


 

2 
 

 

 تسرهف

 

 3 .............................................................................. )۹۹ ناتسبات( درکرهش حطس یتاغیلبت یرهش یاهدنتسا هفرعت

 7 .................................................................. )۹۹ ناتسبات( یروشک خرن – درکرهش یرهش یتاغیلبت دروبلیب هفرعت

 9 ............................................................................... )۹۹ ناتسبات( درکرهش حطس یتاغیلبت یاهدروبارتسا هفرعت

 12 ...................................................................................... )۹۹ ناتسبات( درکرهش A دک سوبوتا هاگتسیا هفرعت

 15 ...................................................................................... )۹۹ ناتسبات( درکرهش B دک سوبوتا هاگتسیا هفرعت

 16 ...................................................................................... )۹۹ ناتسبات( درکرهش C دک سوبوتا هاگتسیا هفرعت

 12 .............................................................................................. )۹۹ ناتسبات( درکرهش یتالصاوم دروبلیب هفرعت

 10 ....................................................................................... )۹۹ ناتسبات( درکرهش حطس یرهش ییاوه لپ هفرعت

 18 .......................................................................................... )۹۹ ناتسبات( درکرهش یتالصاوم ییاوه لپ هفرعت

 19 ........................................................................................... )۹۹ ناتسبات( درکرهش دازآ هاگشناد دروبلیب هفرعت

 20 ................................................................................... )۹۹ ناتسبات( درکرهش یرهش یاه سوبوتا هندب هفرعت

 21 ............................................................................ )۹۹ ناتسبات( درکرهش یرهش یاه سوبوتا هریگتسد هفرعت

 22 ................................................................................ یا هرود تافیفخت -یرهش یاه سوبوتا هریگتسد هفرعت

 23 .................................................................... )۹۹ ناتسبات( درکرهش یللملا نیب هاگشیامن یاهدروبارتسا هفرعت

 24 .......................................................................................... )۹۹ ناتسبات( جوسای ییا هداج یاهدروبلیب هفرعت

 26 ................................................................................................. )۹۹ ناتسبات( ناهفصا یرهش یاهوبات هفرعت

 28 ............................................................................................................................................... :تاحیضوت

 

 

 



 

3 
 

 )۹۹ ناتسبات( درکرهش حطس یتاغیلبت یرهش یاهدنتسا هفرعت

 ولبات لحم دک
 هنایهام هراجا

 هام ۱ یارب
 )لایر(

 ورزر نارکا نایاپ رجأتسم مان

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ ناهفصا تمس زا ملعم نادیم یدورو 1 .تسا هلاس کی ادرارق 00/03/20 نمیشن لبم   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ زومآشناد عطاقت یجورخ یوربور دیدج یناشاک راولب 2 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ زومآشناد عطاقت یدورو یوربور دیدج یناشاک راولب 3 2۱/۰۶/۹۹ شزومآ یارس   10/۰۷ ات 10/۶ یناجزینشگ رتکد 

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ داشرا هرادا یوربور یباراف عطاقت و یناشاک راولب 4 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یرتسگداد یوربور نادرگربرود یناشاک راولب *5 ۰۱/۰۶/۹۹  یرواد هسسوم  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )یرادناتسا یوربور یناشاک راولب( یرادناتسا هارراهچ *6  بوکراد لبم 1/12/99-1/10/99 ۱2/۰۶/۹۹ شزومآ یارس 

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )اروش برد یوربور یناشاک راولب( یرادناتسا هارراهچ *7 ۰۱/07/99  ونیک هوهق  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )اروش برد یوربور ظفاح راولب( یرادناتسا هارراهچ 8 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )یرادناتسا یوربور ظفاح راولب( یرادناتسا هارراهچ 9 03/07/99 اناد همیب    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ 13 دوفتسف یوربور یناشاک راولب 10 ۰۱/۰۷/۹۹ ونیک هوهق  بوکراد لبم 1/10/99-1/12/99   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ 13 دوفتسف زا رتالاب یناشاک راولب 11 2۱/۰۶/۹۹ شزومآ یارس    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )نامدار هاگشورف یوربور( ییامیپاوه هارراهچ 12 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر  بوکراد لبم 1/10/99-1/12/99   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )یزرواشک کناب یوربور( ییامیپاوه هارراهچ 13 ---------- *نارکا لباق  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ اقآ سابع ناروتسر یوربور یناشاک راولب 14 ۰۱/۰۷/۹۹ ونیک هوهق  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یدرکهد هللا تیٓا نادیم یناشاک راولب *15 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر    

 هاگشناد نادیم تمس هب یناقلاط هارراهچ *16
٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰  

12/06/99 شزومآ یارس  
بوکراد لبم 1/10/99-1/12/99  

تختیاپ هاگشورف 12/6/99-12/07/99  

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )سکاب تیال( یناقلاط هارراهچ 17 ۰۱/۰۶/۹۹ بوکراد لبم  بوکراد لبم ۱/10/99-1/12/99   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یلصم تمس هب یناقلاط هارراهچ *18 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ سیدرپ هاگشناد یوربور یناقلاط هارراهچ 19   13/05/99 یفجن نابز 

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یلم کناب زا رتالاب ینیمخ ماما راولب دابآریم 20 17/05/۹۹ شزومآ یارس  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ ناحیروبا نادیم یناقلاط راولب *21 17/05/۹۹ شزومآ یارس  بوکراد لبم 1/10/99-1/12/99   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ تلم کناب یوربور ناماس هزاورد یدعس نابایخ 22 01/0۸/99 یردیح وکسالپ  .تسا هلاس کی ادرارق   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ بنیز ترضح هاگنامرد یوربور یدعس نابایخ *23  -------- 2۱/۰۶/۹۹   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یسودرف هارراهچ فرطهب یلعوب هار راهچ یدعس نابایخ 24 13/05/99 یفجن نابز    
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٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )یجورخ( زومٓا شناد راوسکراپ یدعس نابایخ 25 2۱/۰۶/۹۹ شزومآ یارس    

26 
 ترضح کینیلک شبن یسودرف و یولوم نابایخ عطاقت

 )یزکرم هاگشیامزآ( لوسر
٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ 2۱/۰۶/۹۹ شزومآ یارس    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ ۶۴.۱ هچوک شبن یدعس نابایخ 27 ------- نس هام نوناک    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یبرغ علض یسودرف هار راهچ 28 ۰۱/۰۵/۹۹ تختیاپ کاشوپ  شزومآ یارس 12/06/۹۹ یلا ۰۱/۰۵/۹۹   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ رتنس یتیس یوربور یسودرف شبن یسودرف هار راهچ 29 ۰۱/۰۶/۹۹ یناجزینشگ رتکد    نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00 

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ رتنس یتیس یوربور یدعس شبن یسودرف هار راهچ 30 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ ییامنهار غارچ زا لبق امنیس هارهس *31 ۰۱/۷۰/۹۹ ماب و ریز کاشوپ  بوکراد لبم 1/10/99-1/12/99   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ ییامنهار غارچ زا دعب امنیس هارهس *32 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ 56 هچوک شبن یدعس نابایخ 33 ۰۱/۰۷/۹۹ ماب و ریز هاگشورف    

 اضر ماما کینیلک یورهبور 50 هچوک یدعس نابایخ 34
٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰  

 ونیک هوهق
۰۱/۰۵/۹۹  

01/07/99  

نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00  
یناجزینشگ ۱/۶ ات ۱/۵  

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یحیصف هارراهچ 35 2۱/۰۶/۹۹ شزومآ یارس  بوکراد لبم 1/10/99-1/12/99   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ قداص ماما ژاساپ شبن مرحم هدزاود نابایخ *36 17/05/۹۹ شزومآ یارس    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ راتسرپ راولب یادتبا مرحم هدزاود نابایخ 37 ۰۱/۰۷/۹۹ ونیک هوهق  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ رون هسسؤم یوربور یبآ هکلف *38 ۰۱/۰۷/۹۹ روپمساق رتکد  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ نیزنبپمپ یدورو رویرهش ۱۷ راولب *39 ۰۱/۰۷/۹۹ یناجزینشگ رتکد  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ نیزنبپمپ یجورخ رویرهش ۱۷ راولب *40 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ رویرهش 17 راولب یادتبا بالقنا نادیم *41 ۰۱/۰۷/۹۹ ونیک هوهق    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ ظفاح راولب یادتبا بالقنا نادیم *42 ۰۱/۰۷/۹۹ روپمساق رتکد  نمیشن لبم 1/10/99-1/1/00   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ ظفاح و ریصنهجاوخ عطاقت ارسشناد هارراهچ 43 ۰۱/۰۷/۹۹ ونیک هوهق    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )تلم و رصع یلو نابایخ عطاقت( رازاب هارراهچ 44 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )اههمشچرس و حتفم راولب عطاقت یکچل( حتفم هارراهچ 45 01/۰۴/۰۰ یردیح وکسالپ  .تسا هلاس کی ادرارق   

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )یجنگ وکسالپ یوربور( مرح عفادم یادهش هارراهچ 46 13/05/99 یفجن نابز    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یکشزپماد هرادا یوربور یکشزپماد هارراهچ 47 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ هنایار سوریو یوربور یکشزپماد هارراهچ 48 2۱/۰۶/۹۹ شزومآ یارس    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰  یلع ماما کینیلک یوربور یتعیرش راولب 49 17/05/۹۹ شزومآ یارس    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ )تایلام هرادا( یلع ماما کینیلک یوربور یتعیرش راولب 50 ۰۱/۰۶/۹۹ یناجزینشگ رتکد  بوکراد لبم 1/10/99-1/12/99   
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٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ اناداپآ ینیریش یوربور یلامش ظفاح راولب 51 10/09/99 نیسح ماما هاگشزومآ    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ اناد همیب یوربور  یلامش ظفاح راولب 52 ۰۳/۰۷/۹۹ اناد همیب    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰  ظفاح راولب و یدعس هارراهچ 53 03/07/99 اناد همیب    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ ناریا همیب یوربور یولوم عطاقت یلامش ظفاح راولب 54 ۰۳/۰۷/۹۹ ناش کین ناروتسر    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یولوم عطاقت یلامش ظفاح راولب 55 2۱/۰۶/۹۹ شزومآ یارس    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ راتسرپ راولب یادتبا یلامش ظفاح راولب 56 2۱/۰۶/۹۹ شزومآ یارس    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یدرکهد هللاتیآ نادیم تمس زا رنهاب هارراهچ 57 2۱/۰۶/۹۹ شزومآ یارس    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ قرب هرادا یوربور قرب هرادا هارراهچ *58 01/05/99 تختیاپ هاگشورف    

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ هزوریف ترامع ناروتسر یوربور قرب هرادا هارراهچ *59    نارکا لباق 

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰  ریاشع راولب ریبکریما هارراهچ 60    *نارکا لباق 

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ راهب کینیلک یوربور یکشزپماد هارراهچ 61    *نارکا لباق 

٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰ یبونج ظفاح راولب یادتبا بالقنا نادیم 62    *نارکا لباق 

 

 

 
 :تاحیضوت

 
 .دنشابیم هفرطود تروصهب و هدوب رتم ۲*۱ یرهش یاهدنتسا هیلک هزادنا §
 .دنشابیم ندش اجب اج لباق اهولبات ،نآ ناکما و یرتشم تساوخرد تروص رد §
 .دشابیم دادرارق فرط هدهع رب ینوناق تاروسک ریاس نینچمه و هدوزفا شزرا رب تایلام %9 تخادرپ §
 .دریگیم ماجنا تکرش طسوت و دشابیم دادرارق فرط هدهع رب بصن و پاچ ،یحارط هب طوبرم یاههنیزه §
 .تسا نآ هنیزه %30 تخادرپ و دادرارق دقع ،نآ زا رتشیب و ینفلت سامت اب تعاس 24 ،یتاغیلبت یاضف ورزر طرش §
 .دنوش پاچ تناس 110 و یحارط تناس 106 ضرع رد دیاب و دنتسه هدش یشک بوچ رادهراتس یاهدک §
 .تسا %40 فیفخت نازیم رثکادح §

 

  



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هجوت

 .تسا %40 فیفخت نازیم رثکادح
 

  

 هراجا نامزتدم فیفخت

 هراجا نامزتدم هام 1 هام 2 هام 5 -3 هام 11 -6 هام 12

 فیفخت نازیم 0% 5% 10% 15% 20%

 دنتسا دادعت فیفخت

 دنتسا دادعت ددع  4-1 ددع 10 -5 ددع 20-11 ددع 40-21 ددع 41-60

  فیفخت نازیم 0% 5% 10% 15% 20%

یدقن تخادرپ فیفخت دصرد و تخادرپ هوحن  

هام 12 هام 11 -6  هام 5 -3  هام 2  هام 1  دادرارق تدم   

 ددع 11 و یدقن دصرد30

هام کی هلصاف هب کچ  
 ددع 11 ات و یدقن دصرد30

هام کی هلصاف هب کچ  

 ددع 5 ات و یدقن دصرد30

هام کی هلصاف هب کچ  

 ددع 2 و یدقن دصرد30

هام کی هلصاف هب کچ  

 تروصهب

یدقن  
تخادرپ هوحن  

02%  15%  10%  5%  0%  
 فیفخت نازیم

یدقن تخادرپ  

یرهش یاهدنتسا هراجا هژیو فیفخت  
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 )۹۹ ناتسبات( یروشک خرن – درکرهش یرهش یتاغیلبت دروبلیب هفرعت

  ولبات لحم  دک
 
 هنایهام هراجا داعبا

 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

  نارکا لباق 4۵,000,000 2.80*4.75 )درکرهش فرط زا لوا فرط( نیسح ماما نادیم ۱

  نارکا لباق 4۵,000,000 2.81*4.75 ناماس فرط زا لوا فرط( نیسح ماما نادیم ۲

۷/۷/۹۹ تلاصا 150,000,000 5*9.10 داهج نادیم ۳  

  نارکا لباق 6۰,000,000 2.70*4.80 ناسراف هزاورد هارراهچ ۴

  نارکا لباق 45,000,000 2.50*3.80  ناحیروبا نادیم ۵

  نارکا لباق 4۵,000,000 2*3 )قداص ماما عمتجم یوربور( مرحم 12 نابایخ ۶

  نارکا لباق 4۵,000,000 2*3 )قداص ماما عمتجم یوربور( مرحم 12 نابایخ ۷

  نارکا لباق 4۵,000,000 2*3 )قداص ماما عمتجم یوربور( مرحم 12 نابایخ ۸

  نارکا لباق 4۵,000,000 2*3 )هراسخر کاشوپ یوربور( یحیصف هارراهچ ۹

  نارکا لباق 45,000,000 2*3 )هراسخر کاشوپ یوربور( یحیصف هارراهچ ۱۰

۱/۵/۹۹ نسح ماما هسردم 6۰,000,000 2.5*3.8 ظفاح -یدعس هارراهچ ۱۱  

   نارکا لباق 6۰,000,000 2.5*3.8 ظفاح -یدعس هارراهچ ۱۲

  نارکا لباق 7۵,000,000 2.35*3.55 یسودرف هارراهچ ۱۳

  نارکا لباق 2۵,000,000 2.5*3.8 جیسب نادیم ۱۴

۱۸/۵/۹۹ دیما هسردم 7۵,000,000 2.50*4 )یکشزپماد( یتعیرش هارراهچ ۱۵  

  نارکا لباق 6۰,000,000 7*3 هیرظنم ۱۶

  نارکا لباق 6۰,000,000 7*3 هیرظنم ۱۷

۸/۵/۹۹ لسناریا 21۰,000,000 6*9 )ناجیلهت( یناشاک ۱۸  
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  نارکا لباق 7۵,000,000 2.50*5.90 قیاقش ینوکسم عمتجم ۱۹

  نارکا لباق 4۵,000,000 2*4 )راتسرپ زادید( راتسرپ- ظفاح عطاقت ۲۰

  نارکا لباق 4۵,000,000 2*4 )شزرو زا دید( راتسرپ – ظفاح عطاقت ۲۱

۷/۷/۹۹ نهیم 21۰,000,000 4*12 سیلپ یوک – یناشاک ۲۲  

  نارکا لباق 18۰,000,000 6.3*11.3 ناتسزوخ هار هس ۲۳

  نارکا لباق ۳۰,000,000 4*6 یا هفرح ینف راوید -یناقلاط ۲۴

۱/۶/۹۹ نهیم ینتسب 12۰,000,000 3*6 هاگشناد نادیم ۲۵  

۱/۶/۹۹ نایسراپ ناتسرامیب ۶۰,000,000 3*7 ۱ )یهجو هس( ادهش نادیم ۲۶  

۱/۹/۹۹  هاگشیامن ۶۰,000,000 3*7 ۲ )یهجو هس( ادهش نادیم ۲۷  

۱/۶/۹۹ نهیم ینتسب ۶۰,000,000 3*7 ۳ )یهجو هس( ادهش نادیم ۲۸  

۷/۷/۹۹ ناشکین ناروتسر 110,000,000 ۶*۲.۶ گنرهوک نادیم ۲۹  
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 )۹۹ ناتسبات( درکرهش حطس یتاغیلبت یاهدروبارتسا هفرعت

  ولبات لحم  دک
 
 هنایهام هراجا داعبا

 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

S1 ۱/۷/۹۹ تلاصا 000/000/20 4*2.80 یرادناتسا هراراهچ  

S۲ نارکا لباق 000/000/15 4*3 جیسب نادیم  

S3 1/۷/99 قرش ماگوزیا 000/000/15 3*5 یلعوب هارراهچ  

S4 نارکا لباق 000/000/14 3.86*3 )یجورخ( ملعم نادیم  

S5 1/۷/99 قرش ماگوزیا 000/000/15 3*5 هدیمهف نیسح دیهش نادیم  

S۶ 1/۷/99 قرش ماگوزیا 000/000/13 4*3 )زمرق غارچ یوربور( همشچ لادوگ یادتبا  

S7 ۰۷/۷/۹۹ ناش کین ناروتسر 000/000/20 4*3 )ییاوه لپ زا رتولج( ناجیلهت  

S8 ۱/۷/۹۹ تلاصا 000/000/20 4*3 )ییاوه لپ هب هدیسرن( ناجیلهت  

S9 ۱/۷/۹۹ تلاصا 000/000/24 4*2.8 یدرکهد هلا تیآ نادیم  

S10 000/000/18 3*5 یماظتنا یورین گنیکراپ رانک   

S۱۱ ۰۱/۷۰/۹۹ تپویگ کینیلک 000/000/29 3*5 یدورو - دیدج یناشاک  

S12 نارکا لباق 000/000/29 3*5 یجورخ -دیدج یناشاک  

S۱۳ 1/۷/99 قرش ماگوزیا 000/000/20 3*5 شرورپ و شزومآ  

S14 ۱۵/۰۳/۹۹ یفجن هاگشزومآ 000/000/13 4*2.80 شرورپ شزومآ  

S15 ۱/۷/۹۹ درف نیهاش ماگوزیا 000/000/18 4*3 یلم کناب یوربور دابآریم  

S16 ۱۷/۴/۹۹ رجاهم یارس نابز 000/000/23 4*3 یکشزپماد هاراهچ  

S17 نارکا لباق 000/000/14 4.20*3 سدق نادیم  
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 )۹۹ ناتسبات( یروشک هفرعت  -درکرهش حطس یرهش ییاوه لپ هفرعت

  ولبات لحم  دک
 
 هنایهام هراجا داعبا

 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

 ۳۰/۰۴/۹۹  هتل لفاو ۱۵0,000,000 4*12 ناماس تمس هب تفر ریسم درکرهش هاگشناد رباع لپ 1

۱/۰۷/۹۹ تلاصا ۱۵0,000,000 4*9 ناماس تمس هب تفر ریسم درکرهش هاگشناد رباع لپ 2  

 1/۰6/99 لاژک شفک ۱۵۰,000,000 4*12 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم درکرهش هاگشناد رباع لپ 3

 ۱/۰۷/۹۹ ناش کین ۱۴۰,000,000 4*9 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم درکرهش هاگشناد رباع لپ 4

  نارکا هدامآ ۱۴۰,000,000 3*6 ناماس تمس هب تفر ریسم رمحا لاله رباع لپ 5

۲۰/۷/۹۹ روپ یلاع قرب ۱۴۰,000,000 3*10 ناماس تمس هب تفر ریسم رمحا لاله رباع لپ 6  

۰۱/۵/۹۹ ملعم همیب ۱۴۰,000,000 3*10 ناماس تمس هب تفر ریسم رمحا لاله رباع لپ 7  

  نارکا هدامآ ۱۴۰,000,000 3*6 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم رمحا لاله رباع لپ 8

1/۰۷/99 تارارآ ۱۴۰,000,000 3*11 درکرهش هاگشناد تمس هب تفر ریسم ناماس لانیمرت رباع لپ 9  

  نارکا هدامآ  ۱۴۰,000,000 2.5*10 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم ناماس لانیمرت رباع لپ 10

  نارکا هدامآ ۱۴۰,000,000 3*8 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم ناماس لانیمرت رباع لپ 11

۱/۰۷/۹۹ تلاصا ۱۵۰,000,000 3*10 ناسراف تمس هب رهش یجورخ یدازآ لانیمرت رباع لپ 12  

۳۰/۰۴/۹۹ هتل لفاو ۱۵۰,000,000 3*10 درکرهش تمس هب رهش یدورو یدازآ لانیمرت رباع لپ 13  

1/۰۶/99 هافر هاگشورف ۱۵۰,000,000 4*10 ناهفصا تمس زا رهش یدورو اضر ماما راولب رباع لپ 14  

۱/۳/۹۹ درادناتسا هرادا ۱۵۰,000,000 4*11 ناهفصا تمس هب رهش یجورخ اضر ماما راولب رباع لپ 15  

۱۰/۷/۹۹ ناسراپ ناتسرامیب ۱۶۰,000,000 4*12 یناقلاط هارراهچ تمس هب تفر ریسم یناشاک نابایخ رباع لپ 16  

۰۱/۰۵/۹۹ یزار همیب ۱۶۰,000,000 4*12 داهج نادیم تمس هب تشگرب ریسم یناشاک نابایخ رباع لپ 17  

1/6۰/99 لاژک شفک ۱۴۰,000,000 3*9 ناماس تمس هب تفر ریسم )هپس کناب بنج( ربهر راولب رباع لپ 18  
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 تمس هب تشگرب ریسم )هپس کناب بنج( ربهر راولب رباع لپ 19
 درکرهش

۱/۰۶/۹۹ هافر هاگشورف ۱۴۰,000,000 3*12  

۱۶*۴ )تشگرب(  نادنز یوربور ییاوه لپ ۲۰ ۱/۶/۹۹ نیژون لبم ۷۰,000,000   

۱۶*۴ )تفر ریسم(  نادنز یوربور ییاوه لپ ۲۱ ۱/۶/۹۹ یفاب لبم ۷۰,000,000   

۴*۳۰ )هکت کی تروص هب (CNG لبق رهش یدورو لپ ۲۲  ۰۱۴ , .۰۰۰۰۰۰ ۱/۷/۹۹ نایسراپ لته   
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 )۹۹ ناتسبات( درکرهش یتالصاوم دروبلیب هفرعت

  ولبات لحم  دک
 
 هنایهام هراجا داعبا

 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

000/000/70 6*15 )خر لنوتزا لبق( درکرهش/ناهفصا هداج 1۰۱  ۱/۷/۹۹ رهم کناب 

000/000/70 5*12 )هار سیلپ یوربور( درکرهش/ناهفصا ۱۰۲ ۱/۱۱/۹۹ ایسآ همیب   

000/000/50 5*12 )1 رتمولیک( درکرهش/هار سیلپ هداج ۱۰۳   نارکا لباق 

CNG( 12.20*5 000/000/50 یوربور( درکرهش/هار سیلپ هداج ۱۰۴ ۱۰/۶/۹۹ نایسراپ ناتسرامیب   

000/000/70 6*14.20 )3 رتمولیک( درکرهش/هار سیلپ هداج ۱۰۵ ۱/۱۰/۹۹ نوتلآ   

000/000/40 3*9 )4 رتمولیک( درکرهش/هار سیلپ هداج ۱۰۶ 20/4/99 ایسآ همیب   

000/000/45 4.50*10.10 )5 رتمولیک( درکرهش/هار سیلپ هداج ۱۰۷   نارکا لباق 

000/000/45 4*9 )6 رتمولیک( درکرهش/هار سیلپ هداج ۱۰۸   نارکا لباق 

000/000/50 5*12 )۶ رتمولیک( درکرهش/ناهفصا هداج ۱۰۹   نارکا لباق 

000/000/50 5*11 )7 رتمولیک( درکرهش/هار سیلپ هداج ۱۱۰    

000/000/60 5*12 )نادنز یولج( درکرهش/هار سیلپ هداج ۱11 ۱/۶/۹۹ لاژک شفک   

000/000/40 4*8 )یعیبط عبانم(درکرهش/هار سیلپ هداج ۱12 ۱/۶/۹۹ کار مرچ   

000/000/80 6*15 )درکرهش یدورو( درکرهش/هار سیلپ هداج ۱13 ۱/۷/۹۹ رهم  کناب   

000/000/50 5*12 درکرهش/ ناماس هداج ۱14 1/6/99 لاژک شفک   

000/000/40 5*12 )ناجشفه یهار هس( ناسراف/درکرهش ۱15 ۱/۵/۹۹ نکسم کناب   

000/000/40 5*12 )هاگدورف بنج( درکرهش/ناسراف هداج ۱16 1/6/99 لاژک شفک   

000/000/50 4*10 )هاگدورف بنج( درکرهش/ناسراف هداج 1۱7 ۱۰/۶/۹۹ ناسراپ ناتسرامیب   

000/000/50 5*12 )گنرهوک تمس هب تشگرب ریسم( ردیح اباب 1۱8   نارکا لباق 

000/000/25 4*8 )نجورب یدورو( نجورب/درکرهش هداج 1۱9 ۱/۵/۹۹ نکسم کناب   

000/000/25 4*8 )نجورب یدورو( نجورب/درکرهش هداج ۱20   نارکا لباق 



 

13 
 

000/000/25 4*8 )نجورب یدورو( نجورب/درکرهش هداج ۱21   نارکا لباق 

000/000/50 5*12 )نامدنگ یهار هس هب هدیسرن( 5 رتموليك ناگدرل /نجورب ۱22 ۱۰/۵/۹۹ شپد یاچ   

000/000/50 5*12 )نیگن عمتجم یوربور( 11 رتمولیک نجورب /ناگدرل ۱23 1/10/99 سرا یشاک   

۵*۸ )شزرو نادیم هبندارف( تفر رسم نجورب / درکرهش ۱۲۴  000/000/30   نارکا لباق 

۵*۸ )شزرو نادیم هبندارف( تشگرب رسم نجورب / درکرهش ۱۲۵  000/000/30   نارکا لباق 
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 )۹۹ ناتسبات( درکرهش A دک سوبوتا هاگتسیا هفرعت

  ولبات لحم  دک
 
 هنایهام هراجا داعبا

 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

A1 13 هسردم بنج ،یسودرف هارراهچ m2 000/000/7  99/6/1 لاژک شفک 

A2 13 هسردم بنج ،یسودرف هارراهچ m2 000/000/7  99/6/1 نکسم کناب 

A3 13 یلع ماما کینیلک ،یتعیرش نابایخ m2 000/000/7  99/6/1 نکسم کناب 

A4 13 یکشزپماد هارراهچ ،یلامش ظفاح m2 000/000/7 ۱/۵/۹۹  نابز رهش   

A5 13 دالیم رازاب یولج ،تلم نابایخ m2 000/000/8  99/6/1  لاژک شفک 

A6 13 هعماج هاگشورف ،تلم نابایخ m2 000/000/8  99/6/1 نکسم کناب 

A7 13 تراجت کناب ،یبونج رصعیلو نابایخ m2 000/000/8  99/6/1 شپد یاچ 

A8 13 تراجت کناب ،یبونج رصعیلو نابایخ m2 000/000/8  99/6/1 نکسم کناب 

A9 13 یحیصف هارراهچ ،یبرغ یدعس نابایخ m2 000/000/8  99/6/1 نکسم کناب 

A10 13 یناشاک ناتسرامیب تشپ ،یتعیرش نابایخ m2 000/000/6 ۱/۸/۹۹  شپد یاچ   

A11 13 مظعا هینیسحزا رتولج ،یتعیرش نابایخ m2 000/000/6  99/6/1 نکسم کناب 

A12 13 مظعا هینیسح یوربور ، یتعیرش نابایخ m2 000/000/6 ۱/۸/۹۹  شپد یاچ   

A13 13 یزرواشک کناب یوربور ،امنیس هار هس m2 000/000/8  99/6/1 لاژک شفک 

A14 13 رجاه ناتسرامیب یولج ،راتسرپ نابایخ m2 000/000/6 ۱/۸/۹۹  شپد یاچ   

A15 13 حتفم عطاقت،ریبک ریما کرهش m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹  شپد یاچ   

A16 15 )یلفالف یوربور( ،رجف نابایخ ،یبرغ دابآریم m2 000/000/5  99/6/1 نکسم کناب 

 
 دشابیم) هاگتسیا یالاب جات هجو 3 و ور و تشپ تروصهب نمیشن يدومع( لماش يتاغيلبت هجو7 ياراد اههاگتسیا هیلک
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 )۹۹ ناتسبات( درکرهش B دک سوبوتا هاگتسیا هفرعت

  ولبات لحم  دک
 
 هنایهام هراجا داعبا

 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

B1 ۱۲ رتنس یت یس ،یسودرف هارراهچ m2 000/000/5  99/6/1 نکسم کناب 

B2 1۲ شرورپ و شزومآ هاگتسیا ،شناد نادیم m2 000/000/6  99/6/1 نکسم کناب 

B3 1۲ شرورپ و شزومآ هاگتسیا ،شناد نادیم m2 000/000/6 ۱/۸/۹۹ شپد یاچ   

B4 1۲ رون مایپ هاگشناد ،یلامش یسودرف m2 000/000/6 ۱/۸/۹۹ شپد یاچ   

B5 1۲ یتخت هاگشزرو یولج ،داهج نادیم m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شپد یاچ   

B6 1۲ هسردم بنج ،یکشزپماد هارراهچ m2 000/000/6  99/6/1 نکسم کناب 

B7 1۲ هسردم بنج ،یکشزپماد هارراهچ m2 000/000/6 ۱/۸/۹۹ شپد یاچ   

B8 1۲ رهش یاروش یولج ،یلامش ظفاح m2 000/000/6  99/6/1 نکسم کناب 

B9 1۲ هیرظنم هاگتسیا ،یلامش ظفاح m2 000/000/6 ۱/۸/۹۹ شپد یاچ   

B10 1۲ اناداپآ ینیریش ،بالقنا نادیم هب هدیسرن m2 000/000/6 ۱/۸/۹۹ شپد یاچ   

B11 1۲ هیرظنم یسکات هاگتسیا ،شناد نادیم m2 000/000/6 ۱/۸/۹۹ شپد یاچ   

B12 ۱۰ یرادرهش بنج ،یتعیرش نابایخ m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شپد یاچ   

B13 ۱۰ رازاب هارراهچ زا دعب،تلم نابایخ m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شپد یاچ   

B14 ۱۰ کینیلک یولج،یبرغ یدعس نابایخ m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شپد یاچ   

 
 .دنشابيم )جات و نميشن يدومع(لماش يتاغيلبت هجو 7 ياراد يرتم12 هاگتسيا و هجو 3 يراد يرتم10 هاگتسيا
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 )۹۹ ناتسبات( درکرهش C دک سوبوتا هاگتسیا هفرعت

  ولبات لحم  دک
 
 هنایهام هراجا داعبا

 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

C1 10 هنازرف ناتسرنه یولج ،ناسراف هزاورد m2 000/000/5  ۱/۸/۹۹ شبد یاچ 

C2 10 سوبوتا هاگتسیا ،یدازآ لانیمرت m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C3 10 سوبوتا هاگتسیا ،یدازآ لانیمرت m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C4 9 دازآ هاگشناد هاگتسیا ،لاحمراهچ هکلف m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C5 9 دازآ هاگشناد هاگتسیا ،لاحمراهچ هکلف m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C6 10 یرادناتسا هارراهچ زا رتالاب ،یلامش ظفاح m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C7 10 نازابناج کراپ یولج ،یلامش ظفاح m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C8 10 قیاقش یوک ،یناقلاط نابایخ m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C9 10 تارادا عمتجم زا رت نییاپ ،یناقلاط نابایخ m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C10 5 )جات نودب( یکتسا دیهش ،اه همشچرس m2 000/000/4 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C11 12 یکتسا دیهش ،اه همشچرس m2 000/000/4 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C12 000/000/5 1.25*7 سوبوتا هاگتسیا ،دازآ هاگشناد  99/6/1 نکسم کناب 

C13 12 لسناریا هار راهچ ،هیرظنم m2 000/000/7  99/5/1  نابز رهش 

C14 9 یدعس یرتنالک ،یبرغ یدعس نابایخ m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C15 4 )جات نودب( یلامش یسودرف یاهتنا m2 000/000/3 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C16 9 رتنس یتیس یوربور ،یبونج رصع یلو نابایخ m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C17 10 ناماس لانیمرت m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C18 8 نایک ،رهشخرف لانیمرت m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C19 8 نایک ،رهشخرف لانیمرت m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C20 8 نایک ،رهشخرف لانیمرت m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   
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C21 8 ناریارهم کناب یولج ،ملعم نادیم m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C22 9 درکرهش هاگشناد ،ربهر راولب m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C23 9 درکرهش هاگشناد ،ربهر راولب m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C24 8 رجف نابایخ ،ردام نادیم m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ نابز رهش   

C25 000/000/5 1.25*7 دازا هاگشناد  99/6/1 نکسم کناب 

C26 15 میسن عمتجم ،یلامش ظفاح m2 000/000/7 ۱/۸/۹۹ نابز رهش   

C27 10 1 ریدغ نابایخ ،یلامش ظفاح m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C28 10 همشچ لادوگ یوربور ،یلامش ظفاح m2 000/000/5  99/5/1  نابز رهش 

C29 10 یرتنالک یوربور ،یبرغ دابآریم m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C30 10 یرتنالک یوربور ،یبرغ دابآریم m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C31 تشپ ،یبرغ دابآ ریم CNG 8 m2 000/000/7  99/5/1  نابز رهش 

C32 تشپ ،یبرغ دابآ ریم CNG 10 m2 000/000/5  99/5/1  نابز رهش 

C33 10 یلم کناب یوربور ،یبرغ داباریم m2 000/000/5  99/5/1  نابز رهش 

C34 8 یلم کناب یوربور ،یلامش یسودرف نابایخ m2 000/000/5  99/5/1  نابز رهش 

C35 10 یلصم یوربور یتعیرش نابایخ m2 000/000/5 ۱/۸/۹۹ شبد یاچ   

C36 000/000/5 1.25*7 دازآ هاگشناد  99/6/1 نکسم کناب 

C37 000/000/5 1.25*7 دازآ هاگشناد  99/6/1 نکسم کناب 

C38 000/000/5 1.25*7 دازآ هاگشناد  99/6/1 نکسم کناب 

C39 000/000/5 1.25*7 دازآ هاگشناد  99/6/1 نکسم کناب 
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 )۹۹ ناتسبات( درکرهش یتالصاوم ییاوه لپ هفرعت

 هنایهام هراجا داعبا ولبات لحم دک
 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

  نارکا لباق 30,000,000 3*12 ناسراف تمس هب تفر ریسم دابآ یفطصم رباع لپ 1

  نارکا لباق 30,000,000 3*12 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم دابآ یفطصم رباع لپ 2

۱/۵/۹۹ نکسم کناب 30,000,000 3*12 ناسراف تمس هب تفر ریسم ناجندرپ رباع لپ 3  

  نارکا لباق 30,000,000 3*12 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم ناجندرپ رباع لپ 4

5 
 هب تفر ریسم )لادراخ یاتسور یوربور( ناگدرل – زدهد روحم 
 ناتسزوخ تمس

  نارکا لباق 25,000,000 3*12

6 
 هب تشگرب ریسم )لادراخ یاتسور یوربور( ناگدرل – زدهد روحم 
 ناگدرل تمس

1/8/99 نوتس لهچ ناروتسر 25,000,000 3*12  

7 
 تمس هب تفر ریسم )چنم یاتسور یوربور( ناگدرل – زدهد روحم
 ناتسزوخ

۱/۵/۹۹ نکسم کناب 25,000,000 3*12  

8 
 هب تشگرب ریسم )چنم یاتسور یوربور( ناگدرل – زدهد روحم
 ناگدرل تمس

1/8/99 نوتس لهچ ناروتسر 25,000,000 3*12  

  نارکا لباق 25,000,000 3*12 نجورب تمس هب تفر ریسم )تشد دیفس( نجورب– درکرهش روحم 9

10 
 تمس هب تشگرب ریسم )تشد دیفس( نجورب– درکرهش روحم
 درکرهش

  نارکا لباق 25,000,000 3*12

  نارکا لباق 25,000,000 3*12 نجورب تمس هب تفر ریسم )هبندارف( نجورب– درکرهش روحم 11

  نارکا لباق 25,000,000 3*12 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم )هبندارف( نجورب– درکرهش روحم 12

13 
 هب تفر ریسم )یلع ماما ناتسرامیب یولج( ناغان رهش یدورو
 ناغان تمس

  نارکا لباق 20,000,000 3*12

14 
 هب تشگرب ریسم )یلع ماما ناتسرامیب یولج( ناغان رهش یدورو
 درکرهش تمس

  نارکا لباق 20,000,000 3*12

  نارکا لباق 20,000,000 3*12 گنرهوک تمس هب تفر ریسم ونهد یاتسور-گنرهوک 15

  نارکا لباق 20,000,000 3*12 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم ونهد یاتسور-گنرهوک 16

  نارکا لباق 20,000,000 3*12 گنرهوک تمس هب تفر ریسم ردیح اباب 17

  نارکا لباق 20,000,000 3*12 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم ردیح اباب 18
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 )۹۹ ناتسبات( درکرهش دازآ هاگشناد دروبلیب هفرعت

  ولبات لحم  دک
 
 هنایهام هراجا داعبا

 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

000/000/12 5*3 هاگشناد لخاد 1   نارکا لباق 

000/000/12 5*3 هاگشناد لخاد 2   نارکا لباق 

000/000/7 5*3 هاگشناد یجورخ 3   نارکا لباق 

000/000/7 5*3 هاگشناد یجورخ 4   نارکا لباق 

000/000/1 5*3 یمالسا دازآ هاگشناد تمس هب سدقم عافد نادیم 5   نارکا لباق 

000/000/1 5*3 یمالسا دازآ هاگشناد تمس هب سدقم عافد نادیم 6   نارکا لباق 
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 )۹۹ ناتسبات( درکرهش یرهش یاه سوبوتا هندب هفرعت

 نارکا تیعضو هنایهام هراجا تدم  ولبات لحم  دک

لاس 1 )سابرپوس( سوبوتا هاگتسد هندب 1  0,000,000۵1  لماک هندب 

هام 6 )سابرپوس( سوبوتا هاگتسد هندب 2  ۰,000,000۱۰ لماک هندب   

هام 3 )سابرپوس( سوبوتا هاگتسد هندب 3  0,000,000۶ لماک هندب   

لاس 1 سوبوتا بقع تمسق 4  0,000,000۱۰  __  

هام 6 سوبوتا بقع تمسق 5  0,000,000۷  __  

هام 3 سوبوتا بقع تمسق 6  ۰,000,000۵  __  

هام 1 سوبوتا بقع تمسق 7  ۲0,000,000 __  

هام 1 رتسوپ ددع کی ۸ فیفخت % 10 زور 10 زا شیب 750,000   

هام 1 رتسوپ ددع کی ۹  0,000۷۵ فیفخت % 10 زور 10 زا شیب   

هام 1 رتسوپ ددع کی ۱۰  0,000۶۰ فیفخت % 10 زور 10 زا شیب   
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 )۹۹ ناتسبات( درکرهش یرهش یاه سوبوتا هریگتسد هفرعت

  ولبات لحم  دک
 
 هنایهام هراجا دادعت

  تاصخشم

 تاغیلبت هرود سوبوتا دادعت

000,000۴, 15 رهشخرف 1  ههام کی هاگتسد 7 

000,000۴, 15 نایگنهرف 2 ههام کی هاگتسد 4   

000,000۴, 15 یناقلاط راولب_یبرغ دابآریم 3 ههام کی هاگتسد 5   

000,000۴, 15 نایکرهش 4 ههام کی هاگتسد 5   

000,000۴, 15 راوس کراپ_هیرظنم کرهش 5 ههام کی هاگتسد3   

000,000۴, 15 یکشزپماد هارراهچ_هیرظنم کرهش 6 ههام کی هاگتسد 3   

000,000۴, 15 یلامش یسودرف 7 ههام کی هاگتسد 6   

000,000۴, 15 اه همشچرس 8 ههام کی هاگتسد 4   

000,000۴, 15 )درکرهش هاگشناد( ناماس لانیمرت 9 ههام کی هاگتسد 6   

000,000۴, 15 یمالسا دازآ هاگشناد 10 ههام کی هاگتسد 7   

000,000۴, 15 یلامش ظفاح 11 ههام کی هاگتسد 7   

000,000۴, 15 رتشلاچ 12 ههام کی هاگتسد 7   

000,000۴, 15 رذوبا 13 ههام کی هاگتسد 5   

000,000۴, 15 همشچ لادوگ 14 ههام کی هاگتسد 5   

000,000۴, 15 ملعم نادیم 15 ههام کی هاگتسد 8   
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 :تاحیضوت

 .کچوک دروبلیب کی اب تسا ربارب یتاغیلبت هریگتسد ره -1

  .دشاب یم اراد ار یهدزاب نیرتشیب و اه هناسر رگید اب هسیاقم رد ار هنیزه نیرتمک اه هریگتسد یتاغیلبت ياضف زا هدافتسا -2

  .دشاب یم هقیقد 45 یلا 5 زا ،اه هریگتسد تاغیلبت اب بطاخم ییورایور نامز تدم -3

  .تسا ریذپ ناکما سوبوتا کی رد دنرب کی زا لوصحم دنچ غیلبت ناکما -4

  .دشاب یم نآ فرط ود رد یهگآ بصن تباب تخت ياه هریگتسد رد اه هفرعت غلبم -5

  .دش دهاوخ تفایرد هناگادج يرتشم زا و هبساحم ناموت3000  هریگتسد ره خرن ساسا رب بصن و ژاتنوم ،پاچ هب طوبرم ياه هنیزه -6

 .دشاب یم ریذپ ناکما هدش نارکا ياه حرطدیدجت ،دادرارق تدم لوط رد يرتشم طسوت ددجم بصن و پاچ ياه هنیزه تخادرپ تروص رد -7

  .دشاب یم ارجا لباق تمیق شیازفا %20 اب راد مجح ياه هریگتسد شرافس -8

  .ددرگ یم هبساحم سوبوتا ره يانبمرب اه هریگتسد شرافس -9

 ..دشاب یم 1399 دنفسا نایاپ ات قوف هفرعت رابتعا تدم -10

 

  

  یا هرود تافیفخت -یرهش یاه سوبوتا هریگتسد هفرعت

فیدر سوبوتا دادعت   
 دصرد

فیفخت  
هرود تدم )لایر( سوبوتا ره ییاهن تمیق   

  ههام 3 10% 10 یلا 5 1

  ههام 3 15% 15 یلا 10 2

  ههام 3 25% 20 یلا 15 3

 00000000000000 ههام 6 ...... الاب هب 20 هژیو قفاوت
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 )۹۹ ناتسبات( درکرهش یللملا نیب هاگشیامن یاهدروبارتسا هفرعت

 هنایهام هراجا داعبا  ولبات لحم  دک
   تاصخشم

 نارکا تیعضو

 نارکا لباق 3,500,000 4*3 هاگشیامن یدورو 1

نارکا لباق 3,500,000 4*3 هاگشیامن یدورو 2  

نارکا لباق 2,500,000 4*3 هاگشیامن برد یوربور 3  

نارکا لباق 2,500,000 4*3 هاگشیامن برد یوربور 4  

نارکا لباق 2,500,000 4*3 هاگشیامن برد یوربور 5  

نارکا لباق 2,500,000 4*3 هاگشیامن برد یوربور 6  
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 )۹۹ ناتسبات( جوسای ییا هداج یاهدروبلیب هفرعت

 هراجا تمیق داعبا رتمولیک ولبات لحم دک
 هراجا
 هدننک

 نارکا نایاپ

A1 90,000,000 4*12 6 ولبات-یدورو )هار سیلپ(ناهفصا-جوسای   

A2 90,000,000 4*12 6 ولبات-یجورخ )هار سیلپ(ناهفصا-جوسای   

A3 90,000,000 4*12 6 ولبات-یدورو ) هار سیلپ( زاریش- جوسای   

A4 90,000,000 4*12 6 ولبات-یجورخ ) هار سیلپ( زاریش- جوسای   

B1 40,000,000 4*19 5 لپ - )هواتبآرس(نادیم اباب-جوسای   

B2 40,000,000 4*19 5 لپ - )هواتبآرس(نادیم اباب-جوسای   

B3 20,000,000 4*12 3 لپ )زارهلب( ناهفصا- جوسای   

B4 10,000,000 4*12 3 لپ )زارهلب( ناهفصا- جوسای   

A5 60,000,000 4*10 7 ولبات- )ریش هناخراک یوربور(زاریش-جوسای   

A6 60,000,000 4*12 7 ولبات- )ریش هناخراک بنج(زاریش-جوسای   

A7 40,000,000 3*7 5 ولبات -یدورو )نادنز یهار هس(ناهفصا-جوسای   

B5 60,000,000 2*25 6 لپ-یدورو زاریش جوسای حطسمه ریغ عطاقت   

B6 20,000,000 3*15 5 لپ-یدورو)ناودام(مریمس-جوسای   

B7 26,000,000 3*15 5 لپ-یجورخ)ناودام(مریمس-جوسای   

B8 20,000,000 3*15 5 لپ-یدورو)ناودام(مریمس-جوسای   

B9 10,000,000 3*15 5 لپ-یجورخ)ناودام(مریمس-جوسای   

B10 20,000,000 3*15 12 لپ - )یشوگ(تخس یس- جوسای   

B11 30,000,000 30*15 13 لپ -یدورو )مورتشد(نادم اباب- جوسای   
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B12 20,000,000 30*15 13 لپ -ییجورخ )مورتشد(نادم اباب- جوسای   

B13 30,000,000 30*15 14 لپ -یدورو )مورتشد(نادم اباب- جوسای   

B14 20,000,000 30*15 14 لپ -یجورخ )مورتشد(نادم اباب- جوسای   

B15 30,000,000 30*15 19 لپ -یدورو )یراگنت(نادم اباب- جوسای   

B16 10,000,000 30*15 19 لپ -یجورخ )یراگنت(نادم اباب- جوسای   
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 )۹۹ ناتسبات( ناهفصا یرهش یاهوبات هفرعت

 نارکا نایاپ هدننک هراجا هنایهام هراجا داعبا  ولبات لحم  دک

8.7*3 رثوک رازاب یوربور یناتسدرا دیهش هارگرزب رباع لپ 1  210,000,000   

4*10 برغ هب قرش ریسم ورین ناباخ یوربر یج نابایخ رباع لپ 2  210,000,000   

4*10 قرش هب برغ ریسم ورین نابایخ یوربور یج نابایخ رباع لپ 3  210,000,000   

4*12 بونج هب لامش ریسم ریصن ازریم نابایخ یوربور نیورپ نابایخ رباع لپ 4  210,000,000   

4*12 لامش هب بونج ریسم ریصن ازریم نابایخ یوربور نیورپ نابایخ رباع لپ 5  210,000,000   

3.5*7 بونج هب لامش ریسم تاداس یشزومآ عمتجم یوربور هواک نابایخرباع لپ 6  180,000,000   

3*7.5 برغ هب قرش ریسم رهاطدمحم نابایخ یوربور نارمچ دیهش هارگرزب رباع لپ 7  180,000,000   

3*8 بونج هب لامش هیناوغرا نابایخ رباع لپ 8  160,000,000   

3*8 پچ تمس لامش هب بونج هیناوغرا نادیم تمس هب هیناوغرا نابایخ رباع لپ 9  160,000,000   

3*8 تسار تمس لامش هب بونج هیناوغرا نادیم تمس هب هیناوغرا نابایخ رباع لپ 10  160,000,000   

 لپ تمس هب ناکشزپ ینوکسم عمتجم لباقم مود قاتشم نابایخ رباع لپ 11
3*10 برغ هب قرش ریسم ناتسرهش  210,000,000   

 لپ تمس هب ناکشزپ ینوکسم عمتجم لباقم مود قاتشم نابایخ رباع لپ 12
4*8 قرش هب برغ ریسم ناتسرهش  210,000,000   

4*9 برغ هب قرش ریسم نانهر نادیم زا دید )ژدنهک( یناهفصا یفرشا نابایخ 13  180,000,000   

4*9 قرش هب برغ ریسم نانهر نادیم زا دید )ژدنهک( یناهفصا یفرشا نابایخ 14  180,000,000   

4*9 بونج هب لامش سدق نادیم زا دید شورس نابایخ 15  260,000,000   

4*9 لامش هب بونج دابآدمحا نادیم تمس هب شورس نابایخ 16  260,000,000   

4*12 قرش هب برغ یماظن میکح هار هس تمس هب زرواشک راولب 17  260,000,000   

4*12 برغ هب قرش نیمیس هار هس تمس هب زرواشک راولب 18  260,000,000 
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3.5*20 قرش هب برغ یج یتعنص کرهش و هیناوغرا نادیم لصاف دح یج نابوتا 19  180,000,000 
  

3.5*20 برغ هب قرش یج یتعنص کرهش و هیناوغرا نادیم لصاف دح یج نابوتا 20  180,000,000 
  

4*12 1 هفص هوک زا دید زرواشک راولب یادتبا 2 تسرپ براقا هارگرزب 21  280,000,000 
  

4*12 2 هفص هوک زا دید زرواشک راولب یادتبا 2 تسرپ براقا هارگرزب 22  280,000,000 
  

4*12 3 نهآ بوذ نابوتا زا دید زرواشک راولب یادتبا 2 تسرپ براقا هارگرزب 23  280,000,000 
  

 هوک زا دید برغ هب قرش-یمثیم دیهش و تسرپ براقا دیهش هارگرزب عطاقت 24
 1 هفص

12.5*4.35  280,000,000 
  

 هوک زا دید قرش هب برغ-یمثیم دیهش و تسرپ براقا دیهش هارگرزب عطاقت 25
 1 هفص

12*4  280,000,000 
  

 زا دید 3 بونج هب لامش -یمثیم دیهش و تسرپ براقا دیهش هارگرزب عطاقت 26
 یمثیم دیهش هارگرزب

12*4.5  280,000,000 
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  :تاحیضوت

 
 دنشاب یم هفرط ود تروص هب و هدوب رتم ۲*۱ )ینتب یاه ولبات( VIP یاه دنتسا هیلک هزادنا §
 یم ندش اجباج لباق اه ولبات نیا ،یگنهرف یاهولبات یور رب نارکا تهج یرتشم تساوخرد تروص رد §

 .دشاب
 .دشاب یم دادرارق فرط هدهع رب ینوناق تاروسک ریاس نینچمه و هدوزفا شزرا رب تایلام %9 تخادرپ §
 .دشاب یم دادرارق فرط هدهع رب بصن و پاچ ،یحارط هب طوبرم یاه هنیزه §
 .ددرگ یم هفاضا دادرارق هب هناگادج نآ غلبم و دریگیم ماجنا تکرش طسوت بصن و پاچ §
 .تسا نآ هنیزه %30 تخادرپ و دادرارق دقع ،یتاغیلبت یاضف ورزر طرش §
 یالاب جات هجو 3 و ور و تشپ تروصب نمیشن یدومع( لکاش یتاغیلبت هجو 7 یاراد یاه هاگتسیا هیلک §

 .دشاب یم )هاگتسیا
 .دشاب یم ربتعم تعاس ۲۴ ات تسیل نیا §
 


