمرتم  حوطس ششوپ يارب ،رتميليم12 تماخض هب ناميس تسبزآ فاص ياهقرو بصن و هيهت

.شكاوه و شكدود لحم هيبعت و فلتخم داعبا هب مزال ياهشرب اب اهامن و مياق

150204 92

137‘500/0 عبرمرتم  يارب رتميليم175 دودح جوم لوط اب ناميس تسبزآ رادجوم ياهقرو بصن و هيهت

 و شكاوه ،شكدود لحم هيبعت ،شرب و مزال يناشوپ مه اب رادبيش حوطس يور ششوپ

.يدنب بآ يارب زاين دروم حلاصم

150301 92

147‘000/0 عبرمرتم  يارب رتميليم175 دودح جوم لوط اب ناميس تسبزآ رادجوم ياهقرو بصن و هيهت

 و شكاوه ،شكدود لحم هيبعت ،شرب و مزال يناشوپ مه اب مياق حوطس يور ششوپ

.يدنب بآ يارب زاين دروم حلاصم

150302 92

454‘000/0 عبرمرتم  دودح تماخض و رتميتناس30×60داعبا هب)زاودرآ( ناميس تسبزآ ياهقرو بصن و هيهت

 ،رادبيش حوطس يور ششوپ يارب ،زاودرا ره حطس موس ود يناشوپ مه اب ،رتميليم3.8

.يدنب بآ يارب مزال حلاصم نينچمه و شكاوه و شكدود لحم هيبعت

150401 92

527‘500/0 عبرمرتم  دودح تماخض و رتميتناس30×20داعبا هب)زاودرآ( ناميس تسبزآ ياهقرو بصن و هيهت

 ،رادبيش حوطس يور ششوپ يارب ،زاودرا ره حطس موس ود يناشوپ مه اب ،رتميليم3.8

.يدنب بآ يارب مزال حلاصم نينچمه و شكاوه و شكدود لحم هيبعت

150402 92

481‘000/0 عبرمرتم  دودح تماخض و رتميتناس30×60داعبا هب)زاودرآ( ناميس تسبزآ ياهقرو بصن و هيهت

 اي و مياق حوطس يور ششوپ يارب ،زاودرا ره حطس موس ود يناشوپ مه ابرتميليم3.8

.يدنب بآ يارب مزال حلاصم نينچمه و شكاوه ،شكدود لحم هيبعت و اهامن يناشيپ

150403 92

613‘000/0 عبرمرتم  دودح تماخض و رتميتناس30×20داعبا هب)زاودرآ( ناميس تسبزآ ياهقرو بصن و هيهت

 اي و مياق حوطس يور ششوپ يارب ،زاودرا ره حطس موس ود يناشوپ مه ابرتميليم3.8

.يدنب بآ يارب مزال حلاصم نينچمه و شكاوه ،شكدود لحم هيبعت و اهامن يناشيپ

150404 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كبس يدالوف ياهراك - 16 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

24‘000/0 مرگوليك  يلاصتا ياهكخاش اب ،)هبيتك نودب اي اب( قرو زا يزلف بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت

.الول و لفق يارب مزال ياهتيوقت و اهيزاساج و طوبرم

160101 92

23‘900/0%0/42- 93

25‘200/0 مرگوليك  دننام و قرو درگ ليم ،ينادوان ،يرپس ،يشبن زا ينهآ هرجنپ و رد بصن و تخاس ،هيهت

.مزال نديياس و يراكشوج اب هارمه تالآ قاري بصن دزمتسد و يزاساج اب ،نآ

160102 92

27‘000/0%7/14 93

25‘100/0 مرگوليك  ،يرپس ،يشبن زا اههلپ فك يزلف يزاسباق و ناب هدرن و هدرن ،ظافح بصن و تخاس ،هيهت

 اب هارمه تالآ قاري بصن دزمتسد و يزاساج اب ،نآدننام و قرو درگ ليم و ينادوان

.مزال نديياس و يراكشوج

160103 92

26‘900/0%7/17 93

32‘000/0 مرگوليك  و يزاساج اب ،يلاخ وت ياهليفورپ زا ينهآ هرجنپ و رد ،بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت

.مزال نديياسو يراكشوج اب هارمه تالآ قاري بصن دزمتسد

160104 92

32‘800/0%2/50 93

30‘500/0 مرگوليك  و هايس هلول زا اه هلپ فك يزلف يزاسباق و ناب هدرن و هدرن ظافح بصن و تخاس ،هيهت

 نديياسو يراكشوج اب هارمه تالآ قاري بصن دزمتسد و يزاس اجاب ،يلاخ وت ياهليفورپ

.مزال

160105 92

30‘400/0%0/33- 93

41‘300/0 مرگوليك .ينهآ ييوشك ياه هرجنپ و اهرد يارب هرقرق و لير بصن و هيهت 160106 92

48‘900/0%18/40 93

27‘700/0 مرگوليك  ،رادجآ اي هداس قرو اب يدالوف ياهيزاسفك و اهشوپرد ،اههچيرد بصن و تخاس ،هيهت

.نديياس و يراكشوج اب مزال ياهليفورپ رياس و همست ،يشبن ،يرپس اب هارمه

160201 92

29‘800/0%7/58 93

22‘100/0 مرگوليك .نآ هباشم ياهراك اي ،اهلاناك اي اه هچضوح يندچ ياه هچيرد بصن و هيهت 160202 92

26‘000/0%17/65 93

26‘000/0 مرگوليك  ششوپ روظنم هب ،نهآ ياهقرو بصن و نديياس ،نداد مرف ،يراكشوج ،يراكشرب ،هيهت

.نآ دننام و اه هرجنپ فك اهريت ،اه نوتس حوطس

160203 92

29‘100/0%11/92 93

25‘400/0 مرگوليك  ،يرپس ،يشبن اب ،زاوادرآ ششوپ يزاسريز اي و بذاك حوطس يزاسريز و حلاصم هيهت

.نآ دننام و درگ ليم

160204 92

25‘200/0%0/79- 93

22‘800/0 مرگوليك .يلاخ وت ياهليفورپ زا ،بذاك ياهفقس يزاسريز بصن و تخاس ،حلاصم هيهت 160205 92

21‘200/0%7/02- 93

24‘100/0 مرگوليك  دننام و نهآريت ،ينادوان ،يرپس ،يشبن ،زا يزلف كتسد اي هياپ يراذگراك و تخاس ،هيهت

.نآ هباشم ياهراك رياس و يميس روت اي رادراخ ميس بصن يارب ،نآ

160206 92

25‘200/0%4/56 93
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هينبا ياهب تسرهف

كبس يدالوف ياهراك - 16 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

26‘500/0 مرگوليك  ميس بصن يارب ،هايس هلول اي يطوق زا يزلف كتسد اي هياپ يراذگراك و تخاس ،هيهت

.نآ هباشم ياهراك رياس و يميس روت اي رادراخ

160207 92

27‘500/0%3/77 93

34‘900/0 مرگوليك  رادراخ ميس بصن يارب ،هزيناولاگ هلول ،زا يزلف كتسد اي هياپ يراذگراك و تخاس ،هيهت

.نآ هباشم ياهراك رياس و يميس روت اي

160208 92

37‘100/0%6/30 93

25‘500/0 مرگوليك  يموينيمولآ يچيودناس ياهقرو بصن يزاسريز يارب يزلف تلكسا بصن و تخاس ،هيهت

4 تماخض هب يموينيمولآ ياه قرو اي نليتايلپ ينايم هيال اب رتميليم6 ات3 تماخضهب

.ناتروي يلپ ينايم هيال و رتم يتناس

160209 92

25‘400/0  يچيودناس ياهقرو بصن روظنم هب لناپ تخاس يارب يزلف تلكسا بصن و تخاس ،هيهت

يموينيمولآ

%0/39- 93

29‘100/0 مرگوليك  و چيپ اب كاخ ندرك حلسم يارب فلتخم داعبا هب يدالوف رادجآ ياههمست بصن و هيهت

.مزال هرهم

160210 92

34‘900/0%19/93 93

20‘300/0 مرگوليك  حلسم يارب هتخاس شيپ ينتب تاعطق رد يدالوف ريگهمست ياههنابز يراذگاج و هيهت

.كاخ ندرك

160211 92

21‘300/0%4/93 93

8‘680/0 مرگوليك 100 نازيم هب اه هنابز و اههمست هك يتروص رد160211 و160210 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دنوش هزيناولاگ نوركيم

160212 92

13‘600/0%56/68 93

40‘900/0 مرگوليك .ينتب ياهنزخم فقس رد شكاوه ناونع هب هزيناولاگ هلول بصن و هيهت 160213 92

44‘200/0%8/07 93

34‘200/0 مرگوليك  و لياسو مامت اب ،فاص هزيناولاگ ديفس قرو اب ،اهگنيشالف و فقس ششوپ ،حلاصم هيهت

.بصن مزاول

160301 92

30‘500/0%10/82- 93

34‘100/0 مرگوليك  مزاول و لياسو مامت اب ،يا هركرك هزيناولاگ ديفس قرو اب ،فقس ششوپ و حلاصم هيهت

.بصن

160302 92

32‘400/0%4/99- 93

39‘800/0 مرگوليك  مزاول و لياسو مامت اب ،ياهقنزوذ هزيناولاگ ديفس قرو اب فقس ششوپ و حلاصم هيهت

.بصن

160303 92

35‘400/0%11/06- 93

2‘630/0 مرگوليك .دشاب يگنر ور كي رد قرو هك يتروص رد ،160303 ات160301 ياهفيدر هب اهب هفاضا 160304 92

6‘200/0%135/74 93

42‘400/0 مرگوليك  قرو اب نآ دننام و شكدود كهالك ،نادوان هساك ،نادوان رس باوخ فك بصن و هيهت

.نآ يور مزال ياهراك رياس و چرپ ،يراك ميحل ،هزيناولاگ ديفس

160305 92

45‘000/0%6/13 93

55

http://omrandl.ir


» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كبس يدالوف ياهراك - 16 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

33‘200/0 مرگوليك .بصن مزاول و لياسو مامت اب ،هزيناولاگ ديفس قرو اب يندنل يوربآ بصن و تخاس ،هيهت 160306 92

33‘400/0%0/60 93

78‘800/0 لوطرتم  ديفس هزيناولاگ قرو زا رتميتناس10 رطق هب شكدود و نادوان هلول بصن و تخاس ،هيهت

.بصن مزاول و لياسو مامت و طوبرم تالاصتا اب ،رتميليم0.6 تماخض هب

160307 92

83‘000/0%5/33 93

105‘500/0 لوطرتم  ديفس هزيناولاگ قرو زا رتميتناس15 رطق هب شكدود و نادوان هلول بصن و تخاس ،هيهت

.بصن مزاول و لياسو مامت و طوبرم تالاصتا اب ،رتميليم0.6 تماخض هب

160308 92

108‘000/0%2/37 93

24‘900/0 ددع .ديفس نهآ زا رتميتناس10رطق هب يراخب هلول شوپ رد ،بصن و هيهت 160309 92

37‘000/0%48/59 93

24‘900/0 ددع .ديفس نهآ زا رتميتناس15 رطق هب يراخب هلول شوپ رد ،بصن و هيهت 160310 92

37‘000/0%48/59 93

38‘500/0 مرگوليك .لاصتا مزاول اب ،)سنف( يراصح هزيناولاگ يميسروت بصن و هيهت 160401 92

35‘600/0%7/53- 93

59‘600/0 عبرمرتم .طوبرم باق نورد يميس روت بصن و ريگ هشپ هزيناولاگ يميس روت هيهت 160402 92

61‘800/0%3/69 93

12‘500/0 عبرمرتم .دودنا ريز هزيناولاگ يميس روت بصن و هيهت 160403 92

16‘300/0%30/40 93

27‘000/0 مرگوليك .هطوحم راصح و هدرن يارب هدش شوج شيپ هكبش بصن و هيهت 160404 92

27‘400/0%1/48 93

31‘400/0 مرگوليك .هطوحم راصح و هدرن يارب هايس لوتفم اب يسرپ يروت بصن و هيهت 160405 92

33‘100/0%5/41 93

25‘200/0 عبرمرتم .بذاك حوطس يارب ستيبار تاحفص بصن و هيهت 160406 92

29‘600/0%17/46 93

35‘700/0 مرگوليك .مزال تالاصتا اب رادراخ ميس بصن و هيهت 160407 92

33‘600/0%5/88- 93

0/0 عبرمرتم .يترارح قياع يرادهگن يارب فقس ريز هزيناولاگ يروت بصن و هيهت 160408 92

0/0 93

26‘500/0 مرگوليك  و نديرب مامضنا هب هداس درگليم زا)شم( هدش هتخاس شوج شيپ درگليم هكبش هيهت

.مزال يچيپميس اب هارمه نآ نتشاذگ راك

160409 92

26‘500/0 93

29‘200/0 مرگوليك  و نديرب مامضنا هب رادجآ درگليم زا)شم( هدش هتخاس شوج شيپ درگليم هكبش هيهت

.مزال يچيپميس اب هارمه نآ نتشاذگ راك

160410 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كبس يدالوف ياهراك - 16 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

29‘100/0 مرگوليك 160410%0/34- 93

19‘600/0 عبرمرتم .ويتاروكد ياهتمسق يارب160406 فيدر هب اهب هفاضا 160411 92

27‘800/0%41/84 93

22‘500/0 عبرمرتم .ييارجا زرد لحم رد نتب عطق يارب ستيبار بصن و هيهت 160412 92

25‘400/0%12/89 93

0/0 عبرمرتم  قاري اب هروك رد هتخپ گنر و چيپ و هدش هداد مرف هزيناولاگ قرو زا هرجنپ بصن و هيهت

.عبرم رتم1 تحاسم ات تالآ

160501 92

0/0 93

0/0 عبرمرتم  هروك رد هدش هتخپ گنر و چيپ و هدش هداد مرف هزيناولاگ قرو زا هرجنپ و رد بصن و هيهت

.عبرمرتم3 ات1 زا شيب تحاسم هب تالآ قاري اب

160502 92

0/0 93

0/0 عبرمرتم  هروك رد هدش هتخپ گنر و چيپ و هدش هداد مرف هزيناولاگ قرو زا هرجنپ و رد بصن و هيهت

.عبرمرتم3 زا شيب تحاسم هب تالآ قاري اب

160503 92

0/0 93

274‘000/0 عبرمرتم 10 راويد هدش مامت تماخض و رتميتناس7 تماخض هب رادقياع كبشم لناپ بصن و هيهت

5×5 لوتفم ياههكبش و رتميتناس4 تماخض هب ،زوسن نرياتسايلپ قياع اب رتميتناس

 رتم كي زا رتمك تحاسم هب( وشزاب يارجا اب هارمه رتميليم2 لقادح رطق هب رتميتناس

 دودنا نودب لماك روط هب ،اهوشزاب فارطا رد و هشوگ رد لاصتا ياههكبش بصن و)عبرم

.نآ يور

160601 92

297‘500/0 7 ات تماخض هب رادقياع كبشم لناپ سنج زا ربراب ريغ يراويد لناپ بصن و هيهت

 نرياتسايلپ قياع هيال اب رتميتناس11 ات راويد هدش مامت تماخض و رتميتناس

 رتميليم2 لقادح رطق هب لوتفم ياههكبش و رتميتناس4 تماخض هب ،وش شوماخدوخ

 رد لاصتا ياههكبش بصن و)عبرم رتم كي زا رتمك تحاسم هب( وشزاب يارجا اب هارمه

.لماك روط هب ،اهوشزاب فارطا رد و هشوگ

%8/58 93

0/0 عبرمرتم  راويد هدش مامت تماخض و رتميتناس15 تماخض هب رادقياع كبشم لناپ بصن و هيهت

 لوتفم ياههكبش و رتميتناس10 تماخض هب ،زوسن نرياتسايلپ قياع اب رتميتناس20

 كي زا رتمك تحاسم هب( وشزاب يارجا اب هارمه رتميليم3 لقادح رطق هب رتميتناس5×5

 نودب لماك روط هب ،اهوشزاب فارطا رد و هشوگ رد لاصتا ياههكبش بصن و)عبرم رتم

.نآ يور دودنا

160602 92

303‘000/0 15  ات تماخض هب رادقياع كبشم لناپ سنج زا ربراب يراويد لناپ بصن و هيهت

 شوماخ دوخ نرياتسايلپ قياع اب رتميتناس20 ات راويد هدش مامت تماخض و رتميتناس

 اب هارمه  رتم يليم3/5 لقادح رطق هب لوتفم ياههكبش و رتميتناس6 تماخض هب وش

 رد و هشوگ رد لاصتا ياههكبش بصن و)عبرم رتم كي زا رتمك تحاسم هب( وشزاب يارجا

.لماك روط هب ،اهوشزاب فارطا

93

7‘390/0 عبرمرتم .قياع هتسه تماخض شيازفا رتميتناس كي ره يازا هب160601فيدر هب اهب هفاضا 160603 92

12‘500/0  هتسه تماخض شيازفا رتميتناس كي ره يازا هب160602 و160601فيدر هب اهب هفاضا

.قياع

%69/15 93

82‘600/0 عبرمرتم .دوش هدافتسا هزيناولاگ لوتفم زا هك يتروص رد160601فيدر هب اهب هفاضا 160604 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كبس يدالوف ياهراك - 16 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

81‘200/0 عبرمرتم .دوش هدافتسا هزيناولاگ لوتفم زا هك يتروص رد160602 و160601فيدر هب اهب هفاضا 160604%1/69- 93

14‘300/0 عبرمرتم  نودب( .عبرم رتم كي زا شيب تحاسم اب اهوشزاب يارجا يارب160601فيدر هب اهب هفاضا

.)وشزاب ژارتم باستحا

160605 92

21‘000/0  رتم كي زا شيب تحاسم اب اهوشزاب يارجا يارب160602 و160601فيدر هب اهب هفاضا

.)وشزاب ژارتم باستحا نودب( .عبرم

%46/85 93

2‘140/0 عبرمرتم  يلناپ فقس تخاس يارب يفقس لناپ زا هك يتروص رد160602 فيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا

160606 93

57‘500/0 مرگوليك  هدش درون درس دالوف سنج زا ،ربراب ياهراويد عون زا نامتخاس لناپ يارجا و هيهت

 هب)موزل تروص رد( دنبداب و Runner, Stud ياضعا زا لكشتم ،)LSF( كبس هزيناولاگ

.ينف تاصخشم قباطم ،طوبرم ياهيتيوقت و تالاصتا ،هاگردلعن هارمه

160701 92

62‘590/0  ياضعا زا لكشتم  هزيناولاگ هدش درون درس دالوف سنج زا يراويد لناپ يارجا و هيهت

 ياهيتيوقت و تالاصتا ،هاگردلعن هارمه هب)موزل تروص رد دنبدباب و( رنار و داتسا

.ينف تاصخشم قباطم ،طوبرم

%8/85 93

57‘100/0 مرگوليك  ود راويد يارجا روظنم هب)يدومع و يقفا ياضعا زا لكشتم(هزيناولاگ هزاس بصن و هيهت

.)Dry Wall( هرادج

160702 92

1‘360/0 مرگوليك  يقفا تلاح هب لناپ بصن هك يتلاح رد160702 و160701فيدر هب تبسن اهب هفاضا

.)يفقس لناپ( دشاب

160703 92

2‘140/0 )يفقس لناپ( يقفا تلاح هب لناپ بصن هك يتلاح رد160701فيدر هب تبسن اهب هفاضا

.دشاب يلناپ فقس تخاس يارب

%57/35 93

54‘100/0 مرگوليك  اهخيملگ هارمه هب ،فقس ششوپ يارب ،)Metal Deck( راگدنام يزلف هوات يارجا و هيهت

.LSF ياهراك رد ينف تاصخشم قباطم ،طوبرم تالاصتا و

160704 92

58‘630/0  اهخيملگ هارمه هب ،فقس ششوپ يارب ،)Metal Deck( راگدنام يزلف هوات يارجا و هيهت

ينف تاصخشم قباطم ،طوبرم تالاصتا و

%8/37 93

1‘920/0 مرگوليك  درس دالوف سنج زا رادسوق يلناپ ياهراويد يارجا يارب160701 فيدر هب اهب هفاضا

.هزيناولاگ هدش درون

160705 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يموينيمولآ ياهراك - 17 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

127‘000/0 مرگوليك  ليم زا نآ رد هك هرادج ود اي و هرادج كي يموينيمولآ هرجنپ و رد بصن و تخاس ،هيهت

.دشاب هدش هدافتسا يدالوف درگ

170101 92

115‘500/0%9/06- 93

129‘500/0 مرگوليك  يت سا ليفورپ زا هرادج ود اي و هرادج كي يموينيمولآ هرجنپ و رد بصن و تخاس ،هيهت

.دشاب هدشن هدافتسا يدالوف درگ ليم زا نآ رد هك

170102 92

134‘000/0%3/47 93

124‘500/0 مرگوليك  زا نآ رد هك تنورك ليفورپ زا هرادج كي يموينيمولآ هرجنپ و رد بصن و تخاس ،هيهت

.دشاب هدشن هدافتسا يدالوف درگ ليم

170103 92

134‘000/0%7/63 93

123‘500/0 مرگوليك  يطوق ياهليفورپ زا نآ دننام و يموينيمولآ هكبش و هدرن بصن و تخاس ،هيهت

.يموينيمولآ

170104 92

108‘500/0%12/15- 93

80‘400/0 مرگوليك .موينيمولآ يامن قرو زا اهنوتس شكور بصن و هيهت 170105 92

164‘000/0%103/98 93

79‘200/0 مرگوليك .موينيمولآ يامن قرو و تاعطق زا اهراويد شكور بصن و هيهت 170106 92

161‘000/0%103/28 93

107‘500/0 مرگوليك  يزاسريز هب يچيودناس ياهقرو لاصتا تهج ،يموينيمولآ ياهليفورپ بصن و هيهت

 اب رتميليم6 ات3 تماخض هب يچيودناس ياهقرو يارب مزال تيوقت زين و يزلف تلكسا

.نليتايلپ ينايم هيال

170107 92

125‘000/0%16/28 93

571‘000/0 عبرمرتم 0.5 تماخض هب هدش هداد مرف يموينيمولآ قرو زا يموينيمولآ بذاك فقس بصن و هيهت

.درادناتسا يزاس ريز و هتخپ گنر اب ،رتميليم0.55 ات

170201 92

628‘000/0%9/98 93

678‘000/0 عبرمرتم  ،هدش هداد مرف راد خاروس يموينيمولآ قرو زا يموينيمولآ بذاك فقس بصن و هيهت

0.2 تماخض هب يدمن هيال اب نآ تشپ هك هتخپ گنر اب ،رتميليم0.55 ات0.5 تماخضهب

.درادناتسا يزاسريز اب ،تسا هدش هدناشوپ رتميليم

170202 92

712‘500/0%5/09 93

94‘400/0 مرگوليك 0.7 ات تماخض هب جوم عون ره اب يموينيمولآ قرو اب ،فقس ششوپ و حلاصم هيهت

.رتميليم

170301 92

116‘500/0%23/41 93

92‘200/0 مرگوليك 0.7 زا شيب تماخض هب جوم عونره اب يموينيمولآ قرو اب ،فقس ششوپ و حلاصم هيهت

.رتميليم

170302 92

113‘000/0%22/56 93

100‘000/0 مرگوليك .رتميليم0.7 ات تماخض هب جوم عون ره اب يموينيمولآ قرو اب راويد ششوپ و حلاصم هيهت 170303 92

125‘500/0%25/50 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يموينيمولآ ياهراك - 17 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

96‘600/0 مرگوليك 0.7 زا شيب تماخض هب جوم عون ره اب يموينيمولآ قرو اب راويد ششوپ و حلاصم هيهت

.رتميليم

170304 92

120‘000/0%24/22 93

119‘500/0 مرگوليك .تماخض ره هب يموينيمولآ قرو اب گنيشالف يارجا و حلاصم هيهت 170305 92

116‘000/0%2/93- 93

114‘500/0 مرگوليك  تماخض هب جوم عون ره اب هدش گنر ور ود يموينيمولآ قرو اب راويد يارجا و حلاصم هيهت

.رتميليم0.7 ات

170306 92

126‘500/0%10/48 93

111‘000/0 مرگوليك  تماخض هب جوم عون ره اب هدش گنر ور ود يموينيمولآ قرو اب راويد يارجا و حلاصم هيهت

.رتميليم0.7 زا شيب

170307 92

121‘500/0%9/46 93

98‘200/0 مرگوليك .نآ هباشم ياهراك و زيت ياههبل يارب ،موينيمولآ زا يشبن بصن و هيهت 170401 92

128‘000/0%30/35 93

137‘000/0 مرگوليك .يموينيمولآ تاعطق اب طاسبنا زرد ششوپ و حلاصم هيهت 170402 92

146‘000/0%6/57 93

143‘500/0 مرگوليك .موينيمولآ زا ،يبوچ ياهرد روخاپ بصن و هيهت 170403 92

156‘500/0%9/06 93

132‘000/0 مرگوليك .يموينيمولآ ريگ هشپ يروت يموينيمولآ لير بصن و هيهت 170404 92

142‘500/0%7/95 93

27‘900/0 ددع .موينيمولآ زا رتميتناس10 رطق هب يراخب ياه هلول شوپ رد بصن و هيهت 170405 92

52‘400/0%87/81 93

27‘900/0 ددع .موينيمولآ زا رتميتناس15 رطق هب يراخب ياه هلول شوپ رد بصن و هيهت 170406 92

55‘400/0%98/57 93

262‘000/0 عبرمرتم .تباث يموينيمولآ باق اب ،يموينيمولآ ريگ هشپ يروت بصن و هيهت 170501 92

230‘000/0%12/21- 93

593‘000/0 عبرمرتم .ييوشك لير نودب يموينيمولآ باق اب ، كرحتم يموينيمولآ ريگ هشپ يروت بصن و هيهت 170502 92

508‘500/0%14/25- 93

593‘000/0 عبرمرتم .بوچراهچ نودب يموينيمولآ باق اب ييالول يموينيمولآ ريگ هشپ يروت بصن و هيهت 170503 92

508‘500/0%14/25- 93

9‘810/0 مرگوليك .دوش زيادانآ يگنر تروص هب هاگ ره ،يگنر ريغ يموينيمولآ ياهراك مامت هب اهب هفاضا 170601 92

15‘400/0%56/98 93

4‘410/0 مرگوليك .نوركيم5 ره يازا هب نوركيم5 زا شيب تماخض هب ندرك زيادانآ يارب اهب هفاضا 170602 92

6‘480/0%46/94 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يموينيمولآ ياهراك - 17 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

261‘000/0 مرگوليك .راويد ياپ يزنرب زينرق بصن و هيهت 170701 92

273‘500/0%4/79 93

296‘500/0 مرگوليك .زنرب زا هدش هتخاس تاعطق اي هكبش ،هدرن بصن و هيهت 170702 92

336‘000/0%13/32 93

94‘900/0 مرگوليك .يبوچ ياهردروخ اپ)ليتسا سلنتسا( گنز دض دالوف قرو بصن و هيهت 170801 92

97‘700/0 مرگوليك  هباشم دراوم و اهراويد ششوپ يارب)ليتسا سلنتسا( گنز دض دالوف قرو بصن و هيهت

.نآ

170802 92

399‘500/0 مرگوليك .يسم تاعطق اي قرو عون ره بصن و هيهت 170901 92

378‘500/0%5/26- 93

532‘000/0 عبرمرتم  قرو ور ود لماش رتميتناس4 تماخض هب يفقس يچيودناس لناپ بصن و حلاصم هيهت

.دشاب هدش رپ ناتروي يلپ موف اهنآ نيب هك رتميليم0.7 تماخض هب يگنر موينيمولآ

171001 92

624‘500/0%17/39 93

522‘500/0 عبرمرتم  قرو ور ود لماش رتميتناس4 تماخض هب يراويد يچيودناس لناپ بصن و حلاصم هيهت

.دشاب هدش رپ ناتروي يلپ موف اهنآ نيب هك رتميليم0.7 تماخض هب يگنر موينيمولآ

171002 92

613‘000/0%17/32 93

721‘500/0 عبرمرتم  موينيمولآ قرو ور ود لماش ،رتميليم4 تماخض هب يچيودناس ياهششوپ بصن و هيهت

.يزاسامن ياربنليتايلپ ينايم هيال اب رتميليم0.5 تماخض هب كي ره

171003 92

877‘000/0%21/55 93

43‘600/0 عبرمرتم  تبسن تماخض هفاضا رتميتناس ره يازا هب171002 و171001 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.ناتروييلپ موف تماخض شيازفا تباب ،رتميتناس راهچ هب

171004 92

43‘700/0%0/23 93

0/0 عبرمرتم  زا نآرد هك تالآ قاري اب عبرم رتم1 تحاسم ات موينيمولآ هرجنپ بصن و هيهت

.دشاب هدش هدافتسا يطوق و تنورك و يت سا زا ريغ هب يياهليفورپ

171101 92

0/0 93

0/0 عبرمرتم  هك تالآ قاري اب عبرم رتم3 ات1 زا شيب تحاسم هب موينيمولآ هرجنپ و رد بصن و هيهت

.دشاب هدش هدافتسا يطوق و تنورك و يت سا زا ريغ هب يياه ليفورپ زا نآرد

171102 92

0/0 93

0/0 عبرمرتم  نآرد هك تالآ قاري اب عبرمرتم3 زا شيب تحاسم هب موينيمولآ هرجنپ و رد بصن و هيهت

.دشاب هدش هدافتسا يطوق و تنورك و يت سا زا ريغ هب يياهليفورپ زا

171103 92

0/0 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يشكدنب و يراكدودنا - 18 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

5‘380/0 عبرمرتم  رتميتناس كي ره يازا هب ،موزل تروص رد يدنببيش اب ،حطس عون ره يور لگهاك دودنا

.تماخض

180101 92

7‘450/0%38/48 93

7‘380/0 عبرمرتم .كاخ و چگ تالم اب ،اهفقس و مياق حوطس يريگ هشمش 180201 92

11‘600/0%57/18 93

27‘100/0 عبرمرتم .مياق حوطس يور ،رتميتناس2.5 ات تماخض هب كاخ و چگ دودنا 180202 92

38‘700/0%42/80 93

34‘900/0 عبرمرتم .اهفقس ريز يارب ،رتميتناس2.5 ات تماخض هب كاخ و چگ دودنا 180203 92

50‘900/0%45/85 93

20‘800/0 عبرمرتم .هتشك چگ اب نآ تخادرپ و مياق حوطس يور يراك ديفس 180204 92

32‘100/0%54/33 93

27‘200/0 عبرمرتم .هتشك چگ اب نآ تخادرپ و اهفقس ريز يراك ديفس 180205 92

42‘100/0%54/78 93

2‘920/0 لوطرتم .يراك چگ حوطس رد تفچ ندروآ رد 180206 92

4‘600/0%57/53 93

25‘300/0 عبرمرتم .ينتب حوطس يور نتبيگ چگ اب يراك ديفس 180207 92

38‘400/0%51/78 93

3‘270/0 عبرمرتم .دودنا يارجا روظنم هب ينتب حوطس يور يشاپ تالم اي ندرك يمخز 180301 92

5‘140/0%57/19 93

6‘740/0 عبرمرتم .1:4 ناميس هسام تالم اب ،اهفقس و مياق حوطس يريگ هشمش 180302 92

10‘600/0%57/27 93

24‘300/0 عبرمرتم  ناميس هسام تالم اب ،مياق حوطس يور رتميتناس كي دودح تماخض هب يناميس دودنا

1:4.

180303 92

35‘900/0%47/74 93

33‘400/0 عبرمرتم  ناميس هسام تالم اب ،مياق حوطس يور ،رتميتناس2 دودح تماخض هب يناميس دودنا

1:4.

180304 92

48‘100/0%44/01 93

41‘700/0 عبرمرتم  ناميس هسام تالم اب ،مياق حوطس يور ،رتميتناس3 دودح تماخض هب يناميس دودنا

1:4.

180305 92

58‘800/0%41/01 93

50‘700/0 عبرمرتم  ناميس هسام تالم اب ،مياق حوطس يور ،رتميتناس4 دودح تماخض هب يناميس دودنا

1:4.

180306 92

70‘900/0%39/84 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يشكدنب و يراكدودنا - 18 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

20‘300/0 عبرمرتم  حوطس يور ،رتميتناس كي دودح تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا

.يقفا

180307 92

29‘700/0%46/31 93

27‘900/0 عبرمرتم  حوطس يور ،رتميتناس2 دودح تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا

.يقفا

180308 92

39‘700/0%42/29 93

35‘200/0 عبرمرتم  حوطس يور ،رتميتناس3 دودح تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا

.يقفا

180309 92

49‘200/0%39/77 93

44‘100/0 عبرمرتم  حوطس يور ،رتميتناس4 دودح تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا

.يقفا

180310 92

60‘900/0%38/10 93

35‘000/0 عبرمرتم  ريز يارب ،رتميتناس كي دودح تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا

.فقس

180311 92

52‘600/0%50/29 93

46‘600/0 عبرمرتم .فقس ريز يارب ،رتميتناس2 دودح تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا 180312 92

68‘500/0%47/00 93

59‘500/0 عبرمرتم .فقس ريز يارب ،رتميتناس3 دودح تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا 180313 92

86‘400/0%45/21 93

80‘200/0 عبرمرتم .فقس ريز يارب ،رتميتناس4 دودح تماخض هب1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس دودنا 180314 92

116‘500/0%45/26 93

570/0 عبرمرتم  ياج هب1:2:8 درات اب تالم هچنانچ ،180310ات180303 ياهفيدر هب تبسن اهب هفاضا

.هبترم كي دودنا تماخض رتميتناس كي ره يارب ،دوش فرصم1:4 ناميس هسام تالم

180315 92

70/0%87/72- 93

66/0 عبرمرتم  هب1:3 كهآ هسام تالم هچنانچ ، 180310ات180303 ياهفيدر هب تبسن اهب هفاضا

 كي دودنا تماخض رتميتناس كي ره يارب ،دوش فرصم1:4 ناميس هسام تالم ياج

.هبترم

180316 92

1/0%98/48- 93

3‘910/0 عبرمرتم  نآ يور حطس هك يتروص رد ،درات اب اي ناميس هسام تالم اب ياهدودنا يارب اهب هفاضا

.دوش تخادرپ و يا هسيل

180317 92

5‘870/0%50/13 93

19‘200/0 عبرمرتم  ره يازا هب ،هاگتسد اب يششاپ شور اب ناميس مرگوليك350 رايع هب نتب يارجا و هيهت

.رتميتناس هس تماخض ات رتميتناس كي

180318 92

23‘500/0%22/40 93

14‘100/0 عبرمرتم  كي ره يازا هب ،رتميتناس هس زا شيب ياهتماخض يارب180318 فيدر هب اهب هفاضا

.رتميتناس10 ات رتم يتناس

180319 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يشكدنب و يراكدودنا - 18 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

17‘100/0 عبرمرتم 180319%21/28 93

21‘100/0 عبرمرتم  يور ،رتميتناس0.5 دودح تماخض هب ،تسدكي رد)هيور رشق( يا هلام هتخت دودنا

.1:1:3 گنس كاخ و ردوپ ،ناميس تالم اب يقفا و مياق حوطس

180401 92

31‘900/0%51/18 93

30‘500/0 عبرمرتم  ريز ،رتميتناس0.5 دودح تماخض هب ،تسد كي رد)هيور رشق( يا هلام هتخت دودنا

.1:1:3 گنس ،كاخ و ردوپ ،ناميس تالم اب اهفقس

180402 92

46‘600/0%52/79 93

1‘010/0 عبرمرتم  دنلترپ ناميس ياج هب ،هك يتروص رد ،180402 و180401 ياهفيدر هب تبسن اهب هفاضا

.دوش هدافتسا ديفس ناميس زا

180403 92

1‘210/0%19/80 93

975/0 عبرمرتم  زا ريغ هب ،يگنر ناميس فرصم تروص رد ،180402و180401 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.ديفس ناميس

180404 92

1‘170/0%20/00 93

14‘800/0 عبرمرتم  و ناميس تالم اب رتميليم2 دودح تماخض هب تسد كي رد ،)هيور رشق( يگرگت دودنا

.فقس ريز اي و يقفا و مياق حوطس يارب1:1:3 گنس كاخ و ردوپ

180501 92

22‘700/0%53/38 93

19‘700/0 عبرمرتم  ناميس تالم اب رتميليم2 دودح تماخض هب تسد كي رد ،)هيوررشق( يگرگت دودنا

 زا هدافتسا اب ،فقس ريز اي و يقفا و مياق حوطس يارب1:1:3 گنس كاخ و ردوپ و ديفس

.موزل تروص رد يگنر داوم

180502 92

28‘300/0%43/65 93

13‘400/0 عبرمرتم  ناميس تالم اب رتميليم2 دودح تماخض هب تسد كي رد ،)هيور رشق( يگرگت دودنا

.فقس ريز اي و يقفا و مياق حوطس يارب1:1:3 گنس كاخ و ردوپ و)ديفسزاريغ( يگنر

180503 92

20‘300/0%51/49 93

42‘300/0 عبرمرتم .)نغور دنلب يديكلآ( ينغور عون زا يبيكرت ينيزر يزاس امن يارجا و حلاصم هيهت 180504 92

49‘400/0%16/78 93

33‘000/0 عبرمرتم  يارب)رميلپوك( راپسب مه ينويزلوما عون زا يبيكرت ينيزر يزاس امن يارجا و حلاصم هيهت

.نامتخاس لخاد

180505 92

39‘700/0%20/30 93

123‘500/0 عبرمرتم  تالم اب ،رتميتناس1.5 ات1 تماخض هب ،)هيور رشق( يقفا و مياق حوطس يشكچ يزاسامن

كييازوم

180601 92

190‘500/0%54/25 93

123‘000/0 عبرمرتم  تالم اب ،رتميتناس1.5 ات1 تماخض هب)هيور رشق( يقفا و مياق حوطس يشكچ يزاسامن

.1:1:3 گنس كاخ و ردوپ ،ناميس

180602 92

190‘000/0%54/47 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يشكدنب و يراكدودنا - 18 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

159‘000/0 عبرمرتم  رتميتناس1.5 ات1 تماخض هب ،)هيور رشق( يقفا و مياق حوطس يور يكييازوم يزاس امن

 و رتميليم6 دودح هشيش اب يا هشيش يريگهشمش اب هارمه1:2.5:2.5 كييازوم تالم اب

.نآ نديياس

180603 92

245‘500/0%54/40 93

127‘000/0 عبرمرتم 1.5 ات1 تماخض هب يقفا و مياق حوطس يور)هيور رشق( هتسش يكييازوم يزاس امن

6 دودح هشيش اب يا هشيش يريگهشمش و1:2.5:2.5 كييازوم تالم اب رتميتناس

.نآ نتسش و يرتميليم

180604 92

194‘500/0%53/15 93

2‘810/0 عبرمرتم  دنلترپ ناميس ياج هب هك يتروص رد ،180604 ات180601 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوش فرصم ديفس ناميس

180605 92

3‘390/0%20/64 93

2‘810/0 عبرمرتم  زا ريغ هب يگنر ناميس فرصم تروص رد ،180604 ات180601 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.ديفس ناميس

180606 92

3‘360/0%19/57 93

43‘700/0 عبرمرتم  يكييازوم تالم اب ،رتميتناس1.5 ات1 تماخض هب ،)هيوررشق( يكييازوم يزاس فك

.نآ نديياس و1:1.5:2

180607 92

65‘000/0%48/74 93

2‘686‘000/0 بعكمرتم  اي لخاد( هرجنپ فك ،)هفرط ود اي هفرط كي( راويد يور شوپ رد نتخاس و حلاصم هيهت

.1:6 ناميس هسام تالم اب ،يدنببلاق و طاسبنا زرد ،ناكچ بآ هيبعت اب ،)جراخ

180701 92

3‘478‘500/0%29/50 93

4‘294‘000/0 بعكمرتم  رتم رد ناميس وليك250رايع هب هرجنپ يالاب ينتب نابهياس نتخاس و حلاصم هيهت

 طوبرم فيدر زا يفرصم درگ ليم( لماك روط هب ،يدنببلاق و ناكچ بآ هيبعت اب ،بعكم

.)دوشيم تخادرپ

180704 92

5‘464‘000/0%27/25 93

19‘600/0 عبرمرتم .كاخ و چگ تالم اب يرجآ يامن رپوت يشك دنب 180801 92

29‘900/0%52/55 93

18‘000/0 عبرمرتم .كاخ و چگ تالم اب يرجآ يامن يلاخ وت يشك دنب 180802 92

27‘500/0%52/78 93

20‘500/0 عبرمرتم .1:4 ناميس هسام تالم اب يرجآ يامن رپوت يشك دنب 180803 92

30‘700/0%49/76 93

17‘700/0 عبرمرتم .1:4 ناميس هسام تالم اب يرجآ يامن يلاخوت يشك دنب 180804 92

26‘500/0%49/72 93

11‘600/0 عبرمرتم .1:4 ناميس هسام تالم اب يناميس كولب يامن يشك دنب 180805 92

17‘300/0%49/14 93

22‘000/0 عبرمرتم .1:4 ناميس هسام تالم و هشال گنساب يگنس يامن يشك دنب 180806 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يشكدنب و يراكدودنا - 18 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

31‘900/0 عبرمرتم 180806%45/00 93

12‘400/0 عبرمرتم  نآ هباشم اي و ربداب اي هدش زرد تروص هب ،كييازوم هشال گنس اب يگنس يامن يشكدنب

.1:4 ناميس هسام تالم و

180807 92

18‘300/0%47/58 93

14‘700/0 عبرمرتم  تماخض هك يتروص رد ،1:4 ناميس هسام تالم و كالپ گنس اب يگنس يامن يشك دنب

.دشاب رتشيب و رتميليم6 دنب

180808 92

22‘100/0%50/34 93

215‘000/0 عبرمرتم  فرط ود زا و هرادج ود تروص هب رتم يليم12 تماخض هب يچگ تاحفص بصن و هيهت

 مامت مامضنا هب هناطب اب كبس هدش درون درس هزيناولاگ دالوف سنج زا يراويد لناپ يور

.طوبرم راون و بصن لياسو

180901 92

282‘500/0%31/40 93

140‘500/0 عبرمرتم .طوبرم راون و بصن لياسو مامت و هناطب اب تالم نودب يچگ فقس بصن و هيهت 180902 92

194‘000/0%38/08 93

74‘800/0 عبرمرتم  رد مواقم عون زا يچگ تاحفص هچنانچ180902 و180901 ياه فيدر هب اهب هفاضا

.دشاب تبوطر لباقم

180903 92

79‘200/0 5/88%.دوش هدافتسا يچگ تاحفص هيال ود زا هكيتلاح رد180901  فيدر هب اهب هفاضا 93

41‘700/0 ددع  تاحفص اب ياهراويد رد رد هچيرد و هرجنپ ، بوچراهچ لحم يزاساج و هيبعت دزمتسد

.)dry wall( يچگ

180904 92

65‘600/0%57/31 93

28‘900/0 عبرمرتم 3 ات2 تماخض هب يزلولس ششوپ اب هيور يراككزان يارجا و حلاصم هيهت ،يزاس هدامآ

.يقفا و مئاق حوطس رد گنر ره هب ،رتميليم

181001 92

35‘100/0%21/45 93

5‘880/0 عبرمرتم  فايلا اب بكرم يزلولس ياهششوپ زا هدافتسا تروص رد ،181001 فيدر هب اهب هفاضا

.نليپورپ يعونصم

181002 92

5‘880/0 93

2‘940/0 عبرمرتم .اكيم اب بكرم يزلولس ياهششوپ زا هدافتسا تروص رد ،181001 فيدر هب اهب هفاضا 181003 92

2‘940/0 93

0/0 عبرمرتم  ره اب ،رتميليم12 ات8 تماخض اب ،رادفايلا ناميس اب هتخاسشيپ يامن بصن و هيهت

.فاص حطس و گنر

181101 92

0/0 93

0/0 عبرمرتم  حطس  اب ،12mm ات8 تماخض اب ،رادفايلا ناميس اب هتخاسشيپ يامن بصن و هيهت

.هتسجرب

181102 92

0/0 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يبوچ ياهراك - 19 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

143‘000/0 لوطرتم  عطقم اي رتميتناس16×7 يمسا داعبا هب يلخاد بوچ زا ،رد بوچراهچ بصن و هيهت

.هبيتك يارب مزال راوهز و هدش ينيب شيپ ياهيتشم مامت اب ،نآ لداعم

190101 92

158‘500/0%10/84 93

165‘000/0 لوطرتم  عطقم اي رتميتناس16×7 يمسا داعبا هب يجراخ دارن بوچ زا ،رد بوچراهچ بصن و هيهت

.هبيتك يارب مزال راوهز و هدش ينيب شيپ ياهيتشم مامت اب ،نآ لداعم

190102 92

202‘000/0%22/42 93

103‘000/0 لوطرتم  عطقم اي رتميتناس12×6 يمسا داعبا هب يلخاد بوچ زا ،رد بوچراهچ بصن و هيهت

.هبيتك يارب مزال راوهز و هدش ينيب شيپ ياهيتشم مامت اب ،نآ لداعم

190103 92

117‘500/0%14/08 93

116‘000/0 لوطرتم  عطقم اي رتميتناس12×6 يمسا داعبا هب يجراخ دارن بوچ زا ،رد بوچراهچ بصن و هيهت

.هبيتك يارب مزال راوهز و هدش ينيب شيپ ياهيتشم مامت اب ،نآ لداعم

190104 92

144‘000/0%24/14 93

102‘500/0 عبرمرتم  بوچ اب ،نآ لداعم عطقم اي رتميتناس3.8×6 داعبا هب يبوچ رد فالك تخاس و هيهت

20 لوط هب ،نآ لداعم عطقم اي رتميتناس3.8×6 داعبا هب يبوچ ديق ود اب هارمه ،يلخاد

.لفق بصن يارب رتميتناس

190201 92

114‘000/0%11/22 93

109‘000/0 عبرمرتم  دارن بوچ اب ،نآ لداعم عطقم اي رتميتناس3.8×6 داعبا هب يبوچ رد فالك تخاس و هيهت

20 لوط هب ،نآ لداعم عطقم اي رتميتناس3.8×6 داعبا هب يبوچ ديق ود اب هارمه ،يجراخ

.لفق بصن يارب رتميتناس

190202 92

133‘500/0%22/48 93

33‘500/0 عبرمرتم  هب ربيف زا ،رد يبوچ فالك لخاد رتميتناس7×7 داعبا هب هكبش يراذگاج و تخاس ،هيهت

.رتميليم3 دودح تماخض

190301 92

45‘500/0%35/82 93

146‘500/0 عبرمرتم  ييال هس زا ،رد يبوچ فالك لخاد رتميتناس7×7 داعبا هب هكبش يراذگ اج و تخاس ،هيهت

.رتميليم4 دودح تماخض هب يلخاد

190302 92

157‘000/0%7/17 93

112‘000/0 عبرمرتم  بوچ زا ،رد يبوچ فالك لخاد رتميتناس7×7 داعبا هب هكبش يراذگ اج و تخاس ،هيهت

.رتميليم6 تماخض هب يلخاد

190303 92

125‘000/0%11/61 93

101‘000/0 عبرمرتم  بوچ زا ،رد يبوچ فالك لخاد رتميتناس7×7 داعبا هب هكبش يراذگ اج و تخاس ،هيهت

.رتميليم6 تماخض هب يجراخ دارن

190304 92

125‘000/0%23/76 93

13‘100/0 عبرمرتم .يروبنز هنال يياوقم هكبش اب ،رد يبوچ فالك لخاد هكبش يراذگ اج و تخاس ،هيهت 190305 92

17‘600/0%34/35 93

344‘500/0 عبرمرتم  سرپ اب ،رتميليم4 تماخض هب يلخاد ييال هس هتخت اب ،رد يور ود ششوپ بصن و هيهت

.ندرك

190401 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يبوچ ياهراك - 19 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

363‘000/0 عبرمرتم 190401%5/37 93

81‘200/0 عبرمرتم .ندرك سرپ اب ،رتميليم3 دودح تماخض هب ربيف زا ،رد يور ود ششوپ بصن و هيهت 190402 92

104‘000/0%28/08 93

64‘300/0 عبرمرتم .ندرك سرپ اب ،رتميليم4 دودح تماخض هب ناپوئن زا ،رد يور ود ششوپ بصن و هيهت 190403 92

79‘500/0%23/64 93

124‘500/0 عبرمرتم 3 دودح تماخض هب يگنر)MDF( فا .يد .ما زا ،رد يور ود ششوپ بصن و هيهت

.ندرك سرپ اب ،رتميليم

190404 92

145‘000/0%16/47 93

48‘300/0 هگنل .)تالآقاري ياهب نودب( نآ يبوك قاري و يبوچ رد بصن 190501 92

75‘900/0%57/14 93

3‘050/0 لوطرتم .هملباق لوط رتم يازا هب ،رد ندرك يا هملباق دزمتسد 190502 92

4‘800/0%57/38 93

24‘300/0 لوطرتم 16 ات12 تماخض و رتميتناس7 ات5 ضرع هب بوچراهچ يبوچ بوكور بصن و هيهت

.يلخاد بوچ زا ،رتميليم

190601 92

31‘000/0%27/57 93

22‘300/0 لوطرتم 16 ات12 تماخض و رتميتناس7 ات5 ضرع هب بوچراهچ يبوچ بوكور بصن و هيهت

.يجراخ دارن بوچ زا ،رتميليم

190602 92

29‘600/0%32/74 93

10‘700/0 لوطرتم .يلخاد بوچ زا ،نآ لداعم عطقم اي رتميتناس1×1 داعبا هب يبوچ هليتف بصن و هيهت 190603 92

14‘700/0%37/38 93

14‘800/0 لوطرتم .يلخاد بوچ زا ،نآ لداعم عطقم اي رتميتناس2×2 داعبا هب يبوچ هليتف بصن و هيهت 190604 92

18‘800/0%27/03 93

29‘800/0 لوطرتم .يلخاد بوچ زا ،نآ لداعم عطقم اي رتميتناس4×4 داعبا هب يبوچ هليتف بصن و هيهت 190605 92

35‘400/0%18/79 93

58‘600/0 لوطرتم 5×7 يمسا داعبا هب ،يجراخدارن بوچ زا هجنگ و دمك بوچراهچ بصن و تخاس ،هيهت

.هدش ينيب شيپ ياهيتشم مامت اب ،اهنآ لداعم عطقم اي رتميتناس

190701 92

74‘600/0%27/30 93

142‘500/0 عبرمرتم  يبوچ راوهز بصن و رتميليم18 تماخض هب ناپوئن زا هجنگ و دمك رد تخاس و هيهت

.رتميتناس1.8×2 داعبا هب نآ طيحمرد

190702 92

176‘000/0%23/51 93

507‘500/0 عبرمرتم  بوچزا فالك اب ،رتميتناس3.3 دودح يياهن تماخض هب هجنگ و دمك رد تخاسو هيهت

 ور ود ششوپ و يراذگ هكبش و نآ لداعم عطقم اي رتميتناس5×2.5 داعبا هب يجراخ دارن

.يلخاد يرتميليم4 يال هس هتخت اب

190703 92

568‘500/0%12/02 93
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238‘500/0 عبرمرتم  بوچ زا فالك اب ،رتميتناس3.3 دودح يياهن تماخض هب هجنگ و دمك رد تخاس و هيهت

 ور ود ششوپ و يراذگ هكبش و نآ لداعم عطقم اي رتميتناس5×2.5 داعبا هب يجراخ دارن

.رتميليم3دودح تماخض هبربيف اب

190704 92

305‘000/0%27/88 93

214‘000/0 عبرمرتم  بوچ زا فالك اب ،رتميتناس3.3 دودح يياهن تماخض هب هجنگ و دمك رد تخاس و هيهت

 ور ود ششوپ و يراذگ هكبش و نآ لداعم عطقم اي رتميتناس5×2.5 داعبا هب يجراخ دارن

.رتميليم4 تماخض هب ناپوئن اب

190705 92

272‘000/0%27/10 93

310‘500/0 عبرمرتم  و رتميليم16 تماخض هب يگنر)MDF( فا .يد .ما زا هجنگ و دمك رد تخاس و هيهت

.نآ طيحم ردPVC راون بصن

190706 92

371‘000/0%19/48 93

267‘500/0 عبرمرتم  بوچ زا فالك اب رتم يتناس3 دودح يياهتماخض هب هجنگ و دمك رد تخاس و هيهت

 ود ششوپ و يراذگ هكبش و نآ لداعم عطقم اي رتم يتناس5×2.5 داعبا هب يجراخ دارن

.رتميليم3 دودح تماخض هب يگنر)MDF( فا .يد .ما اب ور

190707 92

329‘000/0%22/99 93

176‘000/0 عبرمرتم  ناپوئن اب اه هجنگ و اهدمك يقفا و يدومع يلخاد تاميسقت و يدنب هقبط و حلاصم هيهت

 داعبا هب تاميسقت يولج راوهز بصن و مزال ياههاگ هيكت اب رتميليم18 تماخض هب

.يلخاد تاميسقت و تاقبط حوطس بسح رب ،يجراخ دارن بوچزا1.8×1.5

190801 92

219‘000/0%24/43 93

361‘000/0 عبرمرتم )MDF( فا .يد .ما اب اههجنگ و اهدمك يلخاد تاميسقت و يدنب هقبط و حلاصم هيهت

 تاميسقت و تاقبط حوطس بسحرب مزال ياههاگهيكت اب رتميليم16 تماخض هب يگنر

.يس .يو .يپ راون بصن زين و يلخاد

190802 92

431‘000/0%19/39 93

114‘500/0 عبرمرتم  دارن بوچ زا يزاسريز لماشاه هجنگ و دمك يلخاد ياهراويد ششوپ و حلاصم هيهت

 تماخض هب ربيف اب ششوپ و رتميتناس5×2.5 داعبا و رتميتناس50 هلصاف هب ،يجراخ

.رتميليم3 دودح

190803 92

154‘000/0%34/50 93

158‘000/0 عبرمرتم  دارن بوچ زا يزاسريز لماش اههجنگ و دمك يلخاد ياهراويد ششوپ و حلاصم هيهت

)MDF( فا .يد .ما اب ششوپ و رتميتناس5×2.5 داعبا و رتميتناس50 هلصاف هب ،يجراخ

.PVC راون بصن و رتميليم3 تماخض هب يگنر

190804 92

205‘000/0%29/75 93

103‘000/0 عبرمرتم  ،نآ لداعم عطقم اي رتميتناس3×4 داعبا هب يلخاد بوچ زا يبوچ فالك تخاس و هيهت

 عطقم اي رتميتناس3×1.5 راوهز نديبوك و هيهت و وطسوراداو اب ،اهرد ريگ هشپ يروت يارب

.بوچراهچ يور ،نآ لداعم

190901 92

123‘500/0%19/90 93

102‘500/0 عبرمرتم  لداعم عطقم اي رتميتناس3×4 داعبا هب يجراخ دارن بوچ زا يبوچ فالك تخاس و هيهت

 اي رتميتناس3×1.5 راوهز نديبوك و هيهت و طسو راداو اب ،اهردريگ هشپ يروت يارب ،نآ

.بوچراهچ يور ،يجراخ دارن بوچ زا ،نآ لداعم عطقم

190902 92
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132‘000/0 عبرمرتم 190902%28/78 93

158‘500/0 عبرمرتم  اي رتميتناس2×3 داعبا هب اه هرجنپ يور ريگ هشپ يروت يارب فالك بصن و تخاس ،هيهت

 لداعم عطقم اي رتميتناس3×1.5 راوهز نديبوك و يجراخ دارن بوچ زا ،نآ لداعم عطقم

.بوچراهچ يور ،يجراخ دارن بوچ زا ،نآ

190903 92

220‘000/0%38/80 93

128‘500/0 عبرمرتم  هب ،بذاك ياه فقس يزاسريز يارب ،يجراخ دارن بوچ زا يبوچ ياه هكبش بصن و هيهت

.كيتسوكا تاعطق بصن روظنم

191001 92

160‘500/0%24/90 93

113‘500/0 عبرمرتم  هب ،بذاك ياه فقس يزاسريز يارب ،يجراخ دارن بوچ زا يبوچ ياه هكبش بصن و هيهت

.يبوك هبمل يارجا روظنم

191002 92

143‘000/0%25/99 93

75‘100/0 عبرمرتم  بوچ اب يبيلص مين و مين لاصتا و مه رب دومع هكبش تروص هب يزاس ريز و حلاصم هيهت

 بصن روظنم هب ،رگيدكي زا رتم كي هلصاف هب رتميتناس4×6 داعبا هب ،يجراخ دارن

.امنرد ناميس تسبزآ فاص تاحفص

191003 92

93‘400/0%24/37 93

136‘000/0 عبرمرتم  لماش رتميتناس60×30 زاودرا بصن يارب ،يجراخ دارن بوچ اب يزاس ريز و حلاصم هيهت

 داعبا هب يعرف ياهبوچ و رتميتناس80 هلصاف هب و رتميتناس6×4 داعبا هب يلصا ياهبوچ

.رگيدكي زا رتميتناس20 هلصاف هب رتميتناس3×4

191004 92

164‘000/0%20/59 93

229‘000/0 عبرمرتم  لماشرتميتناس20×30 زاودرا بصن يارب ،يجراخ دارن بوچ اب يزاس ريز و حلاصم هيهت

 داعبا هب يعرف ياهبوچ و رتميتناس80 هلصاف هب و رتميتناس4×6 داعبا هب يلصا ياهبوچ

.رگيدكي زا رتميتناس10 هلصاف هب و رتميتناس3×4

191005 92

275‘500/0%20/31 93

105‘500/0 لوطرتم 12 ات8 ضرع و رتميتناس6 دودح تماخض هب هلپ زادنا تسد يور بوچ بصن و هيهت

.يلخاد بوچ زا طوبرم يلاصتا مزاول اب ،رتميتناس

191101 92

127‘500/0%20/85 93

115‘500/0 لوطرتم 12 ات8 ضرع و رتميتناس6 دودح تماخض هب هلپ زادنا تسد يور بوچ بصن و هيهت

.يجراخ دارن بوچزا طوبرم يلاصتا مزاول اب ،رتميتناس

191102 92

148‘500/0%28/57 93

371‘500/0 عبرمرتم  رازبا نآ هبل هك يلخاد بوچ زا ،رتميتناس1.5 ات1 تماخض هب يبوچ زينرق بصن و هيهت

.دشاب هدروخ

191103 92

470‘000/0%26/51 93

344‘000/0 عبرمرتم  نآ هبل هك يجراخ دارن بوچ زا ،رتميتناس1.5 ات1 تماخض هب يبوچ زينرق بصن و هيهت

.دشاب هدروخ رازبا

191104 92

456‘000/0%32/56 93

390‘500/0 عبرمرتم 1.5 دودح تماخض هب يگنر)MDF( فا .يد .ما سنج زا يبوچ زينرق بصن و هيهت

.دشاب هدروخ رازبا نآ هبل ،رتميتناس

191105 92
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484‘500/0 عبرمرتم 191105%24/07 93

231‘000/0 عبرمرتم .رتميليم18 تماخض هب ناپوئن اب اهراويد ششوپ و حلاصم هيهت 191201 92

293‘500/0%27/06 93

35‘900/0 عبرمرتم  دارن بوچ زا راوهز ناپوئن تاعطق طيحم رد هچنانچ ،191201 فيدر هب تبسن اهب هفاضا

.دشاب هدش بصن رتميتناس1.5×1.8 داعبا هب يجراخ

191202 92

46‘300/0%28/97 93

201‘000/0 عبرمرتم  راوهز نآ طيحمرد هك ،رتميتناس2 تماخض هب ناپوئن قرو زا هدرن ششوپ و حلاصم هيهت

.دشاب هدش بصن رتميتناس1.5×2 داعبا هب يجراخ دارن بوچ زا

191203 92

252‘000/0%25/37 93

9‘569‘000/0 بعكمرتم  ياهفالك( گنل ،شك لماش يلخاد بوچ زا شارت راهچ اب يبوچ ياپرخ بصن و هيهت

 بوچ ،راويد يور فالك ، باكر ،يقلح وت ،هخاش ،)نيلرپ( هپال ،)اپرخ يناقوف و يناتحت

.هدش بصن بوچ مجح بسح رب ،اه يبوكهتخت يانثتسا هب ،هباشم ياضعا رياس و راد

191301 92

9‘774‘500/0%2/15 93

11‘349‘000/0 بعكمرتم ( گنل ،شك لماش يجراخ دارن بوچ زا شارت راهچ اب يبوچ ياپرخ بصن و هيهت

 ،راويد يور فالك ،باكر ،يقلح وت ،هخاش ،)نيلرپ( هپال ،)اپرخ يناقوف و يناتحت ياهفالك

 بصن بوچ مجح بسح رب ،اه يبوكهتخت يانثتسا هب ،هباشم ياضعا رياس و راد بوچ

.هدش

191302 92

13‘308‘000/0%17/26 93

87‘900/0 عبرمرتم .بوچ عون ره اب يناوريش ريز رد لافوت نديبوك و حلاصم هيهت 191303 92

110‘000/0%25/14 93

329‘000/0 عبرمرتم  هتخت زا لگ هاك ريز يكتسد ياههتخت و يناوريش يوربا ريز هتخت نديبوك و حلاصم هيهت

.يلخاد يرتميتناس3

191304 92

342‘000/0%3/95 93

370‘000/0 عبرمرتم  بوچزا لگ هاك ريز يكتسد ياههتخت و يناوريش يوربا ريز هتخت نديبوك و حلاصم هيهت

.يجراخ دارن يرتميتناس3

191305 92

438‘000/0%18/38 93

203‘000/0 لوطرتم 10×20 داعبا هب يلخاد شارت راهچ عون زا يبوچ ياهريت اب فقس يزير ريت يارجا و هيهت

.طوبرم تاقلعتم و مزاول مامت اب ،رتميتناس

191306 92

206‘000/0%1/48 93

249‘000/0 لوطرتم  داعبا هب يجراخ دارن شارت راهچ عون زا يبوچ ياهريت اب فقس يزير ريت يارجا و هيهت

.طوبرم تاقلعتم و مزاول مامت اب رتميتناس10×20

191307 92

291‘500/0%17/07 93

124‘000/0 عبرمرتم .يبوچ يزاسريز يور يجراخ دارن بوچ اب هبمل نديبوك و حلاصم هيهت 191401 92

152‘500/0%22/98 93

63‘900/0 عبرمرتم .مزال كال و باس اب هدش هدامآ حوطس يور يبوچ تكراپ عاونا بصن 191501 92
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82‘800/0 عبرمرتم 191501%29/58 93

26‘000/0 عبرمرتم .لماك روط هب ،هدش شكور حطس تخادرپ اب هارمه ،يبوچ ياهراك يور شكور يارجا 191601 92

37‘300/0%43/46 93

11‘033‘000/0 بعكمرتم  زا ،وكس لخاد يبيلص ياهبوچ اب هارمه ،اهوكس هبل ريگ هبرض ياهبوچ بصن و هيهت

.هدش بصن ياهبوچ مجح بسح رب يجراخ دارن بوچ

191701 92

13‘023‘000/0%18/04 93
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150‘000/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد2.5 ات حطس اب يباعل يشاك اب يراك يشاك 200101 92

197‘000/0%31/33 93

162‘500/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد3.5 ات2.5 زا شيب حطس اب يباعل يشاك اب يراك يشاك 200102 92

210‘000/0%29/23 93

172‘500/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد4 ات3.5 زا شيب حطس اب يباعل يشاك اب يراك يشاك 200103 92

221‘000/0%28/12 93

181‘500/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد4.5 ات4 زا شيب حطس اب يباعل يشاك اب يراك يشاك 200104 92

231‘500/0%27/55 93

179‘000/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد5 ات4.5 زا شيب حطس اب يباعل يشاك اب يراك يشاك 200105 92

227‘500/0%27/09 93

188‘000/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد6 ات5 زا شيب حطس اب يباعل يشاك اب يراك يشاك 200106 92

237‘000/0%26/06 93

190‘500/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد9 ات6 زا شيب حطس اب يباعل يشاك اب يراك يشاك 200107 92

236‘500/0%24/15 93

196‘500/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد9 زا شيب حطس اب يباعل يشاك اب يراك يشاك 200108 92

246‘500/0%25/45 93

155‘000/0 عبرمرتم  زا تالم ياجب يشاك ياهفيدر رد هچنانچ200108 ات200101 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا بسچ

200201 92

145‘000/0%6/45- 93

184‘000/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد2.5 ات1 حطس اب رادباعل كيمارس بصن 200301 92

234‘000/0%27/17 93

179‘500/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد4 ات2.5 حطس اب رادباعل كيمارس بصن 200302 92

227‘500/0%26/74 93

177‘500/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد5 ات4 حطس اب رادباعل كيمارس بصن 200303 92

224‘500/0%26/48 93

148‘000/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد6 ات5 زا شيب حطس اب رادباعل كيمارس بصن 200304 92

189‘000/0%27/70 93

146‘000/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد8 ات6 زا شيب حطس اب رادباعل كيمارس بصن 200305 92

183‘500/0%25/68 93

126‘000/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد9 ات8 زا شيب حطس اب رادباعل كيمارس بصن 200306 92

184‘500/0%46/43 93

166‘500/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد11 ات9 زا شيب حطس اب رادباعل كيمارس بصن 200307 92
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يراك كيمارسو يشاك - 20 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

206‘500/0 عبرمرتم 200307%24/02 93

172‘500/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد16 ات11 زا شيب حطس اب رادباعل كيمارس بصن 200308 92

213‘500/0%23/77 93

179‘000/0 عبرمرتم .عبرم رتميسد22 ات16 زا شيب حطس اب رادباعل كيمارس بصن 200309 92

220‘500/0%23/18 93

211‘500/0 عبرمرتم .باعل نودب ديسا دض كيمارس بصن 200401 92

265‘500/0%25/53 93

211‘500/0 عبرمرتم .رادباعل ديسا دض كيمارس بصن 200402 92

265‘500/0%25/53 93

207‘500/0 عبرمرتم .تام يتينارگ كيمارس بصن 200501 92

254‘000/0%22/41 93

51‘200/0 عبرمرتم .دوش هدافتسا هربيلاك كيمارس زا هچنانچ200501 فيدر هب اهبهفاضا 200502 92

80‘600/0%57/42 93

88‘300/0 عبرمرتم  نآ حطس هدروخ باس كيمارس هچنانچ200502 و200501 ياهفيدر هب اهبهفاضا

.دشاب يلقيص

200503 92

139‘000/0%57/42 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كييازوماب فك شرف - 21 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

99‘200/0 عبرمرتم  مرن هسام رتميتناس2.5 اب ،رتميتناس25×25 داعبا هب هداس يناميس كييازوم اب فك شرف

.يزيرباغود و نآ ريز

210101 92

108‘500/0%9/38 93

86‘500/0 عبرمرتم  مرن هسام رتميتناس2.5 اب ،رتميتناس30×30 داعبا هب هداس يناميس كييازوم اب فك شرف

.يزيرباغود و نآريز

210102 92

106‘500/0%23/12 93

108‘000/0 عبرمرتم .رتميتناس25×25 داعبا هب هداس يناميس كييازوماب فك شرف 210103 92

120‘000/0%11/11 93

95‘300/0 عبرمرتم .رتميتناس30×30 داعبا هب هداس يناميس كييازوم اب فك شرف 210104 92

118‘000/0%23/82 93

178‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس15×15 داعبا هب يناريا كييازوم اب فك شرف 210201 92

190‘500/0%6/72 93

156‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس25×25 داعبا هب يناريا كييازوم اب فك شرف 210202 92

160‘000/0%2/24 93

147‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس30×30 داعبا هب يناريا كييازوم اب فك شرف 210203 92

158‘500/0%7/46 93

143‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس40×40 داعبا هب يناريا كييازوم اب فك شرف 210204 92

169‘000/0%17/77 93

138‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس15×15 داعبا هب4 هرمن ات ياهگنس هدرخ اب يگنرف كييازوم اب فك شرف 210301 92

174‘500/0%25/99 93

118‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس25×25 داعبا هب4 هرمن ات ياهگنس هدرخ اب يگنرف كييازوم اب فك شرف 210302 92

145‘000/0%22/36 93

109‘000/0 عبرمرتم .رتميتناس30×30داعبا هب4 هرمن ات ياهگنس هدرخ اب يگنرف كييازوم اب فك شرف 210303 92

143‘000/0%31/19 93

116‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس40×40 داعبا هب4 هرمن ات ياهگنس هدرخ اب يگنرف كييازوم اب فك شرف 210304 92

148‘000/0%27/04 93

17‘700/0 عبرمرتم  ردرتشيب اي5 هرمن ياهگنس هك يتروص رد ،210304 ات210301 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دور راك هب اهنآ

210401 92

16‘300/0%7/91- 93

73‘500/0 عبرمرتم  اي رمرم تشرد ياهگنس هشال هك يتروص رد ،210304 و210303 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دورراك هب نآ رد تيرمرم

210402 92

73‘500/0 93

121‘000/0 عبرمرتم .يناريا ينيشام كييازوم اب فك شرف 210501 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كييازوماب فك شرف - 21 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

151‘500/0 عبرمرتم 210501%25/21 93

146‘500/0 عبرمرتم .يگنرف ينيشام كييازوم اب فك شرف 210502 92

181‘500/0%23/89 93

158‘500/0 عبرمرتم .تينارگ حرط ينيشام كييازوم اب فك شرف 210503 92

190‘000/0%19/87 93

113‘000/0 عبرمرتم .يناريا رادجآ ينيشام كييازوم اب فك شرف 210504 92

142‘500/0%26/11 93

139‘500/0 عبرمرتم .يگنرف رادجآ ينيشام كييازوم اب فك شرف 210505 92

184‘500/0%32/26 93

206‘000/0 عبرمرتم .تالم عون ره اب)نتب شاو( ياهناخراك ياهربيو كييازوم يارجا و حلاصم هيهت 210506 92

224‘500/0%8/98 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كالپ گنساب يگنس ياهراك - 22 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

742‘500/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب ديفس نتروارت عون زا يقفا حوطس رد كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220101 92

906‘500/0%22/09 93

579‘500/0 عبرمرتم 1.5 تماخض هب رهشرذآ ييوميل نتروارت عون زا يقفا حوطس رد كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس2 ات

220102 92

671‘000/0%15/79 93

590‘000/0 عبرمرتم  ات1.5 تماخض هب رهش رذآ زمرق نتروارت عون زا يقفا حوطس رد كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس2

220103 92

681‘500/0%15/51 93

83‘600/0 عبرمرتم .فك يارب نتروارت هشال كالپ گنس بصن و هيهت 220104 92

114‘000/0%36/36 93

275‘000/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب ،يقفا حوطس رد ناهفصا رتشال هايس كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220201 92

335‘000/0%21/82 93

275‘000/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد دابآ فجن هايس كالپ گنس بصن و هيهت 220202 92

461‘000/0%67/64 93

296‘000/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد دابآ مرخ هرهوگ تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220301 92

356‘000/0%20/27 93

275‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد جدننس زمرق كالپ گنس بصن و هيهت 220302 92

462‘000/0%67/70 93

349‘000/0 عبرمرتم 1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد هدابآ يتروص اي و مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس2 ات

220303 92

409‘500/0%17/34 93

327‘500/0 عبرمرتم  تماخض هب يقفا حوطس رد نامرك يتروص اي و مرك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس2 ات1.5

220304 92

440‘000/0%34/35 93

307‘000/0 عبرمرتم  تماخض هب يقفا حوطس رد كرانا اي ناتسجب يتروص تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس2 ات1.5

220305 92

372‘500/0%21/34 93

275‘500/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد ناقشوج تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220306 92

399‘000/0%44/83 93

264‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطسرد مريمس تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت 220307 92

333‘000/0%25/90 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كالپ گنساب يگنس ياهراك - 22 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

275‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد ناژوب تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت 220308 92

338‘000/0%22/69 93

296‘500/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد كمدنگ تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220309 92

388‘500/0%31/03 93

328‘500/0 عبرمرتم  تماخض هب يقفا حوطس رد كنابايب و روخ اي رمشاك تيرمرم كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس2 ات1.5

220310 92

394‘500/0%20/09 93

451‘500/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد هورق ديفس ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220401 92

535‘500/0%18/60 93

388‘500/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطسرد هورق لاتسيرك ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220402 92

451‘500/0%16/22 93

380‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد زيرين ينيچ كالپ گنس بصنو هيهت 220403 92

462‘000/0%21/42 93

479‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد زردوگيلا ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت 220404 92

508‘000/0%5/94 93

380‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد انزا ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت 220405 92

462‘000/0%21/42 93

294‘500/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد ديبيال يربا ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220406 92

346‘500/0%17/66 93

475‘000/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطسرد ناجريس ديفس ينيچ كالپ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220407 92

546‘000/0%14/95 93

269‘500/0 عبرمرتم .ديفس نتروارت اي و ناهفصا زمرق نتروارت زا15×30 داعبا هب ربداب گنس بصن و هيهت 220408 92

342‘500/0%27/09 93

234‘500/0 عبرمرتم .ناقشوج تيرمرم گنس زا15×30 داعبا هب ربداب گنس بصن و هيهت 220409 92

291‘000/0%24/09 93

358‘000/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد هرد مرخ يتالكش تينارگ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220501 92

431‘500/0%20/53 93

636‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد رهشناريپ زبس تينارگ بصن و هيهت 220502 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كالپ گنساب يگنس ياهراك - 22 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

746‘500/0 عبرمرتم 220502%17/28 93

757‘000/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد دنجريب زبس تينارگ بصن و هيهت 220503 92

683‘500/0%9/71- 93

358‘000/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد ياهبنپ لگ تينارگ گنس بصن و هيهت 220504 92

463‘000/0%29/33 93

358‘000/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد زنطن ديفس تينارگ گنس بصن و هيهت 220505 92

442‘000/0%23/46 93

495‘000/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد زنطن يكشم تينارگ گنس بصن و هيهت 220506 92

585‘500/0%18/28 93

1‘127‘000/0 عبرمرتم 2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد ناكرسيوت يكشم تينارگ گنس بصن و هيهت

.رتميتناس

220507 92

1‘159‘500/0%2/88 93

726‘000/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد دزي تينارگ گنس بصن و هيهت 220508 92

852‘500/0%17/42 93

358‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 ات1.5 تماخض هب يقفا حوطس رد نادنبهن مرك تينارگ گنس بصن و هيهت 220509 92

474‘500/0%32/36 93

11‘700/0 عبرمرتم  هك يتروص رد ،يقفا حوطس رد كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهب هفاضا

.دنوش بصن مياق حوطس رد كالپ ياهگنس

220601 92

17‘900/0%52/99 93

16‘200/0 عبرمرتم  پوكسا لماك يارجاو هيهت يارب كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهب هفاضا

.مياق حوطس يارب تينارگ ياهگنس زجب كالپ ياهگنس رد

220602 92

21‘400/0%32/10 93

24‘600/0 عبرمرتم  رد پوكسا لماك يارجا و هيهت يارب ، كالپ گنس بصن و هيهت ياهفيدر هباهب هفاضا

.مياق حوطس يارب تينارگ ياهگنس

220603 92

34‘600/0%40/65 93

26‘000/0 عبرمرتم .دشاب انحنا ياراد راك حطس هك يتروص رد مئاق يراك گنس ياهفيدر هب اهب هفاضا 220604 92

41‘000/0%57/69 93

32‘500/0 عبرمرتم  هرجنپ و يهاگرد فقس رد گنس هك يتروص رد يقفا حوطس يراك گنس هب اهب هفاضا

.دوش بصن

220605 92

51‘200/0%57/54 93

182‘000/0 عبرمرتم  زا هدافتسا نودب يتقو مئاق حوطس رد كالپ ياهگنس يراك گنس ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دنوش بصن كشخ تروص هب و تالم

220606 92

274‘500/0%50/82 93

20‘900/0 عبرمرتم .كالپ ياهگنس ندرك يگنلك اي ندرك ياهشيت يارب اهب هفاضا 220607 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كالپ گنساب يگنس ياهراك - 22 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

32‘900/0 عبرمرتم 220607%57/42 93

11‘800/0 لوطرتم  ره يارب تينارگ زجب كالپ ياهگنس ناكچبآ و تفچ ،رايش هيبعت ،گنس هبل ندرك درگ

.دروم

220608 92

16‘800/0%42/37 93

28‘400/0 لوطرتم .دروم ره يارب تينارگ كالپ ياهگنس ناكچبآ و تفچ ،رايش هيبعت ،گنس هبل ندرك درگ 220609 92

38‘800/0%36/62 93

44‘400/0 لوطرتم  نتروارت گنس عاونا زا رتميتناس1 تماخض هب و رتميتناس10 عافترا هب زينرق بصن و هيهت

.ديفس

220701 92

37‘400/0%15/77- 93

20‘300/0 لوطرتم  گنس عاونا زا رتميتناس1 تماخض هب و رتميتناس10 عافترا هب زينرق بصن و هيهت

.تيرمرم

220702 92

25‘900/0%27/59 93

20‘300/0 لوطرتم .ينيچ گنس عاونا زا رتميتناس1 تماخض هب و رتميتناس10 عافترا هب زينرق بصن و هيهت 220703 92

26‘900/0%32/51 93

37‘400/0 لوطرتم  مرك تينارگ گنس زا رتميتناس1 تماخض هب و رتميتناس10 عافترا هب زينرق بصن و هيهت

.نادنبهن

220704 92

41‘000/0%9/63 93

258‘000/0 عبرمرتم  هب رتميتناس6 تماخض هب ،ديفس نتروارت گنس اب يگنس ياهلودج بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب يشك دنب و تيوقت نتب يارجا هارمه

220801 92

299‘500/0%16/09 93

20‘000/0 عبرمرتم .تماخض هفاضا رتميتناس ره يازا هب ،220801 فيدر هب تماخض شيازفا ياهب هفاضا 220802 92

22‘800/0%14/00 93

436‘000/0 عبرمرتم  هب رتميتناس6 تماخض هب ،ديبيال ينيچ گنس اب يگنس ياهلودج بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب يشك دنب و تيوقت نتب يارجا هارمه

220803 92

505‘000/0%15/83 93

48‘000/0 عبرمرتم .تماخض هفاضا رتميتناس ره يازا هب ،220803 فيدر هب تماخض شيازفا ياهب هفاضا 220804 92

54‘700/0%13/96 93

278‘000/0 عبرمرتم 6 تماخض هب ،)هايس( يرتسكاخ رتشال گنس اب يگنس ياهلودج بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب يشك دنب و تيوقت نتب يارجا هارمه هب رتميتناس

220805 92

322‘000/0%15/83 93

25‘000/0 عبرمرتم .تماخض هفاضا رتميتناس ره يازا هب ،220805 فيدر هب تماخض شيازفا ياهب هفاضا 220806 92

28‘500/0%14/00 93

316‘500/0 عبرمرتم  اب فك رد رتميتناس10×10×10 داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب ،ديفس نتروارت گنس

220901 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

كالپ گنساب يگنس ياهراك - 22 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

368‘000/0 عبرمرتم  حوطس رد رتميتناس10×10×10 داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب ،ديفس نتروارت گنس اب يقفا

220901%16/27 93

360‘500/0 عبرمرتم  اب فك رد رتميتناس10×10×10 داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب ،هردمرخ يتالكش تينارگ گنس

220902 92

418‘000/0  حوطس رد رتميتناس10×10×10 داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب ،هردمرخ يتالكش تينارگ گنس اب يقفا

%15/95 93

404‘000/0 عبرمرتم  اب فك رد رتميتناس10×10×10 داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب ،نادنبهن مرك تينارگ گنس

220903 92

468‘000/0  حوطس رد رتميتناس10×10×10 داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب ،نادنبهن مرك تينارگ گنس اب يقفا

%15/84 93

579‘000/0 عبرمرتم  اب فك رد رتميتناس10×10×10 داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب ،دزي تينارگ گنس

220904 92

667‘500/0  حوطس رد رتميتناس10×10×10 داعبا هب)كيبويك( يبعكم گنس بصن و لمح ،هيهت

.ناميس هسام تالم اب ،دزي تينارگ گنس اب يقفا

%15/28 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يكيتسالپ ياهراك - 23 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

150‘500/0 عبرمرتم 1.5 تماخض اب و لور تروص هب ،)لينيو عون زا( يكيتسالپ شوپ فك بصن و هيهت

.رتميليم

230101 92

165‘500/0%9/97 93

167‘500/0 عبرمرتم .رتميليم2 تماخض اب و لور تروص هب ،)لينيو عون زا( يكيتسالپ شوپ فك بصن و هيهت 230102 92

187‘500/0%11/94 93

161‘500/0 عبرمرتم  و فلتخمداعبا هب ليات تروص هب ،)لينيو عون زا( يكيتسالپ شوپ فك بصن و هيهت

.رتميليم1.7 تماخض

230103 92

185‘000/0%14/55 93

189‘500/0 عبرمرتم  و فلتخم داعبا هب ليات تروص هب ،)لينيو عون زا( يكيتسالپ شوپ فك بصن و هيهت

.رتميليم2 تماخض

230104 92

240‘000/0%26/65 93

168‘500/0 عبرمرتم  اب و يكلوپ حرط اب لور تروص هب ،)لينيو عون زا( يكيتسالپ شوپ فـك بـصن و هيهت

.رتميليم2 تـماخض

230201 92

194‘000/0%15/13 93

183‘500/0 عبرمرتم  اب و يكلوپ حرط اب لور تروص هب ،)لينيو عون زا( يكيتسالپ شوپ فـك بـصن و هيهت

.رتميليم2.5 تـماخض

230202 92

211‘000/0%14/99 93

224‘500/0 عبرمرتم  اب و يكلوپ حرط اب لور تروص هب ،)لينيو عون زا( يكيتسالپ شوپ فـك بـصن و هيهت

.رتميليم3 تـماخض

230203 92

276‘000/0%22/94 93

186‘000/0 عبرمرتم  اب فلتخم داعبا هب ليات تروص هب ،)لينيو عون زا( يكيتسالپ شوپ فـك بـصن و هيهت

.رتميليم2 تـماخض و يكلوپ حرط

230204 92

189‘000/0%1/61 93

221‘500/0 عبرمرتم  اب فلتخم داعبا هب ليات تروص هب ،)لينيو عون زا( يكيتسالپ شوپ فـك بـصن و هيهت

.رتميليم3 تـماخض و يكلوپ حرط

230205 92

294‘000/0%32/73 93

250‘500/0 عبرمرتم .رتميليم2.5 تماخض اب و لور تروص هب ،رادجآ يكيتسال شوپ فك بصن و هيهت 230301 92

263‘500/0%5/19 93

246‘000/0 عبرمرتم .رتميليم3 تماخض اب و لور تروص هب ،رادجآ يكيتسال شوپ فك بصن و هيهت 230302 92

286‘000/0%16/26 93

321‘000/0 عبرمرتم .رتميليم4 تماخض اب و لور تروص هب ،رادجآ يكيتسال شوپ فك بصن و هيهت 230303 92

351‘000/0%9/35 93

278‘000/0 عبرمرتم .رتميليم1.5 تماخض و فلتخم داعبا هب ليات تروص هب ،يكيتسال شوپ فك بصن و هيهت 230304 92

192‘000/0%30/94- 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يكيتسالپ ياهراك - 23 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

103‘000/0 عبرمرتم 10 ضرع هب ،يس .يو .يپ ليفورپ عون زا اهراويد يكيتسالپ ششوپ بصن و هيهت

.رتميتناس

230401 92

131‘000/0%27/18 93

10‘000/0 لوطرتم .يس .يو .يپ ليفورپ عون زا ،يكيتسالپ ششوپ هبل بصن و هيهت 230402 92

11‘400/0%14/00 93

16‘100/0 لوطرتم .يس .يو .يپ ليفورپ عون زا ،يكيتسالپ يشبن بصن و هيهت 230403 92

17‘800/0%10/56 93

21‘500/0 لوطرتم .رتميليم5 تماخض و رتميتناس10 عافترا هب هدرشف يس يو يپ زينرق بصن و هيهت 230404 92

27‘100/0%26/05 93

116‘000/0 عبرمرتم .رتميليم2 دودح تماخض هب يس .يو .يپ رادجوم ياهقرو بصن و هيهت 230501 92

116‘500/0%0/43 93

25‘100/0 عبرمرتم .رتميليم3 دودح تماخض هب نرياتسا يلپ جوم نودب ياهقرو بصن و هيهت 230502 92

31‘900/0%27/09 93

564‘000/0 عبرمرتم . رتميليم3 دودح تماخض هب كيليركآ جوم نودب ياهقرو بصن و هيهت 230503 92

641‘000/0%13/65 93

21‘800/0 عبرمرتم  ،رتميتناس كي تماخض هب ناولا اي ديفس ،يلاگچ ره اب)تيلونوي( موفوتسالپ بصنو هيهت

.يزاسريز نودب بصن لياسو مامتاب

230601 92

33‘300/0%52/75 93

9‘110/0 عبرمرتم  هفاضا رتميتناس كي تماخض هب هك رتميتناس ره يازا هب230601 فيدر هب اهب هفاضا

.دوش يم هبساحم بسانت هب رتميتناس رسك ،دوش

230602 92

15‘500/0%70/14 93

4‘350/0 عبرمرتم  فارطا يارب ، عبرم رتم رد مرگ150دودح نزو هب)نليتا يلپ مليف( نوليان بصن و هيهت

.دنامب يقابراك رد امازلا نوليان هك ،نآ هباشم ياهراك اي و نتب

230701 92

5‘160/0%18/62 93

70‘600/0 عبرمرتم 0.9 دودح تماخض هب رادجوم سالگربياف اب هدش تيوقت كيتسالپ ياهقرو بصن و هيهت

.رتميليم

230801 92

103‘500/0%46/60 93

135‘500/0 عبرمرتم  دودح تماخض هب جوم نودب سالگربياف اب هدش تيوقت كيتسالپ ياهقرو بصن و هيهت

.رتميليم1.5

230802 92

134‘500/0%0/74- 93

88‘000/0 عبرمرتم  دودح تـماخض هب رادجوم سالگربياف اب هدش تـيوقت كيتسالپ ياهقرو بـصن و هيهت

.رتميليم1.5

230804 92

129‘000/0%46/59 93

70‘500/0 لوطرتم .يس .يو .يپ سنجزا ،رتميتناس15 ضرع هب پاتسا رتاو بصن و هيهت 230901 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يكيتسالپ ياهراك - 23 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

91‘900/0 لوطرتم 230901%30/35 93

3‘540/0 لوطرتم .رتميتناس15 رب هفاضا رتميتناس ره يارب ، 230901 فيدر هب اهب هفاضا 230902 92

4‘220/0%19/21 93

96‘300/0 لوطرتم .كيتسال سنجزا ،رتميتناس15 ضرع هب پاتسا رتاو بصن و هيهت 230903 92

121‘000/0%25/65 93

6‘340/0 لوطرتم .رتميتناس15 رب هفاضا رتميتناس ره يارب ،230903 فيدر هب اهب هفاضا 230904 92

7‘580/0%19/56 93

119‘500/0 مرگوليك .فراصم رياس و هلول روبع يارب نتب رد يكيتسالپ فالغ يراذگاج و هيهت 231001 92

154‘000/0%28/87 93

75‘000/0 مرگوليك .يشكهز يارب يكيتسالپ هلول يراذگاج و يراكخاروس ،هيهت 231002 92

88‘200/0%17/60 93

90‘500/0 ددع .نليپورپ شكور اب يدالوف هلپ بصن و هيهت 231003 92

104‘000/0%14/92 93

1‘490‘000/0 عبرمرتم .عبرم رتم0.75 تحاسم ات ،C.V.P.U ليفورپ اب هرجنپ بصن و تخاس ،هيهت 231101 92

1‘610‘000/0%8/05 93

1‘004‘000/0 عبرمرتم .عبرم رتم2 ات0.75 زا شيب تحاسم هب ،C.V.P.U ليفورپ اب هرجنپ بصن و تخاس ،هيهت 231102 92

1‘079‘000/0%7/47 93

780‘500/0 عبرمرتم .عبرم رتم2 زا شيب تحاسم هب ،C.V.P.U ليفورپ اب هرجنپ بصن و تخاس ،هيهت 231103 92

837‘000/0%7/24 93

56‘200/0 عبرمرتم  يياهن تمواقم ياراد كاخ هدننك حلسم هيوس كت ديرگوئژ يارجا و حلاصم هيهت

)LTDS(يكاخ طيحم رد هلاس120 ؛ )9<PH20 نازيم هب)4>ـm /KNتخاس تهج 

.اهبيش حيلست و حلسم كاخ لياح ياهراويد

231201 92

66‘300/0%17/97 93

41‘100/0 عبرمرتم  رد هلاس120؛)LTDS( يياهن تمواقم ياراد هيوس ود ديرگوئژ يارجا و حلاصم هيهت

 اب ، تسس ياهرتسب تيبثت تهج5m/KN نازيم هب)4>ـPH>9(يكاخ طيحم

.هريغ و يفالت

231202 92

54‘500/0%32/60 93

10‘100/0 عبرمرتم  تمواقم رد شيازفا5m/KN ره يازا هب231202 و231201 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.هلاس120 ؛)LTDS( يياهن يششك

231203 92

8‘100/0%19/80- 93

0/0 عبرمرتم PH>9 ييايلق طيحم رد ديرگوئژ هكينامز231202 و231201 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.ددرگ هدافتساPH>4 يديسا اي

231204 92

0/0 93

0/0 عبرمرتم .دوشيم هديد امن رد هك يژارتم تبابaround-Wrap ياهامن رد ديرگوئژ بصن اهب هفاضا 231205 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يكيتسالپ ياهراك - 23 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

104‘000/0 عبرمرتم 231205 93

90‘000/0 عبرمرتم high density( نيگنس نليتا يلپ سنج زا)اشغ نيمز( نياربمموئژ يارجا و حلاصم هيهت

 poly ethylene(فلتخم ياه هزاس و حوطس يراك قياع يارب رتميليم1 تماخض هب، 

.يزرواشك ياهرختسا و بالضاف ياه هچضوح ،اهدس ،بآ نزاخم دننام

231206 92

102‘500/0%13/89 93

86‘500/0 عبرمرتم  نتوين وليك100 يششك تمواقم اب)هچراپ نيمز( هتفاب لياتسكتوئژ يارجا و حلاصم هيهت

.كاخ حيلست و يربراب تيفرظ شيازفا روظنم هب %12 رثكادح شنرك و لوط رتم رب

231207 92

96‘100/0%11/10 93

6‘730/0 عبرمرتم  ره رد يششك تمواقم رد شيازفا نتوينوليك50 ره يازا هب231207 فيدر هب اهبهفاضا

.تهج

231208 92

7‘410/0%10/10 93

368‘000/0 عبرم رتم  زا قياع ششوپ هيال كي يچگ تاحفص نيب هكيتروص رد180901 فيدر هب اهب هفاضا

.دريگ رارق رتميليم85 ات70 تماخض هب هدش دورتسكا نرياتسايلپ سنج

231301 93

95‘500/0 عبرم رتم  نرياتسايلپ تاحفص زا يچگ تاحفص ياج هب هكيتروص رد180901 فيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا رتميليم85 ات70 تماخض هب هدش دورتسكا

231302 93

600‘000/0 عبرمرتم  سيليس و يرميلپ ناميس ششوپ اب نرياتسايلپ سنج زا هتخاسشيپ يامن بصن و هيهت

 حطس و گنر ره اب ،رتميليم55 ات لك تماخض و رتميليم5 ات3 ششوپ تماخض هب

.فاص

231401 93

400‘000/0 لوطرتم  ناميس ششوپ اب نرياتسايلپ سنج زا هتخاسشيپ ينييزت ياهرازبا بصن و هيهت

 هب رتميليم55 ات لك تماخض و رتميليم5 ات3 ششوپ تماخض هب سيليس و يرميلپ

.فاص حطس و گنر ره اب ،رتميليم200 ات ضرع

231402 93

120‘000/0 لوطرتم . رازبا ضرع شيازفا رتميليم100 ره يازاهب231402 فيدر هب اهب هفاضا 231403 93

99‘000/0 لوطرتم  سنج زا اهبوچراچ و راويد ،فقس هشوگ هتخاسشيپ ينييزت ياهرازبا بصن و هيهت

 ره اب ،رتميليم175 ات ضرع هب رتميليم15 ات8 تماخض اب هدش دورتسكا نرياتسايلپ

.فاص حطس و گنر

231501 93

69‘000/0 لوطرتم .رتميليم350 ات رتميليم175 زا شيب ضرع هب رازبا يارب231501 فيدر هب اهب هفاضا 231502 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

هشيش بصنو شرب - 24 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

130‘000/0 عبرمرتم .نوكيليس بسچ اب هداس يرتميليم3 هشيش بصن و هيهت 240101 92

171‘500/0%31/92 93

132‘500/0 عبرمرتم .نوكيليس بسچ اب هداس يرتميليم4 هشيش بصن و هيهت 240102 92

174‘500/0%31/70 93

157‘500/0 عبرمرتم .نوكيليس بسچ اب هداس يرتميليم5 هشيش بصن و هيهت 240103 92

201‘000/0%27/62 93

177‘000/0 عبرمرتم .نوكيليس بسچ اب هداس يرتميليم6 هشيش بصن و هيهت 240104 92

233‘000/0%31/64 93

215‘000/0 عبرمرتم .نوكيليس بسچ اب هداس يرتميليم8 هشيش بصن و هيهت 240105 92

313‘500/0%45/81 93

225‘500/0 عبرمرتم .نوكيليس بسچ اب هداس يرتميليم10 هشيش بصن و هيهت 240106 92

331‘500/0%47/01 93

157‘000/0 عبرمرتم .نوكيليس بسچ اب رجشم يرتميليم4 هشيش بصن و هيهت 240201 92

174‘500/0%11/15 93

256‘500/0 عبرمرتم .نوكيليس بسچ اب رجشم يرتميليم6 هشيش بصن و هيهت 240202 92

286‘000/0%11/50 93

295‘000/0 عبرمرتم .نوكيليس بسچ اب رجشم يرتميليم10 هشيش بصن و هيهت 240203 92

329‘000/0%11/53 93

264‘000/0 عبرمرتم .يكيتسالپ راون اب رتميليم4 تماخض هب)تيروكس( نكشن هشيش بصن و هيهت 240301 92

255‘000/0%3/41- 93

319‘000/0 عبرمرتم .يكيتسالپ راون اب رتميليم5 تماخض هب)تيروكس( نكشن هشيش بصن و هيهت 240302 92

316‘000/0%0/94- 93

332‘500/0 عبرمرتم .يكيتسالپ راون اب رتميليم6 تماخض هب)تيروكس( نكشن هشيش بصن و هيهت 240303 92

346‘000/0%4/06 93

383‘500/0 عبرمرتم .يكيتسالپ راون اب رتميليم8 تماخض هب)تيروكس( نكشن هشيش بـصن و هيهت 240304 92

399‘000/0%4/04 93

424‘500/0 عبرمرتم .يكيتسالپ راون اب رتميليم10 تماخض هب)تيروكس( نكشن هشيش بـصن و هيهت 240305 92

467‘500/0%10/13 93

392‘500/0 عبرمرتم  هك رتميليم10 تماخض هب وشزاب اب تباث زا معا)تيروكس( نكشن هشيش بـصن و هيهت

.تالاصتا و تالآقاري ،الول نودب دوشيمن بصن باق لخاد رد

240306 92

401‘500/0%2/29 93

242‘000/0 عبرمرتم .يگنر)هدنباتزاب( ويتكلفر يرتميليم4 هشيش بصن و هيهت 240401 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

هشيش بصنو شرب - 24 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

219‘500/0 عبرمرتم 240401%9/30- 93

426‘500/0 عبرمرتم .يگنر)هدنباتزاب( ويتكلفر يرتميليم6 هشيش بصن و هيهت 240402 92

436‘000/0%2/23 93

343‘000/0 عبرمرتم ( فك رد طوبرم باغود تالم اب رتميتناس15×15 داعبا هب ياهشيش رجآ بصن و هيهت

.)دوشيم تخادرپ هناگادج يزلف هكبش

240501 92

353‘000/0%2/92 93

235‘000/0 عبرمرتم ( فك رد طوبرم باغود تالم اب رتميتناس20×20 داعبا هب ياهشيش رجآ بصن و هيهت

.)دوشيم تخادرپ هناگادج يزلف هكبش

240502 92

246‘000/0%4/68 93

2‘652‘000/0 عبرمرتم 8 تماخض و فلتخم داعبا هب امن صوصخم يلاخ وت ياهشيش ياهكولب بصن و هيهت

.رتميتناس

240503 92

2‘656‘500/0%0/17 93

41‘300/0 عبرمرتم .)يشاپ هسام قيرط هب هشيش ندرك تام( هشيش ندرك تسالب دنس 240601 92

57‘900/0%40/19 93

22‘800/0 عبرمرتم .دشاب تولف تروص هب هشيش رگا ،240106 ات240101 ياهفيدر هب اهب هفاضا 240701 92

500/0%97/81- 93

87‘300/0 عبرمرتم  اههشيش هك يتروص رد240202 و240201 ،240106 ات240101 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دشاب يگنر

240702 92

52‘600/0%39/75- 93

74‘400/0 عبرمرتم .دنشاب يگنر تيروكس ياههشيش رگا ،240305 ات240301 ياهفيدر هب اهب هفاضا 240703 92

65‘100/0%12/50- 93

125‘000/0 عبرمرتم .دشاب يگنر هشيش هك يتروص رد ،240306 ياهفيدر هب اهب هفاضا 240704 92

113‘500/0%9/20- 93

5‘890/0 مرگوليك  زا ،راون ياجب هشيش بصن رد هك يتروص رد ،240305 ات240301 ياهفيدر هب اهب هفاضا

.دوش هدافتسا نوكيليس بسچ

240705 92

4‘410/0%25/13- 93

37‘100/0 لوطرتم  و هيهت هرادجود تروص هب هشيش رگا هشيش بصن و هيهت ياهفيدر هب تبسن اهب هفاضا

.هدش هرادجود هشيش طيحم بسحرب ،دوش فرصم

240706 92

57‘400/0%54/72 93

-8‘380/0 عبرمرتم  ياجب هك يتروص رد ،240203 ات240201 و240106 ات240101 ياهفيدر هب اهب رسك

.دوش هدافتسا يكيتسالپ راون زا نوكيليس بسچ

240707 92

-6‘920/0%17/42- 93

-27‘400/0 عبرمرتم  ياجب هك يتروص رد ،240203 ات240201 و240106 ات240101 ياهفيدر هب اهب رسك

.دوش هدافتسا هناطب زا نوكيليس بسچ

240708 92

-26‘200/0%4/38- 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

هشيش بصنو شرب - 24 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

151‘000/0 عبرمرتم .حطسم هشيش ود)Lamination( يراك هيال 240801 92

161‘500/0%6/95 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزيمآ گنر - 25 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

285/0 مرگوليك .درگليم اي و يزلف ياهتلكسا)ييادز گنز( ندز سرب اي هدابمس 250101 92

430/0%50/88 93

7‘740/0 عبرمرتم .درگليم و يزلف ياهتلكسا يانثتسا هب يزلف ياهراك)ييادز گنز( ندز سرب اي هدابمس 250102 92

11‘500/0%48/58 93

1‘570/0 مرگوليك .)تسالبدنس( يشاپ هسام شور هب درگليم اي و يزلف ياهتلكسا ييادز گنز 250201 92

2‘040/0%29/94 93

34‘600/0 عبرمرتم ( يشاپ هسام شور هب ،درگليم و يزلف ياهتلكسا يانثتسا هب يزلف ياهراك ييادز گنز

.)تسالبدنس

250202 92

45‘000/0%30/06 93

2‘110/0 مرگوليك .)تسالب تاش( يشاپ همچاس شور هب ،يزلف ياهتلكسا ييادز گنز 250203 92

2‘670/0%26/54 93

47‘000/0 عبرمرتم  تاش( يشاپ همچاس شور هب ،يزلف ياهتلكسا يانثتسا هب يزلف ياهراك ييادز گنز

.)تسالب

250204 92

59‘400/0%26/38 93

550/0 مرگوليك .يزلف تلكسا يور گنز دض گنر تسد كي يارجا و حلاصم هيهت 250301 92

750/0%36/36 93

16‘900/0 عبرمرتم  ياهتلكسا يانثتسا هب يزلف ياهراك يور گنز دض گنر تسد كي يارجا و حلاصم هيهت

.يزلف

250302 92

22‘900/0%35/50 93

75‘100/0 عبرمرتم  دض رشقود لماش ،يزلف ياهراك رياس و نزاخم يارب يسكوپا گنر يارجا و حلاصم هيهت

.هيور رشق كي و رتسآرشق كي ،يسكوپا يارب گنز

250303 92

100‘500/0%33/82 93

60‘300/0 عبرمرتم .يزلف ياهراك يور لماك ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت 250304 92

82‘300/0%36/48 93

64‘100/0 عبرمرتم .يزلف ياهراك يور لماك يليلكا گنر يارجا و حلاصم هيهت 250305 92

86‘000/0%34/17 93

88‘900/0 عبرمرتم  رد يزلف ياهراك يور ،)air less( اوه نودب قيرط هب يسكوپا گنر يارجا و حلاصم هيهت

.نوركيم25 كشخ تماخض هب رشق ره ،رشق هس

250306 92

118‘000/0%32/73 93

3‘170/0 عبرمرتم .رشق ره يازا هب ،تماخض هفاضا نوركيم هس ره يازا هب250306 فيدر هب اهب هفاضا 250307 92

4‘210/0%32/81 93

85‘700/0 عبرمرتم  يزلف ياهراك يور ،)air less( اوه نودب قيرط هب چير كنيز گنر يارجا و حلاصم هيهت

.نوركيم25 كشخ تماخض هب رشق ره ،رشق هس رد

250308 92

113‘500/0%32/44 93

89

http://omrandl.ir


» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزيمآ گنر - 25 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

3‘050/0 عبرمرتم .رشق ره يازا هب ،تماخض هفاضا نوركيم هس ره يازا هب250308 فيدر هب اهب هفاضا 250309 92

4‘040/0%32/46 93

83‘300/0 عبرمرتم  رد يزلف ياهراك يور ،)air less( اوه نودب قيرط هب يديكلا گنر يارجا و حلاصم هيهت

.نوركيم25 كشخ تماخض هب رشق ره ،رشق هس

250310 92

120‘000/0%44/06 93

2‘790/0 عبرمرتم .رشق يازا هب ،تماخض هفاضا نوركيم هس ره يازا هب250310 فيدر هب اهب هفاضا 250311 92

4‘000/0%43/37 93

59‘700/0 عبرمرتم .يبوچ ياهراك رياس و رد يور لماك ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت 250401 92

83‘100/0%39/20 93

379‘000/0 عبرمرتم .لماك رتسا يلپ گنر اب يبوچ ياهراك يزيمآ گنر و حلاصم هيهت 250402 92

470‘000/0%24/01 93

58‘700/0 عبرمرتم .يبوچ ياهراك يور لكلا كال گنر يارجا و حلاصم هيهت 250403 92

90‘000/0%53/32 93

64‘000/0 عبرمرتم .يبوچ ياهراك يور لماك يراكريلك و رليس يارجا و حلاصم هيهت 250404 92

91‘100/0%42/34 93

47‘300/0 عبرمرتم .اهفقس و اهراويد يچگ دودنا يور لماك ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت 250501 92

65‘000/0%37/42 93

41‘100/0 عبرمرتم .اهفقس و اهراويد يچگ دودنا يور لماك كيتسالپ گنر يارجا و حلاصم هيهت 250502 92

53‘300/0%29/68 93

13‘700/0 عبرمرتم .اهفقس و اهراويد يچگ دودنا يور لماك كيتسالپ مين گنر يارجا و حلاصم هيهت 250503 92

18‘900/0%37/96 93

52‘400/0 عبرمرتم .اهفقس و اهراويد يچگ دودنا يور لماك يتوهام كيتسالپ گنر يارجا و حلاصم هيهت 250504 92

67‘100/0%28/05 93

60‘700/0 عبرمرتم .اهفقس و اهراويد يچگ دودنا يور لماك يتوهام ينغور گنر يارجا و حلاصم هيهت 250505 92

82‘500/0%35/91 93

28‘500/0 عبرمرتم .هيور و رتسآ لماش ،زوسن ليلكا گنر اب يزيمآ گنر يارجا و حلاصم هيهت 250506 92

37‘000/0%29/82 93

8‘100/0 لوطرتم  ياهگنر اب ،رتميتناس12 ضرع هب بوانتم و عطقنم يشك طخ يارجا و حلاصم هيهت

.كيفارت

250601 92

9‘010/0%11/23 93

7‘970/0 لوطرتم  ياهگنر اب ،رتميتناس12 ضرع هب موادم و لصتم يشك طخ يارجا و حلاصم هيهت

.كيفارت

250602 92

8‘850/0%11/04 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

يزيمآ گنر - 25 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

247‘500/0 عبرمرتم  رباع طخ دننام يئزجود گنر اب نتب و تلافسآ حوطس يزيمآ گنر يارجا و حلاصم هيهت

.هدايپ

250603 92

320‘500/0%29/49 93

24‘800/0 عبرمرتم  اب ،)تسبزآ( زوسن هبنپ و ناميس تاحفص حوطس يور يزيمآ گنر يارجا و حلاصم هيهت

.هيور و رتسآ لماش ينغور گنر

250701 92

30‘700/0%23/79 93

31‘700/0 عبرمرتم  مه ينويزلوما گنر اب ينتب و يناميس ياهامن رد يزيمآ گـنر يارجا و حلاصم هيهت

.هيور رشق كي و رتسآ رشق ود لماش ،)رميلپوك( راپسب

250702 92

42‘300/0%33/44 93

33‘100/0 عبرمرتم  و كيليركا ينيزر گنر اب ينتب و يناميس ياهامن رد يزيمآ گـنر يارجا و حلاصم هيهت

.هيور رشق كي و رتسآ رشق كي رميارپ رشق كي لماش بآ لالاح

250703 92

48‘100/0%45/32 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

ساساو ساساريز - 26 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

108‘000/0 بعكمرتم .رتميليم50 ات رفص يدنب هناد اب يا هناخدور حلاصمزا ساساريز حلاصم هيهت 260101 92

156‘500/0%44/91 93

112‘500/0 بعكمرتم .رتميليم38 ات رفص يدنب هناد اب يا هناخدور حلاصم زا ساسا ريز حلاصم هيهت 260102 92

157‘500/0%40/00 93

113‘000/0 بعكمرتم .رتميليم25 ات رفص يدنب هناد اب يا هناخدور حلاصم زا ساسا ريز حلاصم هيهت 260103 92

158‘000/0%39/82 93

130‘000/0 بعكمرتم  هك يتقو ،رتميليم50ات رفص يدنب هناد اب يا هناخدور حلاصم زا ساسا حلاصم هيهت

.دشاب هتسكش هجو كي رد4 هرمن كلا يور هدنام حلاصم دصرد50 لقادح

260301 92

167‘500/0%28/85 93

132‘500/0 بعكمرتم  هك يتقو ،رتميليم38 ات رفص يدنب هناد اب يا هناخدور حلاصم زا ساسا حلاصم هيهت

.دشاب هتسكش هجو كي رد4 هرمن كلا يور هدنام حلاصم دصرد50 لقادح

260302 92

168‘000/0%26/79 93

133‘500/0 بعكمرتم  هك يتقو ،رتميليم25 ات رفص يدنب هناد اب يا هناخدور حلاصم زا ساسا حلاصم هيهت

.دشاب هتسكش هجو كي رد4 هرمن كلا يور هدنام حلاصم دصرد50 لقادح

260303 92

168‘500/0%26/22 93

3‘910/0 بعكمرتم  حلاصم يگتسكش دصرد هك يتروص رد ، 260303 ات260301 ياهفيدر هب اهب هفاضا

 يگتسكش دصرد هفاضا دصرد5 ره يازا هب( دشاب دصرد50 زا رتشيب4 هرمن كلا يور

.)راب كي

260401 92

4‘710/0%20/46 93

19‘000/0 بعكمرتم  اب ،رتميتناس15 ات تماخض هب ساسا ريز ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ

.يحالصا وشآ شور هب مكارت دصرد100 لقادح

260601 92

22‘200/0%16/84 93

14‘100/0 بعكمرتم  اب ،رتميتناس15 ات تماخض هب ساسا ريز ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ

.يحالصا وشآ شور هب مكارت دصرد95 لقادح

260602 92

16‘500/0%17/02 93

16‘800/0 بعكمرتم 15 زا رتشيب تماخض هب ساسا ريز ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ

.يحالصا وشآ شور هب مكارت دصرد100 لقادح اب ،رتميتناس

260603 92

19‘600/0%16/67 93

25‘300/0 بعكمرتم  اب ،رتميتناس10 ات تماخض هب ساسا ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ

.يحالصا وشآ شور هب مكارت دصرد100 لقادح

260604 92

29‘400/0%16/21 93

23‘000/0 بعكمرتم 15 ات10 زا رتشيب تماخض هب ساسا ياهرشق نديبوك و حيطست ،يشاپ بآ ،شخپ

.يحالصا وشآ شور هب مكارت دصرد100 لقادح اب ،رتميتناس

260605 92

26‘800/0%16/52 93

105‘500/0 بعكمرتم  يتيوقت رشق يارجا اي ،هطوحم و هار رتسب ميكحت يارب)نانوت( يا هناخدور حلاصم هيهت

.هطوحم و هار يزاس ريز رد

260701 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

ساساو ساساريز - 26 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

112‘500/0 بعكمرتم 260701%6/64 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

تلافسآ - 27 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

22‘200/0 مرگوليك .لولحم ريق اب)تكميرپ( يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هيهت 270101 92

24‘400/0%9/91 93

22‘400/0 مرگوليك .لولحم ريق اب)تك كت( يحطس دودنا يارجا و حلاصم هيهت 270201 92

24‘700/0%10/27 93

32‘600/0 عبرمرتم  ،يريق ساسا رشق يارب يا هناخدور حلاصمزا هتسكش گنساب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت

 تماخضرتميتناس ره يازا هب ،دشاب رتميليم37.5 ات رفص حلاصم يدنبهناد هاگ ره

.تلافسآ

270301 92

35‘300/0%8/28 93

32‘700/0 عبرمرتم  ساسا رشق يارب يا هناخدور حلاصم زا هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت

 تماخض رتميتناس ره يازا هب ،دشاب رتميليم25 ات رفص حلاصم يدنب هناد هاگ ره ،يريق

.تلافسآ

270302 92

36‘600/0%11/93 93

36‘100/0 عبرمرتم ( رتسآ رشق يارب يا هناخدور حلاصم زا هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت

 تماخض رتميتناس ره يازاهب ،دشاب رتميليم25 ات رفص حلاصم يدنب هناد هاگ ره ،)ردنيب

.تلافسآ

270303 92

41‘100/0%13/85 93

36‘100/0 عبرمرتم ( رتسآ رشق يارب ياهناخدور حلاصم زا هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت

 تماخض رتميتناس ره يازاهب ،دشاب رتميليم19 ات رفص حلاصم يدنب هناد هاگ ره ،)ردنيب

.تلافسآ

270304 92

43‘300/0%19/94 93

39‘200/0 عبرمرتم )اكپوت( هيور رشق يارب يا هناخدور حلاصمزا هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت

 تماخض رتميتناس ره يازا هب ،دشاب رتميليم19 ات رفص حلاصم يدنب هناد هاگ ره ،

.تلافسآ

270305 92

44‘300/0%13/01 93

39‘300/0 عبرمرتم ( هيور رشق يارب يا هناخدور حلاصم زا هتسكش گنس اب يتلافسآ نتب يارجا و هيهت

 رتميتناس ره يازاهب ،دشاب رتميليم12.5 ات رفص حلاصم يدنب هناد هاگ ره ،)اكپوت

.تلافسآ تماخض

270306 92

46‘700/0%18/83 93

1‘330/0 عبرمرتم  ريق مرگوليك0.1 ره هفاضا تباب ،270306 ات270301 ياهفيدر هب تبسن اهب هفاضا

.تماخض رتميتناس ره يازا هب ،تلافسآ عبرم رتم ره رد يفرصم

270402 92

1‘320/0%0/75- 93

-1‘330/0 عبرمرتم  ره رد يفرصم ريق مرگوليك0.1 ره رسك تباب ،270306 ات270301 ياهفيدر هب اهبرسك

.تماخض رتميتناس ره يازا هب تلافسآ عبرمرتم

270403 92

-1‘320/0%0/75- 93

5‘060/0 عبرمرتم  رباعم و اهورهدايپ رد تلافسآ هك يتروص رد ،270306ات270303 ياهفيدر هب اهبهفاضا

.دوش ارجا رتم2 زا رتمك ضرع اب

270404 92

7‘610/0%50/40 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

تلافسآ - 27 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

102‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 تماخض هب نآ نديبوك و شخپ مامضنا هب ،ماب تلافسآ يارجا و هيهت 270501 92

115‘500/0%12/68 93

43‘900/0 عبرمرتم .تماخض شيازفا رتميتناس كي ره يارب270501 فيدر هب اهب هفاضا 270502 92

46‘700/0%6/38 93

7‘450/0 بعكم رتميسد .تلافسآ هسام اب ينتب ياه يزاس فك ياهزرد ندركرپ و حلاصم هيهت 270503 92

9‘140/0%22/68 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

لقنو لمح - 28 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

720/0 رتموليك - نت .رتموليك75 هلصاف ات رتموليك30رب دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمح 280101 92

880/0%22/22 93

485/0 رتموليك - نت .رتموليك150 هلصاف ات رتموليك75 رب دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمح 280102 92

595/0%22/68 93

305/0 رتموليك - نت .رتموليك300 هلصاف ات رتموليك150رب دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمح 280103 92

375/0%22/95 93

250/0 رتموليك - نت .رتموليك450هلصاف ات رتموليك300 رب دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمح 280104 92

310/0%24/00 93

215/0 رتموليك - نت .رتموليك750 هلصاف ات رتموليك450رب دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمح 280105 92

265/0%23/26 93

180/0 رتموليك - نت .رتموليك750رب دازام هب تبسن ،يتكاپ ناميس و تالآ نهآ لمح 280106 92

220/0%22/22 93

765/0 رتموليك - نت .رتموليك75 هلصاف ات رتموليك30 رب دازام هب تبسن يگنس حلاصم و رجآ لمح 280201 92

915/0%19/61 93

515/0 رتموليك - نت .رتموليك150 هلصاف ات رتموليك75 رب دازام هب تبسن يگنس حلاصم و رجآ لمح 280202 92

620/0%20/39 93

325/0 رتموليك - نت .رتموليك300 هلصاف ات رتموليك150 رب دازام هب تبسن يگنس حلاصم و رجآ لمح 280203 92

390/0%20/00 93

270/0 رتموليك - نت .رتموليك450 هلصاف ات رتموليك300 رب دازام هب تبسن يگنس حلاصم و رجآ لمح 280204 92

320/0%18/52 93

230/0 رتموليك - نت .رتموليك750 هلصاف ات رتموليك450 رب دازام هب تبسن يگنس حلاصمو رجآ لمح 280205 92

275/0%19/57 93

190/0 رتموليك - نت .رتموليك750رب دازام هب تبسن يگنس حلاصم و رجآ لمح 280206 92

230/0%21/05 93

1‘240/0 رتموليك - نت .رتموليك75 هلصاف ات رتم وليك30دازام هب تبسن تلافسآ لمح 280301 92

1‘470/0%18/55 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

راكياپ حلاصم - 41 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

175‘000/0 بعكمرتم .هتسش هسام 410202 92

194‘000/0%10/86 93

116‘000/0 بعكمرتم .هتسش نش 410203 92

122‘000/0%5/17 93

96‘100/0 بعكمرتم .هولق گنس 410204 92

120‘000/0%24/87 93

95‘600/0 بعكمرتم .يا هناخدور حلاصم زا ساسا ريز حلاصم 410205 92

140‘000/0%46/44 93

114‘000/0 بعكمرتم .يا هناخدور حلاصم زا هتسكش ساسا حلاصم 410206 92

149‘500/0%31/14 93

220‘000/0 بعكمرتم .هشال گنس 410301 92

257‘000/0%16/82 93

245‘000/0 بعكمرتم .يكييازوم هدش هراوق هشال گنس 410302 92

286‘000/0%16/73 93

245‘000/0 بعكمرتم .هدش زرد يكييازوم هدش هراوق هشال گنس 410303 92

286‘000/0%16/73 93

228‘500/0 بعكمرتم .ربداب گنس 410305 92

274‘000/0%19/91 93

139‘000/0 عبرمرتم .راد هشير هشيتود گنس عاونا 410306 92

159‘000/0%14/39 93

651‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 تماخض هب ديفس نتروارت كالپ گنس عاونا 410401 92

781‘500/0%19/95 93

496‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 تماخض هب يگنر نتروارت كالپ گنس عاونا 410402 92

557‘500/0%12/29 93

206‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 تماخضهب رتشال كالپ گنس عاونا 410403 92

237‘500/0%15/01 93

206‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 تماخضهب هايس كالپ گنس عاونا 410404 92

357‘500/0%73/12 93

255‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 تماخضهب تيرمرم كالپ گنس عاونا 410405 92

301‘500/0%18/00 93

348‘500/0 عبرمرتم .رتميتناس2 تماخضهب ينيچ كالپ گنس عاونا 410406 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

راكياپ حلاصم - 41 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

392‘500/0 عبرمرتم 410406%12/63 93

260‘000/0 نت .رتميتناس2 تماخضهب نتروارت هشال گنس عاونا 410407 92

307‘000/0%18/08 93

20‘300/0 لوطرتم .رتميتناس2 تماخضهب زينرق گنس عاونا 410408 92

18‘800/0%7/39- 93

876‘000/0 نت .يتكاپ دنلترپ ناميس 410501 92

1‘057‘000/0%20/66 93

753‘000/0 نت .هلف دنلترپ ناميس 410502 92

907‘500/0%20/52 93

1‘529‘000/0 نت .يتكاپ ديفس ناميس 410508 92

1‘839‘500/0%20/31 93

442‘500/0 نت .يتكاپ چگ 410601 92

520‘500/0%17/63 93

388‘000/0 نت .هلف چگ 410602 92

471‘500/0%21/52 93

984‘500/0 نت .هدنز كهآ هخولك 410603 92

877‘500/0%10/87- 93

950/0 بلاق .يراشف رجآ 410701 92

1‘060/0%11/58 93

800/0 بلاق .رادخاروس ينيشام رجآ عاونا 410702 92

960/0%20/00 93

1‘410/0 بلاق .يقازق رجآ عاونا 410703 92

1‘440/0%2/13 93

1‘660/0 بلاق .)هغيت رجآ( لافس كولب عاونا 410801 92

2‘230/0%34/34 93

6‘830/0 بلاق .)يفقس( لافس كولب عاونا 410802 92

8‘310/0%21/67 93

7‘000/0 بلاق .يراويد يناميس كولب عاونا 410803 92

7‘870/0%12/43 93

0/0 بلاق .يفقس يناميس كولب عاونا 410804 92

6‘840/0 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

راكياپ حلاصم - 41 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

21‘500/0 مرگوليك .نهآريت عاونا 410901 92

19‘600/0%8/84- 93

36‘000/0 مرگوليك .نهپ لاب نهآريت عاونا 410902 92

24‘600/0%31/67- 93

21‘200/0 مرگوليك .ينادوان عاونا 410903 92

21‘000/0%0/94- 93

19‘000/0 مرگوليك .يشبن عاونا 410904 92

18‘500/0%2/63- 93

21‘100/0 مرگوليك .يرپس عاونا 410905 92

21‘000/0%0/47- 93

23‘400/0 مرگوليك .يطوق عاونا 410906 92

20‘700/0%11/54- 93

17‘700/0 مرگوليك .همست عاونا 410907 92

18‘000/0%1/69 93

17‘700/0 مرگوليك .هايس قرو عاونا 410908 92

18‘000/0%1/69 93

21‘900/0 مرگوليك .هداس درگ ليم عاونا 411001 92

19‘700/0%10/05- 93

18‘300/0 مرگوليك .رادجآدرگ ليم عاونا 411002 92

18‘100/0%1/09- 93

26‘000/0 مرگوليك .يدالوف يشوج هكبش عاونا 411003 92

25‘500/0%1/92- 93

46‘000/0 مرگوليك .)يگدينت شيپ يارب( يدالوف لباك عاونا 411004 93

19‘900/0 مرگوليك .بوچراهچ ليفورپ وZ ليفورپ ،يلاخوت ياهليفورپ عاونا 411101 92

17‘000/0%14/57- 93

29‘300/0 مرگوليك .هزيناولاگ ياهقرو عاونا 411202 92

25‘600/0%12/63- 93

20‘500/0 مرگوليك .يميس يروت عاونا 411303 92

18‘500/0%9/76- 93

18‘300/0 عبرمرتم .ستيبار عاونا 411304 92

19‘900/0%8/74 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

راكياپ حلاصم - 41 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

117‘000/0 مرگوليك .يموينيمولآ ليفورپ عاونا 411405 92

105‘500/0%9/83- 93

95‘000/0 مرگوليك .يموينيمولآ قرو عاونا 411406 92

99‘200/0%4/42 93

126‘000/0 مرگوليك .يموينيمولآ هرجنپ و رد عاونا 411407 92

126‘500/0%0/40 93

8‘290/0 مرگوليك .ناميس تسبزآ فاص ياهقرو عاونا 411501 92

8‘310/0%0/24 93

6‘240/0 مرگوليك .ناميس تسبزآرادجوم ياهقرو عاونا 411502 92

6‘260/0%0/32 93

61‘500/0 عبرمرتم .هداس يناميس كييازوم عاونا 411601 92

62‘300/0%1/30 93

109‘500/0 عبرمرتم .يناريا كييازوم عاونا 411602 92

104‘500/0%4/57- 93

78‘900/0 عبرمرتم .يگنرف كييازوم عاونا 411603 92

91‘200/0%15/59 93

59‘500/0 عبرمرتم .يتبوطر هتخاس شيپ ياهقياع عاونا 411701 92

62‘400/0%4/87 93

103‘000/0 عبرمرتم .يراويد يشاك عاونا 411801 92

120‘500/0%16/99 93

0/0 عبرمرتم .)كيمارس( يفك يشاك عاونا 411802 92

102‘500/0 93

9‘070‘000/0 بعكمرتم .يجراخ سروارت 411901 92

10‘584‘000/0%16/69 93

9‘070‘000/0 بعكمرتم .يجراخ دارن هتخت 411902 92

10‘584‘000/0%16/69 93

6‘070‘000/0 بعكمرتم .يناريا سروارت 412001 92

6‘084‘000/0%0/23 93

5‘380‘000/0 بعكمرتم .يناريا راولا و هتخت 412002 92

6‘084‘000/0%13/09 93

8‘070‘000/0 بعكمرتم .ربيف عاونا 412101 92
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

راكياپ حلاصم - 41 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

10‘084‘000/0 بعكمرتم 412101%24/96 93

4‘862‘000/0 بعكمرتم .ناپوئن عاونا 412201 92

5‘594‘500/0%15/07 93

36‘570‘000/0 بعكمرتم .يناريا ييال هس هتخت عاونا 412301 92

37‘584‘000/0%2/77 93

13‘700/0 مرگوليك .ريق عاونا 412401 92

13‘700/0 93

159‘000/0 عبرمرتم .هتخاس شيپ يبوچرد عاونا 412501 92

183‘500/0%15/41 93

77‘800/0 لوطرتم .يبوچ بوچراهچ عاونا 412502 92

143‘000/0%83/80 93

140‘000/0 عبرمرتم .يكيتسالپ شوپ فك عاونا 412601 92

162‘500/0%16/07 93

236‘500/0 عبرمرتم .يكيتسال شوپ فك عاونا 412701 92

227‘500/0%3/81- 93

131‘500/0 بعكمرتم .هكوپ عاونا 412801 92

163‘500/0%24/33 93

17‘400/0 عبرمرتم .يياتچ عاونا 412901 92

11‘500/0%33/91- 93

66‘000/0 عبرمرتم .رتمك و رتميليم3 تماخضهب هشيش عاونا 413001 92

89‘200/0%35/15 93

78‘500/0 عبرمرتم .رتميليم4 تماخضهب هشيش عاونا 413002 92

104‘000/0%32/48 93

118‘500/0 عبرمرتم .رتشيب و رتميليم6 تماخضهب هشيش عاونا 413003 92

171‘500/0%44/73 93

74‘400/0 مرگوليك .ينغور گنر عاونا 413101 92

86‘300/0%15/99 93

51‘700/0 مرگوليك .كيتسالپ گنر عاونا 413102 92

52‘000/0%0/58 93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

هاگراك نديچرب و زيهجت - 42 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

0/0 عوطقم .راكناميپ صصختم دارفا و نادنمراك تنوكس لحم زيهجت و نيمات 420101 92

93

0/0 عوطقم .راكناميپ نارگراك تنوكس لحم زيهجت و نيمات 420102 92

93

0/0 عوطقم .راكناميپ راك رتافد و يرادا ياهنامتخاس زيهجت و نيمات 420103 92

93

0/0 عوطقم .نارگراك ياذغ هيهت يارب مزال تاليهست اي هنيزه كمك نيمات 420201 92

93

0/0 عوطقم .نارگراك يتظافح هالك و شفك ،راك سابل نيمات 420202 92

93

0/0 عوطقم  تياعر اب( .هاگشيامزآ و رواشم سدنهم ،امرفراك نانكراك تنوكس لحم زيهجت و نيمات

)4-4 دنب

420301 92

93

0/0 عوطقم  اب( .هاگشيامزآ و رواشم سدنهم ،امرفراك راك رتافد و يرادا ياهنامتخاس زيهجت و نيمات

)4-4 دنب تياعر

420302 92

93

0/0 عوطقم )4-4 دنب تياعر اب( .هاگشيامزآ و امرفراك ،رواشم سدنهم نادنمراك ياذغ نيمات 420303 92

93

0/0 عوطقم  دنب تياعر اب( .تعرسرپ تنرتنيا هب هاگشيامزآ و رواشم سدنهم ،امرفراك رتافد زيهجت

4-4(

420304 92

93

0/0 عوطقم  رد ريوصت لاقتنا تيلباق اب هتسب رادم ياه نويزيولت  اب امرفراك يزكرم رتفد زيهجت

.امرفراك يزكرم رتفد هب هاگراك

420305 92

93

0/0 عوطقم  ساسارب ،راك تظافح و)HSE( تسيز طيحم و تشادهب ،ينميا ماظن يرارقرب هنيزه

.ناميپ دانسا رد جردنم ياهلمعلاروتسد

420306 92

93

0/0 عوطقم  و راكناميپ هاگشيامزآ ،هديشوپرس ياهرابنا زيهجت هنيزه و ينابيتشپ ياهنامتخاس نيمات

.هباشم دراوم

420401 92

93

0/0 عوطقم .هرجفنم داوم رابنا زيهجت و نيمات 420402 92

93

0/0 عوطقم .راك رتافد و يرادا و ينوكسم ياهنامتخاس زجب ،يمومع ياهنامتخاس زيهجت و نيمات 420403 92

93
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» فلتخم ياهلاس رد اهب  ياه تسرهف يا هسياقم لودج«

هينبا ياهب تسرهف

هاگراك نديچرب و زيهجت - 42 لصف

دحاو لايراهب تسرهف دك دــحاو دشر %لماـك حرـشلاس

0/0 عوطقم .يزاس هطوحم 420404 92

93

0/0 عوطقم .قيمع همين اي قيمع بآ هاچ ثادحا 420501 92

93

0/0 عوطقم .هاگراك لخاد يناسر بآ هكبش و هاگراك بآ نيمات 420601 92

93

0/0 عوطقم .هاگراك لخاد يناسر قرب هكبش و هاگراك قرب نيمات 420602 92

93

0/0 عوطقم .هاگراك لخاد يتارباخم ياهمتسيس نيمات 420603 92

93

0/0 عوطقم .هاگراك لخاد رد يناسرزاگ متسيس نيمات 420604 92

93

0/0 عوطقم .هاگراك يناسر تخوس متسيس نيمات 420605 92

93

0/0 عوطقم .يسرتسد هار نيمات 420701 92

93

0/0 عوطقم .سيورس ياههار نيمات 420702 92

93

0/0 عوطقم .يطابترا ياههار نيمات 420703 92

93

0/0 عوطقم .هاگراك باهذ و بايا نيمات 420801 92

93

0/0 عوطقم  ديلوت متسيس ،حلاصم ديلوت متسيس تازيهجت و تالآنيشام بصن يارب وكس و يپ نيمات

.اهنآ دننام و اهروتارنژ ،تلافسآ هناخراك ،نتب

420901 92

93

0/0 عوطقم  ديرخ اي تمدخ ديرخ هار زا اهنآ نيمات اي ،اهنآ يزادنا هار و تازيهجت و تالآنيشام بصن

.حلاصم

420902 92

93

0/0 عوطقم .سكعرب و هاگراك هب تازيهجت و تالآنيشام يزادنا راب و لمح ،يريگراب 420903 92

93

0/0 عوطقم  ياهراك رد نامتخاس جراخ يزاسامن ماجنا يارب يزلف تسبراد نديچرب و بصن ،هيهت

.دشاب رتم3.5 زا شيب يزاسامن عافترا هك يتقو ،هينبا هتشر

421001 92

93
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0/0 عوطقم  و عمش لحم يرافح مزاول و تالآنيشام ژاتنومد و ژاتنوم ،يزادنا راب ،لمح ،يريگراب

.سكعرب و هاگراك هب تراب

421002 92

93

0/0 عوطقم  زا تراب و عمش لحم يرافح تالآنيشام و لياسو رارقتسا و ژاتنوم ،يياجهباج ،ژاتنومد

.هاگراك رد رگيد لحم هب لحم كي

421003 92

93

0/0 عوطقم  و هاگراك هب يبوكرپس و يبوكعمش تالآنيشام و لياسو يزادناراب و لمح ،يريگراب

.سكعرب

421004 92

93

0/0 عوطقم .اهلپ هتخاسشيپ ينتب ياهريت تخاس لحم يزاسفك و حلاصم و مزاول هيهت 421005 92

93

0/0 عوطقم  و هاگراك هب)نامسنالرتوپ( يزلف كبشم ريت تاعطقو لياسو يزادناراب و لمح ،يريگراب

.سكعرب

421006 92

93

0/0 عوطقم  لپ لحم هب لپ ره لحم زا هتخاسشيپ ينتب ياهريت بصن لياسو رارقتسا و يياجهباج

.رگيد

421007 92

93

0/0 عوطقم  ريسم رد هك يياهدوگ و اههاچ هليم و اههشنارت فارطا يارب ينميا لياسو و ميالع نيمات

 هكبش ،بآ عيزوت هكبش هتشر ياهراك رد ،دراد رارق هيلقن طياسو اي و نيرباع روبع

.يياتسور يناسربآ و بالضاف يروآعمج

421101 92

93

0/0 عوطقم  اهدوگ و اههشنارت يور زا هيلقن طياسو و هدايپ نيرباع ددرت يرارقرب و مزال لياسو نيمات

.يياتسور يناسربآ و بالضاف يروآعمج هكبش ،بآ عيزوت هكبش هتشر ياهراك رد

421102 92

93

0/0 عوطقم  تلع هب هك يياهلحم رد هيلقن طياسو و هدايپ نيرباع ددرت يارب بسانم ريسم نيمات

 ،بآ عيزوت هكبش هتشر ياهراك رد ،دوشيم عطق دوجوم ريسم زا روبع ،تايلمع ماجنا

.يياتسور يناسربآ و بالضاف يروآعمج هكبش

421103 92

93

0/0 عوطقم  هكبش هتشر ياهراك رد ،مزال دراوم رد بقن لخاد رد بسانم هيوهت و ييانشور نيمات

.بالضاف يروآعمج

421104 92

93

0/0 عوطقم .هاگراك هدودحم رد دوجوم يعارز ياهرهن تقوم فارحنا اي ظفح 421201 92

93

0/0 عوطقم .هاگراك زيهجت هميب 421301 92

93

0/0 عوطقم .هاگراك نديچرب 421302 92
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عوطقم 421302 93
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