
بهای واحدواحدشرحشماره

425,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ هاب واؼٟ، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010105

295,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـهاب واؼٟ، تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010106

296,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ هاب واؼٟ، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010109

239,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ هاب واؼٟ، تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010110

484,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ـكٌٔسٞـي، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010205

315,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ـكٌٔسٞـي، تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010206

369,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ـكٌٔسٞـي، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010209

269,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ـكٌٔسٞـي، تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010210

597,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ـكٌٔسٞـي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010305

390,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ـكٌٔسٞـي تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010306

411,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ـكٌٔسٞـي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010308

296,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ـكٌٔسٞـي تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010309

1,102,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010401

956,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010402

638,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010403

483,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010404

889,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010405

701,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010406

497,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010407

430,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010408

1,097,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010501

953,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010502

738,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010503

520,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010504

893,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010505

800,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010506

521,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010507

436,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010508

1,102,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٓٞٝـؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010601

956,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٓٞٝـؼاـ تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010602

740,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٓٞٝـؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010603

533,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٓٞٝـؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010604

889,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٓٞٝـؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010605

794,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٓٞٝـؼاـ تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010606

635,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٓٞٝـؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010607

562,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ٓٞٝـؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010608

1,097,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٓٞٝـؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010701

953,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٓٞٝـؼاـ تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010702

744,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٓٞٝـؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010703

589,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٓٞٝـؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010704



954,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٓٞٝـؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010705

800,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٓٞٝـؼاـ تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010706

642,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٓٞٝـؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010707

569,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ٓٞٝـؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010708

1,095,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010801

958,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010802

722,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010803

566,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010804

989,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010805

797,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010806

637,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010807

539,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010808

1,081,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010901

937,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010902

727,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010903

572,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010904

867,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010905

773,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010906

615,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010907

541,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 010908

475,000ػؽؼ. ٝاذTC-L, 36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ هاب واؼٟ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح ًاٗدٌر 011001

370,500ػؽؼ. ٝاذTC-L, 36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ هاب واؼٟ تا يي ػؽؼ الٗح ًاٗدٌر 011002

348,000ػؽؼ. ٝاذTC-L, 18زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ هاب واؼٟ تا يي ػؽؼ الٗح ًاٗدٌر 011004

475,000ػؽؼ. ٝاذTC-L, 36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ـكٌٔسٞـي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح ًاٗدٌر 011101

381,000ػؽؼ. ٝاذTC-L, 36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ـكٌٔسٞـي تا يي ػؽؼ الٗح ًاٗدٌر 011102

280,000ػؽؼ. ٝاذTC-L, 18زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ـكٌٔسٞـي تا يي ػؽؼ الٗح ًاٗدٌر 011104

1,007,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا ز٢اـ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011201

840,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا و٠ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011202

686,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011203

530,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا يي ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011204

544,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011207

447,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٌث٠ٌ اي تا يي ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011208

1,002,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا ز٢اـ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011301

838,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا و٠ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011302

690,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011303

535,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا يي ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011304

900,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا ز٢اـ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011305

766,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا و٠ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011306

510,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011307

453,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٌث٠ٌ اي تا يي ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011308

1,058,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٓٞـؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011401

902,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٓٞـؼاـ تا و٠ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011402



787,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٓٞـؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011403

632,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٓٞـؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011404

542,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٓٞـؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011407

461,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ٓٞـؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011408

1,084,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٓٞـؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011501

899,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٓٞـؼاـ تا و٠ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011502

792,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٓٞـؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011503

637,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٓٞـؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011504

525,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٓٞـؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011507

400,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ٓٞـؼاـ تا يي ػؽؼ الٗح  ًاٗدٌر 011508

1,041,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011601

883,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا و٠ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011602

769,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011603

514,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا يي ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011604

429,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011607

303,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي ـًٝاـ ضثاب ؼاـ تا يي ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011608

1,027,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا ز٢اـ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011701

872,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا و٠ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011702

764,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011703

609,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا يي ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011704

550,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا ؼٝ ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011707

363,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ ًاٗدٌر وولي زًٞاـ ضثاب ؼاـ تا يي ػؽؼ  الٗح ًاٗدٌر 011708

011801
 واٛسي٘سف ٝ تا ـكٌٔسٞـ وليؽ ـَٛ ٝ 10زفاؽ ًاٗدٌر وئٜؽـي تؽٝٙ ضثاب زًٞاـ ػ٘ٞؼي  ت٠ هؽف 

. ٝاذ10يي  ػؽؼ الٗح ًاٗدٌر 
146,000ػؽؼ

011802
 واٛسي٘سف ٝ تا ـكٌٔسٞـ وليؽ 14 يا 12زفاؽ ًاٗدٌر وئٜؽـي تؽٝٙ ضثاب زًٞاـ ػ٘ٞؼي  ت٠ هؽف 

. ٝاذ18ـَٛ ٝ  يي ػؽؼ الٗح ًاٗدٌر 
177,500ػؽؼ

011803
 واٛسي٘سف ٝ تا ـكٌٔسٞـ وليؽ ـَٛ ٝ 14زفاؽ ًاٗدٌر وئٜؽـي تؽٝٙ ضثاب زًٞاـ ػ٘ٞؼي  ت٠ هؽف 

.  ٝاذ18ٌي٠ٍ  وٜؽتالور ٗطاكظ ٝ يي ػؽؼ الٗح ًاٗدٌر 
219,500ػؽؼ

618,500ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر تا ضثاب خالوسيٌي ٠ٌُٞ اي ٝ ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 012001

511,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر تا ضثاب خالوسيٌي ٠ٌُٞ اي ٝ يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 012002

420,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر تا ضثاب خالوسيٌي ٠ٌُٞ اي ٝ ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 012003

330,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر تا ضثاب خالوسيٌي ٠ٌُٞ اي ٝ يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 012004

394,000ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر ؼيٞاـي ًؽٝيي تٜٔؽ ـًٝاـ ز٘إ خالوسيٌي تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 012101

0ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر ؼيٞاـي تاالي ـٌٝٞيي تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 012201

461,500ػؽؼ. ٝاذ18زفاؽ كٔٞـوٜر ؼيٞاـي تاالي ـٌٝٞيي تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 012202

199,500ػؽؼ. واٛسي٘سف30زفاؽ وولي ـًٝاـ، تا ضثاب ٌي٠ٍ اي ُفؼ يا ز٢اـُٞي ت٠ هؽف ضؽٝؼ 020101

188,000ػؽؼ. واٛسي٘سف25زفاؽ وولي ـًٝاـ، تا ضثاب ٌي٠ٍ اي ُفؼ يا ز٢اـُٞي ت٠ هؽف ضؽٝؼ 020102

150,000ػؽؼ. واٛسي٘سف18زفاؽ وولي ـًٝاـ، تا خاي٠ زيٜي، ضثاب ٌي٠ٍ اي ًفٝي ت٠ هؽف ضؽٝؼ 020201

148,000ػؽؼ. واٛسي٘سف14زفاؽ وولي ـًٝاـ، تا خاي٠ زيٜي، ضثاب ٌي٠ٍ اي ًفٝي ت٠ هؽف ضؽٝؼ 020202

153,500ػؽؼ. واٛسي٘سف18زفاؽ ؼيٞاـي ـًٝاـ، تا خاي٠ زيٜي، ضثاب ٌي٠ٍ اي ًفٝي ت٠  هؽف ضؽٝؼ 020301

145,500ػؽؼ. واٛسي٘سف14زفاؽ ؼيٞاـي ـًٝاـ، تا خاي٠ زيٜي، ضثاب ٌي٠ٍ اي ًفٝي ت٠  هؽف ضؽٝؼ 020302



37,800ػؽؼ.، تا ضؽاًثف ٛيٖ ٗسفويٖ ؼٝال، تا  زفٗيٜاّ ٗفتٞغ E27وفخير تاًآيسي  020401

214,000ػؽؼ . E14زفاؽ ؼًٞـازيٞ ؼيٞاـي، تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب  خالوسيٌي ٌيفي ٝ ؼٝ ػؽؼ وفخير  020501

178,500ػؽؼ . E14زفاؽ ؼًٞـازيٞ ؼيٞاـي، تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب  خالوسيٌي ٌيفي ٝ يي ػؽؼ وفخير  020502

184,000ػؽؼ. ٝاذ150  ٝ تا هؽـذ ضؽاًثف  E27زفاؽ ؼًٞـازيٞ كعاي ؼاغٔي ـًٝاـ تا خاي٠ هاتْ  زٜظيٖ ٝ وفخير  020601

020701
زفاؽ ؼًٞـازيٞ وولي ـًٝاـ اوسٞا٠ٛ اي، واغس٠ ٌؽٟ اق آٓٞٗيٜيٕٞ آٛٞؼايك ٌؽٟ، تا ٛٞـ خػً ًٚ 

.ؼٛؽا٠ٛ اي ت٠  ـَٛ ٌٍٗي
169,500ػؽؼ

020801
زفاؽ ؼًٞـازيٞ وولي زًٞاـ اوسٞا٠ٛ اي، واغس٠ ٌؽٟ اق آٓٞٗيٜيٕٞ يا ٝـم آ١ٚ تفام ًف٠ٗ تا هاب 

.ز٢اـُٞي يا ُفؼ ًف٠ٗ يا ـِٛي
203,500ػؽؼ

155,500ػؽؼ. ٝٓر تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ٗطلظ٠ ثاتر ٝ تا زفاٛىلٞـٗازٞـ ٗفتٞغ12زفاؽ ـِٛي زًٞاـ ١آٞلٙ 020901

132,000ٗسفؼّٞ. ٝٓسي12ـيْ زفاؽ ـئي ١آٞلٙ 021001

185,000ػؽؼ.زفاؽ ١آٞلٙ ٗػصَٞ ـيْ تا تؽ٠ٛ كٔكي تؽٝٙ زفاٛىلٞـٗازٞـ ٗفتٞغ021002

235,500ػؽؼ. ٝاذ ٗػصَٞ زفاؽ  ١آٞلٙ ـئي50 ٝٓسي 12زفاٛىلٞـٗازٞـ 021003

82,600ػؽؼ. ٝاذ11الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021401

0ػؽؼ. ٝاذ13الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021402

82,200ػؽؼ. ٝاذ3U 15الٗح ًٖ ٗصفف 021403

0ػؽؼ. ٝاذ15الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021501

87,000ػؽؼ. ٝاذ18الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021502

81,300ػؽؼ. ٝاذ23الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021503

90,200ػؽؼ. ٝاذ26الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021504

112,000ػؽؼ. ٝاذ30الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021505

113,500ػؽؼ. ٝاذ36الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021506

184,500ػؽؼ. ٝاذ50الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021507

216,500ػؽؼ. ٝاذ60الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021508

329,000ػؽؼ. ٝاذ75الٗح ًٖ ٗصفف خيسي 021509

030101
زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ، تا هاب واؼٟ، وفخيس٢اي ظؽ ـؼٞتر ٝ ُفؼ ٝ ؿثاـ، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ36كٔٞـوٜر 
540,000ػؽؼ

030102
زفاؽ كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ، تاهاب واؼٟ، وفخيس٢اي ظؽ ـؼٞتر ٝ ُفؼ ٝ ؿثاـ، تا يي ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ36كٔٞـوٜر 
424,500ػؽؼ

030201
زفاؽ صٜؼسي كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ، ظؽ ـؼٞتر ٝ ُفؼ ٝ ؿثاـ، تا وفخير ٗؼ٘ٞٓي، ضثاب خالوسيٌي 

. ٝاذ36ٌلاف، هاب آٓٞٗيٜيٞٗي ٝ تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 
1,009,000ػؽؼ

030202
زفاؽ صٜؼسي كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ، ظؽ ـؼٞتر ٝ ُفؼ ٝ ؿثاـ، تا وفخير ٗؼ٘ٞٓي، ضثاب خالوسيٌي 

. ٝاذ36ٌلاف، هاب آٓٞٗيٜيٞٗي ٝ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 
897,000ػؽؼ

030301
زفاؽ صٜؼسي كٔٞـوٜر وولي ـًٝاـ، ظؽ ـؼٞتر ٝ ُفؼ ٝ ؿثاـ، تا وفخير ظؽ ـؼٞتر، ضثاب 

. ٝاذ36خالوسيٌي ٌلاف، هاب آٓٞٗيٜيٞٗي ٝ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 
1,002,000ػؽؼ

1,001,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ صٜؼسي كٔٞـوٜر ـكٌٔسٞـي، تا وفخير  ١اي ظؽ ـؼٞتر ٝ تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 030403

590,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ صٜؼسي كٔٞـوٜر ـكٌٔسٞـي، تا وفخير ١اي ظؽ ـؼٞتر ٝ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 030404

030601
 ٝاذ تػاـ خيٟٞ، تا زٞقيغ ٛٞـ 250زفاؽ صٜؼسي تا ـكٌٔسٞـ آٓٞٗيٜيٞٗي آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ يي ػؽؼ الٗح 

.خ٢ٚ
784,000ػؽؼ



030602
 ٝاذ تػاـ وؽيٖ ٝ ايِٜازٞـ 250زفاؽ صٜؼسي تا ـكٌٔسٞـ آٓٞٗيٜيٞٗي آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ يي ػؽؼ الٗح 

.و٠ وي٠٘ تا زٞقيغ ٛٞـ خ٢ٚ
916,000ػؽؼ

030603
 ٝاذ ٗساّ ١االيؽ ٝ ايِٜازٞـ 250زفاؽ صٜؼسي تا ـكٌٔسٞـ آٓٞٗيٜيٞٗي آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ يي ػؽؼ الٗح 

.و٠ وي٠٘ تا زٞقيغ ٛٞـ خ٢ٚ
0ػؽؼ

030604
 ٝاذ تػاـ خيٟٞ، تا زٞقيغ ٛٞـ 400زفاؽ صٜؼسي تا ـكٌٔسٞـ آٓٞٗيٜيٞٗي آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ يي ػؽؼ الٗح 

.خ٢ٚ
1,036,000ػؽؼ

030605
 ٝاذ تػاـ وؽيٖ ٝ ايِٜازٞـ 400زفاؽ صٜؼسي تا ـكٌٔسٞـ آٓٞٗيٜيٞٗي آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ يي ػؽؼ الٗح 

.و٠ وي٠٘ تا زٞقيغ ٛٞـ خ٢ٚ
0ػؽؼ

030606
 ٝاذ ٗساّ ١االيؽ ٝ ايِٜازٞـ 400زفاؽ صٜؼسي تا ـكٌٔسٞـ آٓٞٗيٜيٞٗي آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ يي ػؽؼ الٗح 

.و٠ وي٠٘ تا زٞقيغ ٛٞـ خ٢ٚ
0ػؽؼ

030701
 36زفاؽ زٞٛٔي ُفؼ تا ضثاب ٌي٠ٍ اي تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٞٗي زطر كٍاـ، وثؽ ٗطاكظ ٝ يي ػؽؼ الٗح 

.ٝاذ ًٖ ٗصفف
131,500ػؽؼ

030702
 36زفاؽ زٞٛٔي تيعي تا ضثاب ٌي٠ٍ اي تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٞٗي زطر كٍاـ، وثؽ ٗطاكظ ٝ يي ػؽؼ الٗح 

.ٝاذ ًٖ ٗصفف
130,500ػؽؼ

030801
 36زفاؽ كٔٞـوٜر زٞٛٔي ظؽ ـؼٞتر، واغس٠ ٌؽٟ اق ٗٞاؼ خٔي ًفتٜاذ، تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 

.ٝاذ
1,150,000ػؽؼ

1,052,000ػؽؼ. ٝاذ36زفاؽ كٔٞـوٜر زٞٛٔي ظؽ ـؼٞتر، واغس٠ ٌؽٟ اق ٗٞاؼخٔي ًفتٜاذ، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 030802

040201
زفاؽ غياتاٛي تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٞٗي، ـكٌٔسٞـآٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ ضثاب خالوسيٌي ٌلاف ٝ ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ 

. ٝاذ تػاـ خي125ٟٞظفت٠ ٝ ضفاـذ، اق ٛٞع الى خٍسي تا يي ػؽؼ الٗح 
799,000ػؽؼ

040202
زفاؽ غياتاٛي تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٞٗي، ـكٌٔسٞـآٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ ضثاب خالوسيٌي ٌلاف ٝ ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ 

. ٝاذ تػاـ خي250ٟٞظفت٠ ٝ ضفاـذ، اق ٛٞع الى خٍسي تا يي ػؽؼ الٗح 
1,223,000ػؽؼ

040203
زفاؽ غياتاٛي تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٞٗي، ـكٌٔسٞـآٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ ضثاب خالوسيٌي ٌلاف ٝ ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ 

. ٝاذ تػاـ خي400ٟٞظفت٠ ٝ ضفاـذ، اق ٛٞع الى خٍسي تا يي ػؽؼ الٗح 
1,801,000ػؽؼ

040204
زفاؽ غياتاٛي تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٞٗي، ـكٌٔسٞـآٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ ضثاب خالوسيٌي ٌلاف ٝ ٗوإٝ ؼـٗواتْ 

. ٝاذ تػاـ وؽيٖ زطر كٍاـ250ظفت٠ ٝ ضفاـذ، اق ٛٞع الى خٍسي تا يي ػؽؼ الٗح 
1,369,000ػؽؼ

040205
زفاؽ غياتاٛي تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٞٗي، ـكٌٔسٞـآٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ ضثاب خالوسيٌي ٌلاف ٝ ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ 

. ٝاذ تػاـوؽيٖ زطر كٍاـ400ظفت٠ ٝ ضفاـذ، اق ٛٞع الى خٍسي تا يي ػؽؼ الٗح 
1,997,000ػؽؼ

040301
زطر كٍاـ ٝ ـكٌٔسٞـآٛٞؼايك ٌؽٟ، تا ضثاب  (ؼايٌاور)زفاؽ غياتاٛي تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٞٗي ـيػس٠ ٌؽٟ 

. ٝاذ تػاـخي125ٌٟٞي٠ٍ اي خفيى٘ازيي ظؽضفاـذ ٝ ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ظفت٠ ٝ تا يي ػؽؼ الٗح 
1,160,000ػؽؼ

040302
زطر كٍاـ ٝ ـكٌٔسٞـآٛٞؼايك ٌؽٟ، تاضثاب  (ؼايٌاور)زفاؽ غياتاٛي تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٞٗي ـيػس٠ ٌؽٟ 

. ٝاذ تػاـ خي250ٌٟٞي٠ٍ اي خفيى٘ازيي ظؽ ضفاـذ ٝ ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ظفت٠ ٝ تا يي ػؽؼ الٗح 
1,560,000ػؽؼ

040303
زطر كٍاـ ٝ ـكٌٔسٞـآٛٞؼايك ٌؽٟ، تا ضثاب  (زفاؽ غياتاٛي تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٞٗي ـيػس٠ ٌؽٟ ؼايٌاور

. ٝاذ تػاـ خي400ٌٟٞي٠ٍ اي خفيى٘ازيي ظؽ ضفاـذ ٝ ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ظفت٠ ٝ تا يي ػؽؼ الٗح 
2,149,000ػؽؼ

040401
 واٛسي٘سف ٝ ضثاب خالوسيٌي ت٠  هؽف ضؽٝؼ 35زفاؽ ٗؼاتف ٓؼاتي خ٢ٚ زاب تا هاب كٔكي، ت٠ هؽف ضؽٝؼ 

. ٝاذ ٝ تا خاي٠ كٔكي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـٝي زيف يا ؼيٞاـ150 واٛسي٘سف، تا يي ػؽؼ الٗح ـٌس٠ اي 18
445,000ػؽؼ



040503
 واٛسي٘سف ٝ وثؽ ٗطاكظ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٕٞ ـيػسِي 25زفاؽ خاـًي تا ضثاب خالوسيٌي ًفٝي ت٠ هؽف 

. ٝاذ ُاقي160ٝ تا يي ػؽؼ الٗح 
695,000ػؽؼ

040504
 واٛسي٘سف ٝ وثؽ ٗطاكظ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٕٞ ـيػسِي 30زفاؽ خاـًي تا ضثاب خالوسيٌي ًفٝي ت٠ هؽف 

. ٝاذ ُاقي160ٝ تا يي ػؽؼ الٗح 
683,000ػؽؼ

040505
زفاؽ خاـًي تا ضثاب خٔي ًفتٜاذ ٌٍٛٚ ٗػفٝؼي ٌٌْ ٝ يا ؼثن آٓٞٗيٜيٞٗي ٝ تا يي ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ ُاقي160
307,000ػؽؼ

301,500ػؽؼ. ٝاذ ـٌس٠ اي100زفاؽ زٜ٘ي خاي٠ ًٞزاٟ اوسٞا٠ٛ اي، تا ضثاب خالوسيٌي ٝ يي ػؽؼ الٗح 040601

040602
 واٛسي٘سف ٝ ٢ِٛؽاـٛؽٟ ضثاب آٓٞٗيٜيٞٗي، تؽٝٙ 25زفاؽ زٜ٘ي تا ضثاب خالوسيٌي ًفٝي ت٠ هؽف 

. ٝاذ ُاقي160وثؽ ٗطاكظ ٝ تا يي ػؽؼ الٗح 
395,500ػؽؼ

331,000ػؽؼ. ٝاذ ـٌس٠ اي100زفاؽ ٌٗؼثي هاتْ ٛصة ـٝي ٛفؼٟ، تا ضثاب خالوسيٌي ٝ يي ػؽؼ الٗح 040701

050101
 ت٠  ؼٞـ ًاْٗ، تا ٌي٠ٍ 44IPزفاؽ آُاٟ ًٜٜؽٟ هفٗك تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ تا ؼـخ٠ ضلاظر 

. ٝاذ ـٌس٠ اي، زى٠٘ ازصاّ، تؽٝٙ زاتٔٞي كفٗاٙ ٗفتٞغ، ٝ تؽٝٙ خاي100٠ٌٍٛٚ، يي ػؽؼ الٗح 
0ػؽؼ

050102
 ت٠  ؼٞـًاْٗ، تا ٌي٠ٍ ٌٍٛٚ، 44IPزفاؽ آُاٟ ًٜٜؽٟ هفٗك تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ تا ؼـخ٠ ضلاظر 

. ٝاذ ـٌس٠ اي، زى٠٘ ازصاّ، تؽٝٙ زاتٔٞي كفٗاٙ ٗفتٞغ، ٝ تؽٝٙ خاي٠ ٝٓي ؼٝت100٠ٔيي ػؽؼ الٗح 
0ػؽؼ

834,000ػؽؼ. ٝاذ18تا و٠ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر  (تاالي زػر)زفاؽ خالوسيٌي تي٘اـوساٛي 050201

640,500ػؽؼ. ٝاذ18تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر  (تاالي زػر)زفاؽ خالوسيٌي تي٘اـوساٛي 050202

477,500ػؽؼ. ٝاذ18تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر  (تاالي زػر)زفاؽ خالوسيٌي تي٘اـوساٛي 050203

050301
 ٝاذ تفاي ٛٞـ 36زفاؽ كٔٞـوٜر هاب كٔكي تي٘اـوساٛي زػر تىسفي، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 

. ٝاذ تفاي ٗؽآؼ٠، تا ًٔيؽ ٛػي18ػ٘ٞٗي، تا ًٔيؽ يي خْ ٝ يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 
1,140,000ػؽؼ

050302
 ٝاذ تفاي ٛٞـ 36زفاؽ كٔٞـوٜر هاب كٔكي تي٘اـوساٛي زػر تىسفي، تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 

. ٝاذ تفاي ٗؽآؼ٠، تا ًٔيؽ ٛػي18ػ٘ٞٗي، تا ًٔيؽ يي خْ ٝ يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 
1,058,000ػؽؼ

050303

 ٝاذ تفاي ٛٞـ 36زفاؽ كٔٞـوٜر هاب كٔكي تي٘اـوساٛي زػر تىسفي، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 

 ٝاذ تفاي ٗؽآؼ٠، تا ًٔيؽ ٛػي ؼـصٞـزي ٠ً 18ػ٘ٞٗي، تا ًٔيؽ يي خْ ٝ يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 

ؼاـاي يي ػؽؼ خفيك تفم اـذ ؼاـ ؼـ ؼٝ ؼفف تٞؼٟ ٝ يي ػؽؼ ٌاوي اضعاـ تا ٗطْ كيً ُالتي ٝ يي 

.ػؽؼ خفيك زٔلٚ ؼـ يي ؼفف خيً تيٜي ٌؽٟ تاٌؽ

1,467,000ػؽؼ

050304

 ٝاذ تفاي ٛٞـ 36زفاؽ كٔٞـوٜر هاب كٔكي تي٘اـوساٛي زػر تىسفي، تا يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 

 ٝاذ تفاي ٗؽآؼ٠، تا ًٔيؽ ٛػي ؼـصٞـزي ٠ً 18ػ٘ٞٗي، تا ًٔيؽ يي خْ ٝ يي ػؽؼ الٗح كٔٞـوٜر 

ؼاـاي يي ػؽؼ خفيك تفم اـذ ؼاـ ؼـ ؼٝ ؼفف تٞؼٟ ٝ يي ػؽؼ ٌاوي اضعاـ تا ٗطْ كيً ُالتي ٝ يي 

.ػؽؼ خفيك زٔلٚ ؼـ يي ؼفف خيً تيٜي ٌؽٟ تاٌؽ

1,249,000ػؽؼ

050401
زفاؽ ٝيمٟ ـٌٝٚ ًفؼٙ ًق، اق ٛٞع ؼيٞاـي زًٞاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ صلط٠ ـٝي زفاؽ اق ٝـم اوسئٜه 

. ٝاذ25اوسيْ ٌث٠ٌ اي، تا وفخير ٗفؿٞب ٝ يي ػؽؼ الٗح ٌ٘ؼي 
200,000ػؽؼ

050402
ـًٝاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ صلط٠ ـٝي زفاؽ اق ؼٔن خٌٔىي ُالن ٌلاف يا ٌيفي ٝ  (غفٝج)زفاؽ ـا١ٜ٘ا 

. ٝاذ20يي ػؽؼ الٗح ًاٗدٌر
486,000ػؽؼ



050501

زفاؽ خفيى٘ازيي ازام ػْ٘ ـًٝاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب اق ٛٞع ٝـم خٌٔىي ُالن خفيى٘ازيي ٗد٢ك 

ت٠ كفيٖ آٓٞٗيٜيٕٞ ٝ الوسيي آب  تٜؽي ٝ تا ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٕٞ آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ36كٔٞـوٜر 

1,609,000ػؽؼ

050502

زفاؽ خفيى٘ازيي ازام ػْ٘ ـًٝاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب اق ٛٞع ٝـم خٌٔىي ُالن خفيى٘ازيي ٗد٢ك 

ت٠ كفيٖ آٓٞٗيٜيٕٞ ٝ الوسيي آب  تٜؽي ٝ تا ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٕٞ آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ تا و٠ ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ36كٔٞـوٜر 

1,327,000ػؽؼ

050503

زفاؽ خفيى٘ازيي ازام ػْ٘ ـًٝاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب اق ٛٞع ٝـم خٌٔىي ُالن خفيى٘ازيي ٗد٢ك 

ت٠ كفيٖ آٓٞٗيٜيٕٞ ٝ الوسيي آب  تٜؽي ٝ تا ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٕٞ آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ36كٔٞـوٜر 

1,048,000ػؽؼ

050601

زفاؽ خفيى٘ازيي ازام ػْ٘ زًٞاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب اق ٛٞع ٝـم خٌٔىي ُالن خفيى٘ازيي ٗد٢ك 

ت٠ كفيٖ آٓٞٗيٜيٕٞ ٝ الوسيي آب  تٜؽي ٝ تا ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٕٞ آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ تا ز٢اـ ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ36كٔٞـوٜر 

1,607,000ػؽؼ

050602

زفاؽ خفيى٘ازيي ازام ػْ٘ زًٞاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب اق ٛٞع ٝـم خٌٔىي ُالن خفيى٘ازيي ٗد٢ك 

ت٠ كفيٖ آٓٞٗيٜيٕٞ ٝ الوسيي آب  تٜؽي ٝ تا ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٕٞ آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ تا و٠ ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ36كٔٞـوٜر 

1,390,000ػؽؼ

050603

زفاؽ خفيى٘ازيي ازام ػْ٘ زًٞاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب اق ٛٞع ٝـم خٌٔىي ُالن خفيى٘ازيي ٗد٢ك 

ت٠ كفيٖ آٓٞٗيٜيٕٞ ٝ الوسيي آب  تٜؽي ٝ تا ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٕٞ آٛٞؼايك ٌؽٟ ٝ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ36كٔٞـوٜر 

1,032,000ػؽؼ

050701

ؼيٞاـي ـًٝاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب خٌٔىي ُالن ٌيفي تا  (ِٛازٞوٌٞج)زفاؽ ٝيمٟ كئٖ ـاؼيٞٓٞلي 

ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ ٢ِٛؽاـٛؽٟ كئٖ واز٠٘ اي، تا هاب ـٝيي اوسئٜه اوسيْ، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ اق ٛٞع يي غا18٠ٛكٔٞـوٜر 

1,250,000ػؽؼ

050702

ؼيٞاـي ـًٝاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب خٌٔىي ُالن ٌيفي تا  (ِٛازٞوٌٞج)زفاؽ ٝيمٟ كئٖ ـاؼيٞٓٞلي 

ؼٝ ػؽؼ ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ ٢ِٛؽاـٛؽٟ كئٖ واز٠٘ اي، تا هاب ـٝيي اوسئٜه اوسيْ، تا ؼٝ ػؽؼ 

. ٝاذ تفاي ١ف غا٠ٛ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ اق ٛٞع ؼٝ غا٠ٛ يي ٝاضؽي18الٗح كٔٞـوٜر 

2,034,000ػؽؼ

050703

ؼيٞاـي ـًٝاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب خٌٔىي ُالن ٌيفي تا  (ِٛازٞوٌٞج)زفاؽ ٝيمٟ كئٖ ـاؼيٞٓٞلي 

و٠ ػؽؼ ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ ٢ِٛؽاـٛؽٟ كئٖ واز٠٘ اي، تا هاب ـٝيي اوسئٜه اوسيْ، تا ؼٝ ػؽؼ 

. ٝاذ تفاي ١ف غا٠ٛ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ اق ٛٞع و٠ غا٠ٛ يي ٝاضؽي18الٗح كٔٞـوٜر 

2,672,000ػؽؼ

050704

ؼيٞاـي ـًٝاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب خٌٔىي ُالن ٌيفي تا  (ِٛازٞوٌٞج)زفاؽ ٝيمٟ كئٖ ـاؼيٞٓٞلي 

ز٢اـ ػؽؼ ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ ٢ِٛؽاـٛؽٟ كئٖ واز٠٘ اي، تا هاب ـٝيي اوسئٜه اوسيْ، تا ؼٝ ػؽؼ 

. ٝاذ تفاي ١ف غا٠ٛ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ اق ٛٞع ز٢اـغا٠ٛ يي ٝاضؽي18الٗح كٔٞـوٜر 

2,995,000ػؽؼ

050801

ؼيٞاـي زًٞاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب خٌٔىي ُالن ٌيفي تا  (ِٛازٞوٌٞج)زفاؽ ٝيمٟ كئٖ ـاؼيٞٓٞلي 

ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ ٢ِٛؽاـٛؽٟ كئٖ واز٠٘ اي، تا هاب ـٝيي اوسئٜه اوسيْ، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح 

. ٝاذ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ اق ٛٞع يي غا18٠ٛكٔٞـوٜر 

1,201,000ػؽؼ

050802

ؼيٞاـي زًٞاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب خٌٔىي ُالن ٌيفي تا  (ِٛازٞوٌٞج)زفاؽ ٝيمٟ كئٖ ـاؼيٞٓٞلي 

ؼٝ ػؽؼ ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ ٢ِٛؽاـٛؽٟ كئٖ واز٠٘ اي، تا هاب ـٝيي اوسئٜه اوسيْ، تا ؼٝ ػؽؼ 

. ٝاذ تفاي ١ف غا٠ٛ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ اق ٛٞع ؼٝ غا٠ٛ يي ٝاضؽي18الٗح كٔٞـوٜر 

2,348,000ػؽؼ



050803

ؼيٞاـي زًٞاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب خٌٔىي ُالن ٌيفي تا  (ِٛازٞوٌٞج)زفاؽ ٝيمٟ كئٖ ـاؼيٞٓٞلي 

و٠ ػؽؼ ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ ٢ِٛؽاـٛؽٟ كئٖ واز٠٘ اي، تا هاب ـٝيي اوسئٜه اوسيْ، تا ؼٝ ػؽؼ 

. ٝاذ تفاي ١ف غا٠ٛ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ اق ٛٞع و٠ غا٠ٛ يي ٝاضؽي18الٗح كٔٞـوٜر 

2,783,000ػؽؼ

050804

ؼيٞاـي زًٞاـ تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ ضثاب خٌٔىي ُالن ٌيفي تا  (ِٛازٞوٌٞج)زفاؽ ٝيمٟ كئٖ ـاؼيٞٓٞلي 

ز٢اـ ػؽؼ ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ ٢ِٛؽاـٛؽٟ كئٖ واز٠٘ اي، تا هاب ـٝيي اوسئٜه اوسيْ، تا ؼٝ ػؽؼ 

. ٝاذ تفاي ١ف غا٠ٛ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ اق ٛٞع ز٢اـغا٠ٛ يي ٝاضؽي18الٗح كٔٞـوٜر 

3,640,000ػؽؼ

050901
 ٝاذ تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٕٞ ؼايٌىر ٌؽٟ، ـكٌٔسٞـ خاـاتٞٓيي ٝ ٌي٠ٍ وٌٞـير ٗوإٝ ؼـ 250ٛٞـاكٌٚ 

.55IP تػاـوؽيٖ ٝتا ؼـخ٠ ضلاظر 250ٗواتْ ظفت٠ ٝ ضفاـذ، تا ايِٜازٞـ و٠ وي٠٘ ٝ يي ػؽؼ الٗح 
1,845,000ػؽؼ

050902
 ٝاذ تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٕٞ ؼايٌىر ٌؽٟ، ـكٌٔسٞـ خاـاتٞٓيي ٝ ٌي٠ٍ وٌٞـير ٗوإٝ ؼـ 400ٛٞـاكٌٚ 

ٖ ٝتا ؼـخ٠ ضلاظر 400ٗواتْ ظفت٠ ٝ ضفاـذ، تا ايِٜازٞـ و٠ وي٠٘ ٝ يي ػؽؼ الٗح  .55IP تػاـ وؽي
1,993,000ػؽؼ

050903

 ٝاذ تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٕٞ اًىسفٝؼ ٌؽٟ، ـكٌٔسٞـ آٛاؼايك ٌؽٟ ٝ ٌي٠ٍ وٌٞـير ٗوإٝ 2*400ٛٞـاكٌٚ 

ٖ  ٝ تا 400ؼـ ٗواتْ ظفت٠ ٝ ضفاـذ، تا ايِٜازٞـ و٠ وي٠٘، ٗؽّ ٗسواـٙ، تا ؼٝ ػؽؼ الٗح   تػاـ وؽي

.55IPؼـخ٠  ضلاظر 

3,308,000ػؽؼ

050904

 ٝاذ تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٕٞ اًىسفٝؼ ٌؽٟ، ٌي٠ٍ وٌٞـير ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ظفت٠ ٝ ضفاـذ 1000ٛٞـاكٌٚ 

ٖ  ٝ تا ؼـخ٠  ضلاظر 1000ٝ تا ايِٜازٞـ و٠ وي٠٘، ٗؽّ ٗسواـٙ، تا يي ػؽؼ الٗح   ٝاذ تػاـ وؽي

65IP.

4,381,000ػؽؼ

050905

 ٝاذ تا تؽ٠ٛ آٓٞٗيٜيٕٞ اًىسفٝؼ ٌؽٟ، ٌي٠ٍ وٌٞـير ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ظفت٠ ٝ ضفاـذ 2000ٛٞـاكٌٚ 

ٖ  ٝ تا ؼـخ٠  ضلاظر 2000ٝ تا ايِٜازٞـ و٠ وي٠٘، ٗؽّ ٗسواـٙ، تا يي ػؽؼ الٗح   ٝاذ تػاـ وؽي

65IP.

7,714,000ػؽؼ

ٚ ١اي ُفٟٝ 050906 27,100ػؽؼ. ت٠ ٜٗظٞـ خُٔٞيفي اق زاتً ٗىسويٖ ٛٞـ09ٓٞٝـ كٔكي تفاي ٛصة ـٝي ٛٞـاكٌ

051001
 ٗسف، تا زفاٛىلٞـٗازٞـ ٗفتٞغ ٝ تا يي ػؽؼ الٗح 6 ٝٓسي هاتْ ٛصة ؼـ ػ٘ن ضؽاًثف 12زفاؽ اوسػف 

. ٝٓر ٝ تا كئسف ـِٛي12 ٝاذ ١آٞلٙ 300
2,116,000ػؽؼ

051002
 ٗسف، تا زفاٛىلٞـٗازٞـ ٗفتٞغ ٝ تا يي ػؽؼ الٗح 6 ٝٓسي هاتْ ٛصة ؼـ ػ٘ن ضؽاًثف 12زفاؽ اوسػف 

. ٝٓر ٝ تا كئسف ـِٛي12 ٝاذ ١آٞلٙ 100
1,646,000ػؽؼ

051003
 واٛسي٘سف، تا 10 ٗسف، ت٠ هؽف ضؽٝؼ 3 ٝٓسي هاتْ ٛصة ؼـ ػ٘ن ضؽاًثف 12زفاؽ ٗػصَٞ آب ٛ٘ا 

. ٝٓر ٝ تا كئسف ـِٛي12 ٝاذ ١آٞلٙ 50 زا 35زفاٛىلٞـٗازٞـ ٗفتٞغ ٝ تا يي ػؽؼ الٗح 
500,500ػؽؼ

051101

، تا تؽ٠ٛ خٔي اوسف زوٞير ٌؽٟ،  EExed  تا ٛٞع  ضلاظر   Zone1زفاؽ كٔٞـوٜر ظؽ اٛلداـ تفاي  

ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع خٔي ًفتٜاذ ٝ ضثاب اق ٛٞع  خٔي ًفتٜاذ ٌلاف تا وٞير ضلاظسي، تا ؼـخ٠  ضلاظر 

66 IP ٝاذ18  ٝ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح .

5,041,000ػؽؼ

051102

، تا تؽ٠ٛ خٔي اوسف زوٞير ٌؽٟ،  EExed  تا ٛٞع  ضلاظر   Zone1زفاؽ كٔٞـوٜر ظؽ اٛلداـ تفاي  

ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع خٔي ًفتٜاذ ٝ ضثاب اق ٛٞع  خٔي ًفتٜاذ ٌلاف تا وٞير ضلاظسي، تا ؼـخ٠  ضلاظر 

66 IP ٝاذ36  ٝ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح .

5,806,000ػؽؼ

051103

، تا تؽ٠ٛ خٔي اوسف زوٞير ٌؽٟ،  EExed  تا ٛٞع  ضلاظر   Zone1زفاؽ كٔٞـوٜر ظؽ اٛلداـ تفاي  

ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع خٔي ًفتٜاذ ٝ ضثاب اق ٛٞع  خٔي ًفتٜاذ ٌلاف تا وٞير ضلاظسي، تا ؼـخ٠  ضلاظر 

66 IP ٝاذ58  ٝ تا ؼٝ ػؽؼ الٗح .

7,385,000ػؽؼ



051104

، تا تؽ٠ٛ خٔي اوسف زوٞير ٌؽٟ،  EExed  تا ٛٞع  ضلاظر   Zone1زفاؽ كٔٞـوٜر ظؽ اٛلداـ تفاي  

ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع خٔي ًفتٜاذ ٝ ضثاب اق ٛٞع  خٔي ًفتٜاذ ٌلاف تا وٞير ضلاظسي، تا ؼـخ٠  ضلاظر 

66 IP ٝاذ36  ٝ تا يي ػؽؼ الٗح .

3,701,000ػؽؼ

051105

، تا تؽ٠ٛ خٔي اوسف زوٞير ٌؽٟ،  EExed  تا ٛٞع  ضلاظر   Zone1زفاؽ كٔٞـوٜر ظؽ اٛلداـ تفاي  

ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع خٔي ًفتٜاذ ٝ ضثاب اق ٛٞع  خٔي ًفتٜاذ ٌلاف تا وٞير ضلاظسي، تا ؼـخ٠  ضلاظر 

66 IP ٝاذ58  ٝ تا يي ػؽؼ الٗح .

6,880,000ػؽؼ

051106

، تا تؽ٠ٛ خٔي اوسف زوٞير ٌؽٟ،  EExnA  تا ٛٞع  ضلاظر   Zone2زفاؽ كٔٞـوٜر ظؽ اٛلداـ تفاي  

  ٝ تا ؼٝ  ػؽؼ IP 65ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع خٔي ًفتٜاذ ٝ ضثاب اق ٛٞع  خٔي ًفتٜاذ ٌلاف، تا ؼـخ٠ ضلاظر 

. ٝاذ18الٗح 

4,156,000ػؽؼ

051107

، تا تؽ٠ٛ خٔي اوسف زوٞير ٌؽٟ،  EExnA  تا ٛٞع  ضلاظر   Zone2زفاؽ كٔٞـوٜر ظؽ اٛلداـ تفاي  

  ٝ تا ؼٝ  ػؽؼ IP 65ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع خٔي ًفتٜاذ ٝ ضثاب اق ٛٞع  خٔي ًفتٜاذ ٌلاف، تا ؼـخ٠ ضلاظر 

. ٝاذ36الٗح 

4,438,000ػؽؼ

051108

، تا تؽ٠ٛ خٔي اوسف زوٞير ٌؽٟ،  EExnA  تا ٛٞع  ضلاظر   Zone2زفاؽ كٔٞـوٜر ظؽ اٛلداـ تفاي  

  ٝ تا ؼٝ  ػؽؼ IP 65ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع خٔي ًفتٜاذ ٝ ضثاب اق ٛٞع  خٔي ًفتٜاذ ٌلاف، تا ؼـخ٠ ضلاظر 

. ٝاذ58الٗح 

6,430,000ػؽؼ

051109

، تا تؽ٠ٛ خٔي اوسف زوٞير ٌؽٟ،  EExnA  تا ٛٞع  ضلاظر   Zone2زفاؽ كٔٞـوٜر ظؽ اٛلداـ تفاي  

  ٝ تا يي  IP 65ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع خٔي ًفتٜاذ ٝ ضثاب اق ٛٞع  خٔي ًفتٜاذ ٌلاف، تا ؼـخ٠ ضلاظر 

. ٝاذ36ػؽؼ الٗح 

4,243,000ػؽؼ

051110

، تا تؽ٠ٛ خٔي اوسف زوٞير ٌؽٟ،  EExnA  تا ٛٞع  ضلاظر   Zone2زفاؽ كٔٞـوٜر ظؽ اٛلداـ تفاي  

  ٝ تا يي  IP 65ـكٌٔسٞـ اق ٛٞع خٔي ًفتٜاذ ٝ ضثاب اق ٛٞع  خٔي ًفتٜاذ ٌلاف، تا ؼـخ٠ ضلاظر 

. ٝاذ58ػؽؼ الٗح 

6,063,000ػؽؼ

051201
ٟ اٛؽاق ت٠ 30 ٝٓر 220زفاؽ ٝيمٟ ٗاٝـاي تٜلً تؽٝٙ زٞٓيؽ اٝقٝٙ، تا الٗح   ٝاذ، تا وفخير، زفاٛه ٝ ـا

. ؼٞـ ًاْٗ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛا٢ٓاي ١ٞا، تؽٝٙ هاب ٗفتٞغ
0ػؽؼ

051202
زفاؽ ٝيمٟ ٗاٝـاي تٜلً اق ٛٞع ؼيٞاـي، تا ٌي٠ٍ ٗػصَٞ ٗاٝـاي تٜلً تؽٝٙ زٞٓيؽ اٝقٝٙ، تا الٗح 

. ٝاذ، تا وفخير، زفاٛه ٝ ـاٟ اٛؽاق ت٠  ؼٞـ ًا30ْٗ ٝٓر 220
0ػؽؼ

3,160ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ0 /5  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060101

3,810ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ0/75  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060102

4,420ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ1  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060103

5,650ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ1/5  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060104

8,070ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ2/5  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060105

11,400ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ4  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060106

15,500ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ6  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060107

25,300ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ10  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060108

46,400ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ16  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060109

69,300ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ25  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060110

94,800ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ35  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060111

133,000ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ50  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060112

182,000ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ70  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060113

234,000ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ95  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060114



288,500ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف ٗفتغ120  ت٠  ٗوؽغ NYAويٖ ٗىي زي ال، تا ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  060115

060401
 ٗئي٘سف 0/5  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
2,480ٗسفؼّٞ

060402
 0/75  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗئي٘سف  ٗفتغ
3,080ٗسفؼّٞ

060403
 ٗئي٘سف 1  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
4,250ٗسفؼّٞ

060404
 ٗئي٘سف 1/5  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
5,610ٗسفؼّٞ

060405
 ٗئي٘سف 2/5  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
8,480ٗسفؼّٞ

060406
 ٗئي٘سف 4  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
12,900ٗسفؼّٞ

060407
 ٗئي٘سف 6  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
17,900ٗسفؼّٞ

060408
 ٗئي٘سف 10  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
29,600ٗسفؼّٞ

060409
 ٗئي٘سف 16  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
47,900ٗسفؼّٞ

060410
 ٗئي٘سف 25  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
77,500ٗسفؼّٞ

060411
 ٗئي٘سف 35  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
105,500ٗسفؼّٞ

060412
 ٗئي٘سف 50  ت٠  ٗوؽغ NYAF، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  (اكٍاٙ)ويٖ ٗىي هاتْ اٛؼؽاف 

.ٗفتغ
142,500ٗسفؼّٞ

060501
تا ػاين  وئيٌٞٙ ـاتف ٝ ـًًٝ كايثفُالن اٌثاع ٌؽٟ ت٠   (ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ضفاـذ)ويٖ ٗىي ٛىٞق 

. ٗئي٘سف ٗفتغ0/5ٗوؽغ 
6,680ٗسفؼّٞ

060502
تا ػاين  وئيٌٞٙ ـاتف ٝ ـًًٝ كايثفُالن اٌثاع ٌؽٟ ت٠   (ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ضفاـذ)ويٖ ٗىي ٛىٞق 

. ٗئي٘سف ٗفتغ0/75ٗوؽغ 
8,510ٗسفؼّٞ

060503
تا ػاين وئيٌٞٙ ـاتف ٝ ـًًٝ كايثفُالن اٌثاع ٌؽٟ ت٠  (ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ضفاـذ)ويٖ ٗىي ٛىٞق 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1ٗوؽغ 
10,400ٗسفؼّٞ

060504
تا ػاين  وئيٌٞٙ ـاتف ٝ ـًًٝ كايثفُالن اٌثاع ٌؽٟ ت٠   (ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ضفاـذ)ويٖ ٗىي ٛىٞق 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1/5ٗوؽغ 
15,300ٗسفؼّٞ

060505
تا ػاين  وئيٌٞٙ ـاتف ٝ ـًًٝ كايثفُالن اٌثاع ٌؽٟ ت٠   (ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ضفاـذ)ويٖ ٗىي ٛىٞق 

. ٗئي٘سف ٗفتغ2/5ٗوؽغ 
22,800ٗسفؼّٞ

060506
تا ػاين وئيٌٞٙ ـاتف ٝ ـًًٝ كايثفُالن اٌثاع ٌؽٟ ت٠  (ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ضفاـذ)ويٖ ٗىي ٛىٞق 

. ٗئي٘سف ٗفتغ4ٗوؽغ 
32,000ٗسفؼّٞ

060507
تا ػاين وئيٌٞٙ ـاتف ٝ ـًًٝ كايثفُالن اٌثاع ٌؽٟ ت٠  (ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ضفاـذ)ويٖ ٗىي ٛىٞق 

. ٗئي٘سف ٗفتغ6ٗوؽغ 
58,600ٗسفؼّٞ

060508
تا ػاين وئيٌٞٙ ـاتف ٝ ـًًٝ كايثفُالن اٌثاع ٌؽٟ ت٠  (ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ضفاـذ)ويٖ ٗىي ٛىٞق 

. ٗئي٘سف ٗفتغ10ٗوؽغ 
92,600ٗسفؼّٞ



060509
تا ػاين وئيٌٞٙ ـاتف ٝ ـًًٝ كايثفُالن اٌثاع ٌؽٟ ت٠  (ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ ضفاـذ)ويٖ ٗىي ٛىٞق 

. ٗئي٘سف ٗفتغ16ٗوؽغ 
152,500ٗسفؼّٞ

070101
 ٗئي٘سف  1×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
7,820ٗسفؼّٞ

070102
 ٗئي٘سف  1×2/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
11,600ٗسفؼّٞ

070103
 ٗئي٘سف  1×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
15,500ٗسفؼّٞ

070104
 ٗئي٘سف  1×6  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
20,000ٗسفؼّٞ

070105
 ٗئي٘سف  1×10  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
30,600ٗسفؼّٞ

070106
 ٗئي٘سف  1×16  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
42,700ٗسفؼّٞ

070107
 ٗئي٘سف  1×25  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
68,500ٗسفؼّٞ

070108
 ٗئي٘سف  1×35  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
91,800ٗسفؼّٞ

070109
 ٗئي٘سف  1×50  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
124,000ٗسفؼّٞ

070110
 ٗئي٘سف  1×70  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
175,500ٗسفؼّٞ

070111
 ٗئي٘سف  1×95  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
226,500ٗسفؼّٞ

070112
 ٗئي٘سف 1×120  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
298,000ٗسفؼّٞ

070113
 ٗئي٘سف 1×150  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
377,000ٗسفؼّٞ

070114
 ٗئي٘سف 1×185  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
485,000ٗسفؼّٞ

070115
 ٗئي٘سف 1×240  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
605,000ٗسفؼّٞ

070116
 ٗئي٘سف 1×300  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
775,500ٗسفؼّٞ

070117
 ٗئي٘سف 1×400  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
986,000ٗسفؼّٞ

070201
 ٗئي٘سف 2×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ؼٝ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي  اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
20,800ٗسفؼّٞ

070202
 ٗئي٘سف 2×2/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ؼٝ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي  اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
25,700ٗسفؼّٞ

070203
 ٗئي٘سف 2×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ؼٝ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي  اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
35,100ٗسفؼّٞ



070204
 ٗئي٘سف 2×6  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ؼٝ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي  اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
47,300ٗسفؼّٞ

070205
 ٗئي٘سف 2×10  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ؼٝ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي  اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
69,900ٗسفؼّٞ

070206
 ٗئي٘سف 2×16  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ؼٝ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي  اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
103,500ٗسفؼّٞ

070207
 ٗئي٘سف 2×25  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ؼٝ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي  اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
154,500ٗسفؼّٞ

070208
 ٗئي٘سف 2×35  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ؼٝ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي  اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
207,500ٗسفؼّٞ

070209
 ٗئي٘سف 2×50  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ؼٝ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي  اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
281,500ٗسفؼّٞ

070301
 ٗئي٘سف  3×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
27,000ٗسفؼّٞ

070302
 ٗئي٘سف  3×2/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
34,200ٗسفؼّٞ

070303
 ٗئي٘سف  3×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
44,000ٗسفؼّٞ

070304
 ٗئي٘سف  3×6  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
59,000ٗسفؼّٞ

070305
 ٗئي٘سف  3×10  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
90,700ٗسفؼّٞ

070306
 ٗئي٘سف  3×16  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
142,000ٗسفؼّٞ

070307
 ٗئي٘سف  3×25  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
213,000ٗسفؼّٞ

070308
 ٗئي٘سف  3×35  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
288,500ٗسفؼّٞ

070309
 ٗئي٘سف  3×50  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
367,500ٗسفؼّٞ

070310
 ٗئي٘سف  3×70  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
541,000ٗسفؼّٞ

070311
 ٗئي٘سف  3×95  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
750,500ٗسفؼّٞ

070312
 ٗئي٘سف  3×120  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
933,000ٗسفؼّٞ

070313
 ٗئي٘سف  3×150  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
1,139,000ٗسفؼّٞ

070314
 ٗئي٘سف  3×185  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
1,424,000ٗسفؼّٞ

070315
 ٗئي٘سف  3×240  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
1,891,000ٗسفؼّٞ



070316
 ٗئي٘سف  3×300  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
2,374,000ٗسفؼّٞ

070401
  3×25+16  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝٛيٖ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
251,000ٗسفؼّٞ

070402
  3×35+16  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝٛيٖ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
333,000ٗسفؼّٞ

070403
  3×50+25  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝٛيٖ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
473,000ٗسفؼّٞ

070404
  3×70+35  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝٛيٖ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
658,500ٗسفؼّٞ

070405
  3×95+50  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝٛيٖ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
903,000ٗسفؼّٞ

070406
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝٛيٖ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×70+120
1,133,000ٗسفؼّٞ

070407
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝٛيٖ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×70+150
1,333,000ٗسفؼّٞ

070408
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝٛيٖ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×95+185
1,702,000ٗسفؼّٞ

070409
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝٛيٖ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×120+240
2,230,000ٗسفؼّٞ

070410
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝٛيٖ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×150+300
2,720,000ٗسفؼّٞ

070501
 4×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
31,400ٗسفؼّٞ

070502
 4×2/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
41,600ٗسفؼّٞ

070503
 ٗئي٘سف  4×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
58,900ٗسفؼّٞ

070504
 ٗئي٘سف  4×6  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
78,600ٗسفؼّٞ

070505
 ٗئي٘سف 4×10  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
120,500ٗسفؼّٞ

070506
 ٗئي٘سف 4×16  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
189,500ٗسفؼّٞ

070507
 ٗئي٘سف 4×25  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
285,000ٗسفؼّٞ

070508
 ٗئي٘سف 4×35  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
383,500ٗسفؼّٞ

070509
 ٗئي٘سف 4×50  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
513,500ٗسفؼّٞ

070510
 ٗئي٘سف 4×70  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
721,500ٗسفؼّٞ



070511
 ٗئي٘سف 4×95  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
995,500ٗسفؼّٞ

070512
 4×120  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
1,260,000ٗسفؼّٞ

070513
 4×150  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
1,520,000ٗسفؼّٞ

070514
 4×185  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
1,913,000ٗسفؼّٞ

070515
 4×240  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
2,533,000ٗسفؼّٞ

070516
 4×300  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي ز٢اـ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
3,158,000ٗسفؼّٞ

070601
 ٗئي٘سف  5×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي خٜح وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
32,900ٗسفؼّٞ

070602
 ٗئي٘سف  5×2/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي خٜح وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
49,500ٗسفؼّٞ

070603
 ٗئي٘سف  5×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي خٜح وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
75,700ٗسفؼّٞ

070604
 ٗئي٘سف  5×6  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي خٜح وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
93,600ٗسفؼّٞ

070605
 ٗئي٘سف  5×10  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي خٜح وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
152,500ٗسفؼّٞ

070606
 ٗئي٘سف  5×16  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي خٜح وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
255,000ٗسفؼّٞ

070607
 ٗئي٘سف  5×25  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي خٜح وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
386,000ٗسفؼّٞ

070608
 ٗئي٘سف  5×35  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ قٗيٜي خٜح وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
511,000ٗسفؼّٞ

071101
 7×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
47,200ٗسفؼّٞ

071102
 8×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
47,900ٗسفؼّٞ

071103
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا10٠ٍٛ×1/5
65,700ٗسفؼّٞ

071104
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا12٠ٍٛ×1/5
76,300ٗسفؼّٞ

071105
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا14٠ٍٛ×1/5
88,000ٗسفؼّٞ

071106
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا16٠ٍٛ×1/5
98,700ٗسفؼّٞ

071107
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا19٠ٍٛ×1/5
117,000ٗسفؼّٞ



071108
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا21٠ٍٛ×1/5
118,000ٗسفؼّٞ

071109
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا24٠ٍٛ×1/5
145,000ٗسفؼّٞ

071110
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا30٠ٍٛ×1/5
0ٗسفؼّٞ

071111
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا40٠ٍٛ×1/5
245,500ٗسفؼّٞ

071112
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا52٠ٍٛ×1/5
316,000ٗسفؼّٞ

071113
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا61٠ٍٛ×1/5
364,500ٗسفؼّٞ

071201
 5×2/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
72,100ٗسفؼّٞ

071202
 7×2/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
89,200ٗسفؼّٞ

071203
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا10٠ٍٛ×2/5
97,300ٗسفؼّٞ

071204
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا12٠ٍٛ×2/5
114,500ٗسفؼّٞ

071205
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا14٠ٍٛ×2/5
130,500ٗسفؼّٞ

071206
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا16٠ٍٛ×2/5
148,500ٗسفؼّٞ

071207
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا19٠ٍٛ×2/5
193,500ٗسفؼّٞ

071208
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا24٠ٍٛ×2/5
268,500ٗسفؼّٞ

071209
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا30٠ٍٛ×2/5
328,000ٗسفؼّٞ

071210
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا37٠ٍٛ×2/5
0ٗسفؼّٞ

071211
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا40٠ٍٛ×2/5
352,500ٗسفؼّٞ

071212
  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا52٠ٍٛ×2/5
467,500ٗسفؼّٞ

071301
 5×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
80,300ٗسفؼّٞ

071302
 7×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
106,500ٗسفؼّٞ

071303
 10×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
149,500ٗسفؼّٞ



071304
 12×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
177,500ٗسفؼّٞ

071305
 14×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
203,000ٗسفؼّٞ

071306
 16×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
231,000ٗسفؼّٞ

071307
 19×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
271,000ٗسفؼّٞ

071308
 24×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
343,000ٗسفؼّٞ

071309
 30×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
425,500ٗسفؼّٞ

071310
 37×4  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYYًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ
521,000ٗسفؼّٞ

071501

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ ؼـ الي٠ ١اي PVCًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ  

 ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ 6×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ ١NY(St)Yٖ  ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ غاـخي اق ٛٞع  

.ؼاغْ  زفا٠ٍٛ

0ٗسفؼّٞ

071502

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ ؼـ الي٠ ١اي PVCًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ  

 ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ 12×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ ١NY(St)Yٖ  ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ غاـخي اق ٛٞع  

.ؼاغْ  زفا٠ٍٛ

0ٗسفؼّٞ

071503

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ ؼـ الي٠ ١اي PVCًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ  

 ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ 16×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ ١NY(St)Yٖ  ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ غاـخي اق ٛٞع  

.ؼاغْ  زفا٠ٍٛ

0ٗسفؼّٞ

071504

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ ؼـ الي٠ ١اي PVCًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ  

 ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ 24×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ ١NY(St)Yٖ  ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ غاـخي اق ٛٞع  

.ؼاغْ  زفا٠ٍٛ

0ٗسفؼّٞ

071505

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ ؼـ الي٠ ١اي PVCًاتْ ًٜسفّ قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ ـًًٝ  

 ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ 37×1/5  ٝ ت٠  ٗوؽغ ١NY(St)Yٖ  ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ غاـخي اق ٛٞع  

.ؼاغْ  زفا٠ٍٛ

0ٗسفؼّٞ

073101
ًاتْ ٌئؽؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×1/5+1/5  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
25,300ٗسفؼّٞ

073102
ًاتْ ٌئؽؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×2/5+2/5  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
30,100ٗسفؼّٞ

073103
ًاتْ ٌئؽؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×4+4  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
39,800ٗسفؼّٞ

073104
ًاتْ ٌئؽؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×6+6  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
45,300ٗسفؼّٞ



073105
ًاتْ ٌئؽؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×10+10  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
71,300ٗسفؼّٞ

073106
ًاتْ ٌئؽؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×16+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
102,000ٗسفؼّٞ

073107
ًاتْ ٌئؽؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×25+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
136,500ٗسفؼّٞ

073108
ًاتْ ٌئؽؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×35+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
185,500ٗسفؼّٞ

073201
ًاتْ ٌئؽؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×1/5+1/5  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
28,300ٗسفؼّٞ

073202
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×2/5+2/5  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
35,800ٗسفؼّٞ

073203
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×4+4  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
51,700ٗسفؼّٞ

073204
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×6+6  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
90,800ٗسفؼّٞ

073205
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×10+10  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
147,500ٗسفؼّٞ

073206
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×16+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
194,000ٗسفؼّٞ

073207
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×25+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
213,500ٗسفؼّٞ

073208
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×35+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
269,000ٗسفؼّٞ

073301
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×1/5+1/5  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
35,800ٗسفؼّٞ

073302
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×2/5+2/5  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
48,700ٗسفؼّٞ



073303
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×4+4  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
70,800ٗسفؼّٞ

073304
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×6+6  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
97,900ٗسفؼّٞ

073305
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×10+10  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
142,000ٗسفؼّٞ

073306
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×16+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
227,500ٗسفؼّٞ

073307
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×25+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
348,000ٗسفؼّٞ

073308
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ ت٠    صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×35+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي  اق ٛٞع  
441,000ٗسفؼّٞ

073401
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ  ت٠  صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×1/5+1/5  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي اق ٛٞع  
41,700ٗسفؼّٞ

073402
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ  ت٠  صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×2/5+2/5  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي اق ٛٞع  
61,400ٗسفؼّٞ

073403
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ  ت٠  صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×4+4  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي اق ٛٞع  
87,500ٗسفؼّٞ

073404
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ  ت٠  صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×6+6  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي اق ٛٞع  
122,000ٗسفؼّٞ

073405
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ  ت٠  صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×10+10  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي اق ٛٞع  
189,500ٗسفؼّٞ

073406
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ  ت٠  صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×16+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي اق ٛٞع  
290,500ٗسفؼّٞ

073407
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ  ت٠  صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×25+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي اق ٛٞع  
415,000ٗسفؼّٞ

073408
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ يا اـذ  ت٠  صٞـذ ؿالف ٗىي، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×35+16  ت٠  ٗوؽغ NYCYخالوسيي اق ٛٞع  
538,000ٗسفؼّٞ



074101
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×1/5+1/5  ت٠  ٗوؽغ .
36,500ٗسفؼّٞ

074102
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×2/5+2/5  ت٠  ٗوؽغ .
43,200ٗسفؼّٞ

074103
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×4+4  ت٠  ٗوؽغ .
55,400ٗسفؼّٞ

074104
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×6+6  ت٠  ٗوؽغ .
69,100ٗسفؼّٞ

074105
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×10+10  ت٠  ٗوؽغ .
94,800ٗسفؼّٞ

074106
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×16+16  ت٠  ٗوؽغ .
134,000ٗسفؼّٞ

074107
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×25+16  ت٠  ٗوؽغ .
183,000ٗسفؼّٞ

074108
ًاتْ ٌئؽ ؼاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×35+16  ت٠  ٗوؽغ .
213,000ٗسفؼّٞ

074201
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×1/5+1/5  ت٠  ٗوؽغ .
70,000ٗسفؼّٞ

074202
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×2/5+2/5  ت٠  ٗوؽغ .
97,600ٗسفؼّٞ

074203
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×4+4  ت٠  ٗوؽغ .
123,500ٗسفؼّٞ

074204
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×6+6  ت٠  ٗوؽغ .
148,000ٗسفؼّٞ

074205
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×10+10  ت٠  ٗوؽغ .
214,000ٗسفؼّٞ

074206
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×16+16  ت٠  ٗوؽغ .
283,500ٗسفؼّٞ



074207
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×25+16  ت٠  ٗوؽغ .
360,000ٗسفؼّٞ

074208
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×35+16  ت٠  ٗوؽغ .
434,500ٗسفؼّٞ

074301
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×1/5+1/5  ت٠  ٗوؽغ .
92,200ٗسفؼّٞ

074302
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×2/5+2/5  ت٠  ٗوؽغ .
111,000ٗسفؼّٞ

074303
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×4+4  ت٠  ٗوؽغ .
140,000ٗسفؼّٞ

074304
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×6+6  ت٠  ٗوؽغ .
170,500ٗسفؼّٞ

074305
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×10+10  ت٠  ٗوؽغ .
252,500ٗسفؼّٞ

074306
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×16+16  ت٠  ٗوؽغ .
335,000ٗسفؼّٞ

074307
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×25+16  ت٠  ٗوؽغ .
442,000ٗسفؼّٞ

074308
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ّٛٞ يا  اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×35+16  ت٠  ٗوؽغ .
541,000ٗسفؼّٞ

074401
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ  يا اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×1/5+1/5  ت٠  ٗوؽغ .
103,500ٗسفؼّٞ

074402
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ  يا اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×2/5+2/5  ت٠  ٗوؽغ .
119,500ٗسفؼّٞ

074403
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ  يا اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×4+4  ت٠  ٗوؽغ .
158,500ٗسفؼّٞ

074404
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ  يا اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×6+6  ت٠  ٗوؽغ .
217,500ٗسفؼّٞ



074405
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ  يا اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×10+10  ت٠  ٗوؽغ .
215,500ٗسفؼّٞ

074406
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ  يا اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×16+16  ت٠  ٗوؽغ .
395,500ٗسفؼّٞ

074407
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ  يا اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×25+16  ت٠  ٗوؽغ .
530,500ٗسفؼّٞ

074408
ًاتْ ٌئؽاـ، قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ز٢اـ وي٠٘، تا ّٛٞ  يا اـذ، تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

NYCYRY ٗئي٘سف ٗفتغ،  تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا4٠ٍٛ×35+16  ت٠  ٗوؽغ .
699,000ٗسفؼّٞ

075101
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×1/5
0ٗسفؼّٞ

075102
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×2/5
0ٗسفؼّٞ

075103
 1×4  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

075104
 1×6  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

075105
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×10
45,100ٗسفؼّٞ

075106
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×16
58,200ٗسفؼّٞ

075107
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زي وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا1٠ٍٛ×25
82,600ٗسفؼّٞ

075201
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×1/5
38,100ٗسفؼّٞ

075202
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×2/5
45,600ٗسفؼّٞ

075203
  2×4  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
58,800ٗسفؼّٞ

075204
  2×6  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
82,600ٗسفؼّٞ

075205
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×10
109,500ٗسفؼّٞ

075206
 2×16  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
144,000ٗسفؼّٞ

075207
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي ؼٝ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا2٠ٍٛ×25
158,500ٗسفؼّٞ

075301
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×1/5
42,800ٗسفؼّٞ



075302
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×2/5
53,000ٗسفؼّٞ

075303
 3×4  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
80,500ٗسفؼّٞ

075304
  3×6  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
98,300ٗسفؼّٞ

075305
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×10
134,000ٗسفؼّٞ

075306
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×16
181,000ٗسفؼّٞ

075307
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×25
319,000ٗسفؼّٞ

075308
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×35
409,000ٗسفؼّٞ

075309
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×50
454,500ٗسفؼّٞ

075310
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×70
792,000ٗسفؼّٞ

075311
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×95
886,500ٗسفؼّٞ

075312
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×120
1,073,000ٗسفؼّٞ

075313
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×150
1,445,000ٗسفؼّٞ

075314
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×185
1,666,000ٗسفؼّٞ

075315
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×240
2,611,000ٗسفؼّٞ

075316
  ت٠  ٗوؽغ NYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي و٠ وي٠٘، تا ػاين ٝ ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا3٠ٍٛ×300
3,173,000ٗسفؼّٞ

076101
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا7٠ٍٛ×1/5ٗوؽغ   
61,100ٗسفؼّٞ

076102
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا10٠ٍٛ×1/5ٗوؽغ   
91,600ٗسفؼّٞ

076103
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا12٠ٍٛ×1/5ٗوؽغ   
104,000ٗسفؼّٞ

076104
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا14٠ٍٛ×1/5ٗوؽغ   
113,500ٗسفؼّٞ

076105
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا16٠ٍٛ×1/5ٗوؽغ   
128,000ٗسفؼّٞ

076106
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا19٠ٍٛ×1/5ٗوؽغ   
152,000ٗسفؼّٞ



076107
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا24٠ٍٛ×1/5ٗوؽغ   
186,500ٗسفؼّٞ

076108
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا30٠ٍٛ×1/5ٗوؽغ   
221,000ٗسفؼّٞ

076109
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا37٠ٍٛ×1/5ٗوؽغ   
268,500ٗسفؼّٞ

076201
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا5٠ٍٛ×2/5ٗوؽغ   
70,200ٗسفؼّٞ

076202
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا7٠ٍٛ×2/5ٗوؽغ   
99,100ٗسفؼّٞ

076203
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا10٠ٍٛ×2/5ٗوؽغ   
129,500ٗسفؼّٞ

076204
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا12٠ٍٛ×2/5ٗوؽغ   
146,500ٗسفؼّٞ

076205
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا14٠ٍٛ×2/5ٗوؽغ   
168,000ٗسفؼّٞ

076206
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا16٠ٍٛ×2/5ٗوؽغ   
187,000ٗسفؼّٞ

076207
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا19٠ٍٛ×2/5ٗوؽغ   
225,500ٗسفؼّٞ

076208
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا24٠ٍٛ×2/5ٗوؽغ   
258,500ٗسفؼّٞ

076209
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا30٠ٍٛ×2/5ٗوؽغ   
322,500ٗسفؼّٞ

076210
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا37٠ٍٛ×2/5ٗوؽغ   
377,500ٗسفؼّٞ

076301
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا5٠ٍٛ×4ٗوؽغ 
105,500ٗسفؼّٞ

076302
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

.  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا7٠ٍٛ×4ٗوؽغ 
130,000ٗسفؼّٞ

076303
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا10٠ٍٛ×4ٗوؽغ   
191,000ٗسفؼّٞ

076304
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا12٠ٍٛ×4ٗوؽغ   
218,000ٗسفؼّٞ

076305
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا14٠ٍٛ×4ٗوؽغ   
246,000ٗسفؼّٞ

076306
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا16٠ٍٛ×4ٗوؽغ   
278,500ٗسفؼّٞ

076307
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا19٠ٍٛ×4ٗوؽغ   
322,000ٗسفؼّٞ

076308
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا24٠ٍٛ×4ٗوؽغ   
419,500ٗسفؼّٞ



076309
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا30٠ٍٛ×4ٗوؽغ   
510,000ٗسفؼّٞ

076310
  ت٠  NYRYًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيفقٗيٜي زٜؽ وي٠٘، تا ػاين ٝ  ـًًٝ زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا37٠ٍٛ×4ٗوؽغ   
611,500ٗسفؼّٞ

076401

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ PVCًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ  ـًًٝ  

 ٗئي٘سف ٗفتغ 6×1/5  ٝ ت٠ ٗوؽغ NY(St)RYؼـ  الي٠ ١اي ١ٖ ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ غاـخي اق ٛٞع  

.تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ

0ٗسفؼّٞ

076402

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ PVCًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ  ـًًٝ  

 ٗئي٘سف ٗفتغ 12×1/5  ٝ ت٠ ٗوؽغ NY(St)RYؼـ  الي٠ ١اي ١ٖ ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ غاـخي اق ٛٞع  

.تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ

0ٗسفؼّٞ

076403

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ PVCًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ  ـًًٝ  

 ٗئي٘سف ٗفتغ 16×1/5  ٝ ت٠ ٗوؽغ NY(St)RYؼـ  الي٠ ١اي ١ٖ ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ غاـخي اق ٛٞع  

.تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ

0ٗسفؼّٞ

076404

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ PVCًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ  ـًًٝ  

 ٗئي٘سف ٗفتغ 24×1/5  ٝ ت٠ ٗوؽغ NY(St)RYؼـ  الي٠ ١اي ١ٖ ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ غاـخي اق ٛٞع  

.تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ

0ٗسفؼّٞ

076405

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ PVCًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ  ـًًٝ  

 ٗئي٘سف ٗفتغ 37×1/5  ٝ ت٠ ٗوؽغ NY(St)RYؼـ  الي٠ ١اي ١ٖ ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ غاـخي اق ٛٞع  

.تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا٠ٍٛ

0ٗسفؼّٞ

076501

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ PVCًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ  ـًًٝ  

  ٝ ت٠ ٗوؽغ NY(St/St)RYؼـ  الي٠ ١اي ١ٖ ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ ١اي اٛلفاؼي ٝ غاـخي  اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا6٠ٍٛ×1/5

0ٗسفؼّٞ

076502

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ PVCًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ  ـًًٝ  

  ٝ ت٠ ٗوؽغ NY(St/St)RYؼـ  الي٠ ١اي ١ٖ ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ ١اي اٛلفاؼي ٝ غاـخي  اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا12٠ٍٛ×1/5

0ٗسفؼّٞ

076503

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ PVCًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ  ـًًٝ  

  ٝ ت٠ ٗوؽغ NY(St/St)RYؼـ  الي٠ ١اي ١ٖ ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ ١اي اٛلفاؼي ٝ غاـخي  اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا16٠ٍٛ×1/5

0ٗسفؼّٞ

076504

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ PVCًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ  ـًًٝ  

  ٝ ت٠ ٗوؽغ NY(St/St)RYؼـ  الي٠ ١اي ١ٖ ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ ١اي اٛلفاؼي ٝ غاـخي  اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا24٠ٍٛ×1/5

0ٗسفؼّٞ

076505

، تا ويٖ ١اي قٝخي زاتيؽٟ ٌؽٟ PVCًاتْ ًٜسفّ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زٜؽ وي٠٘ تا ػاين ٝ  ـًًٝ  

  ٝ ت٠ ٗوؽغ NY(St/St)RYؼـ  الي٠ ١اي ١ٖ ٗطٞـ ٝ تا ٌئؽ ١اي اٛلفاؼي ٝ غاـخي  اق ٛٞع  

. ٗئي٘سف  ٗفتغ تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ زفا37٠ٍٛ×1/5

0ٗسفؼّٞ

077101

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ؼٝ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 2×0/5

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

8,730ٗسفؼّٞ

077102

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ؼٝ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 2×0/75

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

10,700ٗسفؼّٞ



077103

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ؼٝ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 2×1

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

12,200ٗسفؼّٞ

077104

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ؼٝ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 2×1/5

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

16,300ٗسفؼّٞ

077105

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ؼٝ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 2×2/5

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

24,000ٗسفؼّٞ

077106

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ؼٝ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 2×4

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

34,800ٗسفؼّٞ

077107

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ؼٝ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 2×6

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

46,900ٗسفؼّٞ

077108

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ؼٝ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 2×10

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

73,100ٗسفؼّٞ

077109

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ؼٝ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 2×16

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

137,000ٗسفؼّٞ

077201

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي و٠ وي٠٘، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 3×0/75

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

12,800ٗسفؼّٞ

077202

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي و٠ وي٠٘، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

 ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي ًايْ يا  ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 3×1

.ازصاّ ت٠ ٗصفف    ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

15,000ٗسفؼّٞ

077203

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي و٠ وي٠٘، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 3×1/5

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

20,700ٗسفؼّٞ

077204

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي و٠ وي٠٘، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 3×2/5

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

32,100ٗسفؼّٞ

077205

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي و٠ وي٠٘، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

 ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي ًايْ يا  ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 3×4

.ازصاّ ت٠ ٗصفف    ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

46,900ٗسفؼّٞ

077206

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي و٠ وي٠٘، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

 ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي ًايْ يا  ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 3×6

.ازصاّ ت٠ ٗصفف    ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

63,200ٗسفؼّٞ

077207

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي و٠ وي٠٘، تا ـًًٝ زفٗٞ  خالوسيي اق ٛٞع  

 ٗئي٘سف  ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي ًايْ يا  ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 3×10

.ازصاّ ت٠ ٗصفف    ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

105,500ٗسفؼّٞ



077301

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ز٢اـ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 4×0/75

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

15,000ٗسفؼّٞ

077302

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ز٢اـ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 4×1

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

18,200ٗسفؼّٞ

077303

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ز٢اـ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 4×1/5

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

25,000ٗسفؼّٞ

077304

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ز٢اـ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 4×2/5

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

37,400ٗسفؼّٞ

077305

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ز٢اـ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 4×4

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

53,900ٗسفؼّٞ

077306

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ز٢اـ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 4×6

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

84,600ٗسفؼّٞ

077307

  ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ز٢اـ وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًايْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠ ؼٞـ آقاؼ تفاي 4×10

.ازصاّ ت٠  ٗصفف  ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

131,000ٗسفؼّٞ

077401

  ٝ ت٠  ٗوؽغ   NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي خٜح وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

 ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠  ؼٞـ آقاؼ تفاي 5×0/75

. ازصاّ ت٠  ٗصفف ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

17,900ٗسفؼّٞ

077402

  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي خٜح وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًاتْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠  ؼٞـ آقاؼ تفاي 5×1

.ازصاّ ت٠    ٗصفف ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

21,500ٗسفؼّٞ

077403

  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي خٜح وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًاتْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠  ؼٞـ آقاؼ تفاي 5×1/5

.ازصاّ ت٠    ٗصفف ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

29,900ٗسفؼّٞ

077404

  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي خٜح وي٠٘، تا ـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًاتْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠  ؼٞـ آقاؼ تفاي 5×2/5

.ازصاّ ت٠    ٗصفف ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

45,100ٗسفؼّٞ

077405

  ٝ ت٠  ٗوؽغ NYMHYًاتْ هاتْ اٛؼؽاف خالوسيٌي ١لر وي٠٘، تاـًًٝ  زفٗٞ خالوسيي اق ٛٞع  

  ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًاتْ يا ـٝي ؼيٞاـ ٝ يا ت٠  ؼٞـ آقاؼ تفاي 5×4

.ازصاّ ت٠    ٗصفف ًٜٜؽٟ ١اي ٗسطفى

65,700ٗسفؼّٞ

077501
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×120
76,400ٗسفؼّٞ

077502
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×150
62,400ٗسفؼّٞ

077503
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×185
76,900ٗسفؼّٞ



077504
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×240
98,400ٗسفؼّٞ

077505
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×300
122,500ٗسفؼّٞ

077506
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×400
154,000ٗسفؼّٞ

077507
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×500
180,500ٗسفؼّٞ

077601
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×35+70
111,000ٗسفؼّٞ

077602
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×50+95
147,500ٗسفؼّٞ

077603
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×70+120
186,500ٗسفؼّٞ

077604
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×70+150
216,000ٗسفؼّٞ

077605
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×95+185
267,000ٗسفؼّٞ

077606
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×120+240
339,000ٗسفؼّٞ

077607
 ٝ ت٠ ٗوؽغ NAYYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×150+300
410,000ٗسفؼّٞ

077701
 ٝ NAYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×120ت٠ ٗوؽغ 
81,900ٗسفؼّٞ

077702
 ٝ NAYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×150ت٠ ٗوؽغ 
95,300ٗسفؼّٞ

077703
 ٝ NAYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×185ت٠ ٗوؽغ 
123,000ٗسفؼّٞ

077704
 ٝ NAYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×240ت٠ ٗوؽغ 
140,500ٗسفؼّٞ

077705
 ٝ NAYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×300ت٠ ٗوؽغ 
177,000ٗسفؼّٞ

077706
 ٝ NAYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×400ت٠ ٗوؽغ 
29,600ٗسفؼّٞ

077707
 ٝ NAYRYًاتْ قـٟ ؼاـ قيف قٗيٜي زي وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا1٠ٍٛ×500ت٠ ٗوؽغ 
258,000ٗسفؼّٞ

077801
 ٝ ت٠ NAYRYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×70+35ٗوؽغ 
189,000ٗسفؼّٞ

077802
 ٝ ت٠ NAYRYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×95+50ٗوؽغ 
248,000ٗسفؼّٞ

077803
 ٝ ت٠ NAYRYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×120+70ٗوؽغ 
302,500ٗسفؼّٞ



077804
 ٝ ت٠ NAYRYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×150+70ٗوؽغ 
340,000ٗسفؼّٞ

077805
 ٝ ت٠ NAYRYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×185+95ٗوؽغ 
404,000ٗسفؼّٞ

077806
 ٝ ت٠ NAYRYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×240+120ٗوؽغ 
493,500ٗسفؼّٞ

077807
 ٝ ت٠ NAYRYًاتْ قٗيٜي و٠ ٝ ٛيٖ وي٠٘ آٓٞٗيٜيٞٗي تا ػاين ٝ ـًًٝ زفٗٞخالوسيي اق ٛٞع 

. ٗئي ٗسف ٗفتغ، تفاي ٛصة ؼاغْ زفا3٠ٍٛ×300+150ٗوؽغ 
571,000ٗسفؼّٞ

6,250ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ2/5ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ زا  ٗوؽغ 080101

8,450ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ6 زا 4ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080102

12,200ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ10ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080103

17,400ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ16ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080104

19,600ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ25ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080105

35,200ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ35ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080106

49,200ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ50ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080107

56,200ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ70ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080108

97,200ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ95ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080109

109,000ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ120ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080110

112,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ150ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080111

178,000ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ185ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080112

200,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ240ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080113

252,000ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ300ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080114

408,000ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ400ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080115

524,000ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ500ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي ٗىي ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080116

4,750ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ2/5ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ  زا ٗوؽغ 080401

6,010ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ6 زا 4ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080402

11,800ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ10ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080403

12,100ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ16ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080404

12,600ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ25ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080405

18,900ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ35ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080406

24,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ50ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080407

28,400ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ70ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080408

52,200ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ95ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080409

53,900ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ120ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080410

57,200ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ150ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080411

103,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ185ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080412

109,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ240ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080413

128,000ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ300ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080414

209,000ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ400ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080415

296,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ500ًاتٍٔٞ اق ٛٞع خفوي آٓٞٗيٜيٞٗي  ٝ تفاي ويٖ يا ًاتْ ت٠  ٗوؽغ 080416

4,010ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ ؼـ  اٛٞاع ٗػسٔق2/5 زا 1/5وف ويٖ ٗىي ت٠ ٗوؽغ 080501

5,210ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ ؼـ اٛٞاع ٗػسٔق6 زا 4وف ويٖ ٗىي ت٠ ٗوؽغ 080502



090101

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  3/6/6ًاتْ 

 ٗئي٘سف 3×35  ٝ ت٠ ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗفتغ

591,000ٗسفؼّٞ

090102

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  3/6/6ًاتْ 

 ٗئي٘سف 3×50  ٝ ت٠ ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗفتغ

736,000ٗسفؼّٞ

090103

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  3/6/6ًاتْ 

 ٗئي٘سف 3×70  ٝ ت٠ ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗفتغ

920,000ٗسفؼّٞ

090104

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  3/6/6ًاتْ 

 ٗئي٘سف 3×95  ٝ ت٠ ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗفتغ

1,148,000ٗسفؼّٞ

090105

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  3/6/6ًاتْ 

 ٗئي٘سف 3×120  ٝ ت٠ ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗفتغ

1,408,000ٗسفؼّٞ

090106

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  3/6/6ًاتْ 

 ٗئي٘سف 3×150  ٝ ت٠ ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗفتغ

1,681,000ٗسفؼّٞ

090107

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  3/6/6ًاتْ 

 ٗئي٘سف 3×185  ٝ ت٠ ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗفتغ

2,000,000ٗسفؼّٞ

090108

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  3/6/6ًاتْ 

 ٗئي٘سف 3×240  ٝ ت٠ ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗفتغ

2,526,000ٗسفؼّٞ

090109

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  3/6/6ًاتْ 

 ٗئي٘سف 3×300  ٝ ت٠ ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗفتغ

3,146,000ٗسفؼّٞ

090601
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×35  ٝ ت٠ ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
578,000ٗسفؼّٞ

090602
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50  ٝ ت٠ ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
714,500ٗسفؼّٞ

090603
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70  ٝ ت٠ ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
913,500ٗسفؼّٞ

090604
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95  ٝ ت٠ ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
1,148,000ٗسفؼّٞ

090605
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120  ٝ ت٠ ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
1,388,000ٗسفؼّٞ



090606
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150  ٝ ت٠ ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
624,500ٗسفؼّٞ

090607
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185  ٝ ت٠ ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
2,006,000ٗسفؼّٞ

090608
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240  ٝ ت٠ ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
2,575,000ٗسفؼّٞ

090609
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300  ٝ ت٠ ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
3,072,000ٗسفؼّٞ

090701

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ  و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ N2XSEYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×35ٗوؽغ 

632,000ٗسفؼّٞ

090702

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ  و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ N2XSEYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50ٗوؽغ 

770,500ٗسفؼّٞ

090703

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ  و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ N2XSEYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70ٗوؽغ 

973,000ٗسفؼّٞ

090704

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ  و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ N2XSEYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95ٗوؽغ 

1,211,000ٗسفؼّٞ

090705

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ  و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف  ٗفتغ3×120ٗوؽغ 

1,458,000ٗسفؼّٞ

090706

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ  و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف  ٗفتغ3×150ٗوؽغ 

1,734,000ٗسفؼّٞ

090707

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ  و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝت٠  N2XSEYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف  ٗفتغ3×185ٗوؽغ 

2,054,000ٗسفؼّٞ

090708

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ  و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝت٠  N2XSEYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف  ٗفتغ3×240ٗوؽغ 

2,536,000ٗسفؼّٞ

090709

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ  و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف  ٗفتغ3×300ٗوؽغ 

3,194,000ٗسفؼّٞ

090801
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×35  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
205,500ٗسفؼّٞ



090802
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×50  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
246,500ٗسفؼّٞ

090803
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
306,500ٗسفؼّٞ

090804
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×95  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
380,000ٗسفؼّٞ

090805
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×120  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
456,000ٗسفؼّٞ

090806
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
576,500ٗسفؼّٞ

090807
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
677,000ٗسفؼّٞ

090808
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
838,500ٗسفؼّٞ

090809
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
1,018,000ٗسفؼّٞ

090810
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×400  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
1,331,000ٗسفؼّٞ

090811
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×500  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
1,622,000ٗسفؼّٞ

090901

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

 1×35  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

236,500ٗسفؼّٞ

090902

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

 1×50  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

281,500ٗسفؼّٞ

090903

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

 1×70  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

341,000ٗسفؼّٞ

090904

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

 1×95  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

414,500ٗسفؼّٞ



090905

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×120

493,000ٗسفؼّٞ

090906

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150

620,500ٗسفؼّٞ

090907

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185

728,000ٗسفؼّٞ

090908

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240

886,000ٗسفؼّٞ

090909

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300

1,077,000ٗسفؼّٞ

090910

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×400

1,412,000ٗسفؼّٞ

090911

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×500

1,672,000ٗسفؼّٞ

091601
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 12/20ًاتْ

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×35  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
641,500ٗسفؼّٞ

091602
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين  خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ 12/20ًاتْ

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50  ٝ ت٠  ٗوؽغ   N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ  غاـخي خي
760,500ٗسفؼّٞ

091603
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
950,000ٗسفؼّٞ

091604
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,219,000ٗسفؼّٞ

091605
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,506,000ٗسفؼّٞ

091606
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,767,000ٗسفؼّٞ

091607
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
2,146,000ٗسفؼّٞ



091608
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
2,699,000ٗسفؼّٞ

091609
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
3,188,000ٗسفؼّٞ

091701

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×35ٗوؽغ   

786,000ٗسفؼّٞ

091702

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50ٗوؽغ   

868,000ٗسفؼّٞ

091703

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70ٗوؽغ   

1,058,000ٗسفؼّٞ

091704

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95ٗوؽغ   

1,341,000ٗسفؼّٞ

091705

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  12/20ًاتْ 

  ٝت٠  ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120  

1,607,000ٗسفؼّٞ

091706

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  12/20ًاتْ 

  ٝت٠  ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150  

1,879,000ٗسفؼّٞ

091707

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  12/20ًاتْ 

  ٝت٠  ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185  

2,278,000ٗسفؼّٞ

091708

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  12/20ًاتْ 

  ٝت٠  ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240  

2,864,000ٗسفؼّٞ

091709

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  12/20ًاتْ 

  ٝت٠  ٗوؽغ N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300  

3,431,000ٗسفؼّٞ

091801
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×35  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
222,000ٗسفؼّٞ

091802
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×50  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
263,000ٗسفؼّٞ

091803
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
330,000ٗسفؼّٞ



091804
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×95  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
399,500ٗسفؼّٞ

091805
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×120  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
484,000ٗسفؼّٞ

091806
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
608,000ٗسفؼّٞ

091807
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
696,000ٗسفؼّٞ

091808
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
879,500ٗسفؼّٞ

091809
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,059,000ٗسفؼّٞ

091810
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×400  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,366,000ٗسفؼّٞ

091811
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×500  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,640,000ٗسفؼّٞ

091901

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

 1×35  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

259,000ٗسفؼّٞ

091902

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

 1×50  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

316,500ٗسفؼّٞ

091903

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

 1×70  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

363,500ٗسفؼّٞ

091904

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

 1×95  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

469,500ٗسفؼّٞ

091905

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×120

546,500ٗسفؼّٞ

091906

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150

669,000ٗسفؼّٞ



091907

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185

777,000ٗسفؼّٞ

091908

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240

951,000ٗسفؼّٞ

091909

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300

1,094,000ٗسفؼّٞ

091910

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×400

1,446,000ٗسفؼّٞ

091911

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي زي    وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق  ٛٞع  . ٝي. ٓيٜي،  ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×500

1,603,000ٗسفؼّٞ

092601
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,032,000ٗسفؼّٞ

092602
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,399,000ٗسفؼّٞ

092603
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,485,000ٗسفؼّٞ

092604
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,748,000ٗسفؼّٞ

092605
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
2,029,000ٗسفؼّٞ

092606
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
2,244,000ٗسفؼّٞ

092607
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
2,887,000ٗسفؼّٞ

092608
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300  ٝ  ت٠  ٗوؽغ N2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
3,455,000ٗسفؼّٞ

092701

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50ٗوؽغ   

1,111,000ٗسفؼّٞ



092702

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70ٗوؽغ   

1,367,000ٗسفؼّٞ

092703

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95ٗوؽغ   

1,577,000ٗسفؼّٞ

092704

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120ٗوؽغ   

1,867,000ٗسفؼّٞ

092705

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150ٗوؽغ   

2,158,000ٗسفؼّٞ

092706

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185ٗوؽغ   

2,435,000ٗسفؼّٞ

092707

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240ٗوؽغ   

2,953,000ٗسفؼّٞ

092708

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ  18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠  N2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي  خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300ٗوؽغ   

3,536,000ٗسفؼّٞ

092801
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×50  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
297,500ٗسفؼّٞ

092802
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
356,500ٗسفؼّٞ

092803
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×95  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
435,000ٗسفؼّٞ

092804
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×120  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
511,000ٗسفؼّٞ

092805
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
631,500ٗسفؼّٞ

092806
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
743,500ٗسفؼّٞ

092807
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
896,000ٗسفؼّٞ



092808
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,079,000ٗسفؼّٞ

092809
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×400  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,123,000ٗسفؼّٞ

092810
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ  18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×500  ٝ ت٠    ٗوؽغ N2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. خًٌٞ غاـخي خي
1,672,000ٗسفؼّٞ

092901

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي  زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان  18/30ًاتْ 

 1×50  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف  ٗفتغ

356,500ٗسفؼّٞ

092902

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي  زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان  18/30ًاتْ 

 1×70  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف  ٗفتغ

414,500ٗسفؼّٞ

092903

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي  زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان  18/30ًاتْ 

 1×95  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف  ٗفتغ

491,500ٗسفؼّٞ

092904

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي  زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان  18/30ًاتْ 

 1×120  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ

566,500ٗسفؼّٞ

092905

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي  زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان  18/30ًاتْ 

 1×150  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ

690,000ٗسفؼّٞ

092906

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي  زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان  18/30ًاتْ 

 1×185  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ

796,500ٗسفؼّٞ

092907

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي  زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان  18/30ًاتْ 

 1×240  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ

963,500ٗسفؼّٞ

092908

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي  زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان  18/30ًاتْ 

 1×300  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ

1,146,000ٗسفؼّٞ

092909

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي  زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان  18/30ًاتْ 

 1×400  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ

1,462,000ٗسفؼّٞ

092910

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي  زي وي٠٘، تا ١اؼي ٗىي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان  18/30ًاتْ 

 1×500  ٝ ت٠  ٗوؽغ N2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ

1,752,000ٗسفؼّٞ

095101

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين  خٔي 3/6/6ًاتْ 

 3×35  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYBYوي  اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف  ٗفتغ

290,500ٗسفؼّٞ



095102

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين  خٔي 3/6/6ًاتْ 

 3×50  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYBYوي  اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف  ٗفتغ

336,500ٗسفؼّٞ

095103

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين  خٔي 3/6/6ًاتْ 

 3×70  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYBYوي  اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف  ٗفتغ

407,500ٗسفؼّٞ

095104

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين  خٔي 3/6/6ًاتْ 

 3×95  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYBYوي  اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف  ٗفتغ

513,500ٗسفؼّٞ

095105

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين  خٔي 3/6/6ًاتْ 

  3×120  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYBYوي  اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

588,500ٗسفؼّٞ

095106

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين  خٔي 3/6/6ًاتْ 

  3×150  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYBYوي  اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

704,000ٗسفؼّٞ

095107

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين  خٔي 3/6/6ًاتْ 

  3×185  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYBYوي  اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

876,000ٗسفؼّٞ

095108

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين  خٔي 3/6/6ًاتْ 

  3×240  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYBYوي  اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

998,500ٗسفؼّٞ

095109

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين  خٔي 3/6/6ًاتْ 

  3×300  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYBYوي  اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.ٗئي٘سف ٗفتغ

1,258,000ٗسفؼّٞ

095601
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×35   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
216,000ٗسفؼّٞ

095602
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
365,000ٗسفؼّٞ

095603
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
455,000ٗسفؼّٞ

095604
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
513,000ٗسفؼّٞ

095605
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
570,500ٗسفؼّٞ

095606
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
641,000ٗسفؼّٞ



095607
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
754,000ٗسفؼّٞ

095608
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
761,000ٗسفؼّٞ

095609
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘، تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
726,500ٗسفؼّٞ

095701

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  6/10ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×35ت٠  ٗوؽغ 

325,500ٗسفؼّٞ

095702

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  6/10ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50ت٠  ٗوؽغ 

370,000ٗسفؼّٞ

095703

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  6/10ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70ت٠  ٗوؽغ 

459,500ٗسفؼّٞ

095704

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  6/10ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95ت٠  ٗوؽغ 

548,500ٗسفؼّٞ

095705

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  6/10ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120ت٠  ٗوؽغ 

619,500ٗسفؼّٞ

095706

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  6/10ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150ت٠  ٗوؽغ 

776,500ٗسفؼّٞ

095707

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  6/10ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185ت٠  ٗوؽغ 

722,000ٗسفؼّٞ

095708

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  6/10ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240ت٠  ٗوؽغ 

789,500ٗسفؼّٞ

095709

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  6/10ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300ت٠  ٗوؽغ 

1,254,000ٗسفؼّٞ

095801
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×35  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
79,400ٗسفؼّٞ

095802
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×50  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
88,400ٗسفؼّٞ



095803
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
126,000ٗسفؼّٞ

095804
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×95  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
132,500ٗسفؼّٞ

095805
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×120  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
147,500ٗسفؼّٞ

095806
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
174,500ٗسفؼّٞ

095807
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
193,500ٗسفؼّٞ

095808
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
256,000ٗسفؼّٞ

095809
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
310,500ٗسفؼّٞ

095810
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×400  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
349,500ٗسفؼّٞ

095811
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 6/10ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×500  ٝ  ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
465,500ٗسفؼّٞ

095901

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×35ٗوؽغ 

103,000ٗسفؼّٞ

095902

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×50ٗوؽغ 

118,500ٗسفؼّٞ

095903

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×70ٗوؽغ 

142,000ٗسفؼّٞ

095904

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×95ٗوؽغ 

158,000ٗسفؼّٞ

095905

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×120ٗوؽغ 

187,500ٗسفؼّٞ



095906

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×150ٗوؽغ 

215,000ٗسفؼّٞ

095907

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×185ٗوؽغ 

258,500ٗسفؼّٞ

095908

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×240ٗوؽغ 

304,500ٗسفؼّٞ

095909

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×300ٗوؽغ 

349,000ٗسفؼّٞ

095910

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×400ٗوؽغ 

433,500ٗسفؼّٞ

095911

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 6/10ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×500ٗوؽغ 

470,000ٗسفؼّٞ

096601
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×35   ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
303,500ٗسفؼّٞ

096602
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50   ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
371,000ٗسفؼّٞ

096603
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70   ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
494,500ٗسفؼّٞ

096604
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95   ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
594,500ٗسفؼّٞ

096605
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120   ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
659,000ٗسفؼّٞ

096606
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150   ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
674,000ٗسفؼّٞ

096607
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185   ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
727,500ٗسفؼّٞ

096608
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240   ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
829,500ٗسفؼّٞ



096609
 ًئٞ ٝٓسي و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300   ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
996,000ٗسفؼّٞ

096701

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  12/20ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×35ت٠    ٗوؽغ 

387,500ٗسفؼّٞ

096702

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  12/20ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50ت٠    ٗوؽغ 

507,000ٗسفؼّٞ

096703

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  12/20ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70ت٠    ٗوؽغ 

555,500ٗسفؼّٞ

096704

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  12/20ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95ت٠    ٗوؽغ 

573,500ٗسفؼّٞ

096705

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  12/20ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120ت٠    ٗوؽغ 

611,500ٗسفؼّٞ

096706

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  12/20ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150ت٠    ٗوؽغ 

713,500ٗسفؼّٞ

096707

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  12/20ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185ت٠    ٗوؽغ 

861,000ٗسفؼّٞ

096708

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  12/20ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240ت٠    ٗوؽغ 

972,000ٗسفؼّٞ

096709

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠ وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  12/20ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300ت٠    ٗوؽغ 

1,087,000ٗسفؼّٞ

096801
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×35  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
141,000ٗسفؼّٞ

096802
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×50  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
153,000ٗسفؼّٞ

096803
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
169,000ٗسفؼّٞ

096804
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×95  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
185,000ٗسفؼّٞ



096805
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×120  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
196,000ٗسفؼّٞ

096806
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
235,500ٗسفؼّٞ

096807
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
271,000ٗسفؼّٞ

096808
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
308,000ٗسفؼّٞ

096809
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
345,500ٗسفؼّٞ

096810
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×400  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
0ٗسفؼّٞ

096811
 ًئٞ ٝٓسي زي وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 12/20ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×500  ٝ ت٠  ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
0ٗسفؼّٞ

096901

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×35ٗوؽغ 

172,500ٗسفؼّٞ

096902

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×50ٗوؽغ 

208,500ٗسفؼّٞ

096903

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×70ٗوؽغ 

226,500ٗسفؼّٞ

096904

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×95ٗوؽغ 

237,000ٗسفؼّٞ

096905

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×120ٗوؽغ 

245,000ٗسفؼّٞ

096906

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×150ٗوؽغ 

295,000ٗسفؼّٞ

096907

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×185ٗوؽغ 

326,000ٗسفؼّٞ



096908

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×240ٗوؽغ 

366,000ٗسفؼّٞ

096909

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×300ٗوؽغ 

401,000ٗسفؼّٞ

096910

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×400ٗوؽغ 

561,000ٗسفؼّٞ

096911

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 12/20ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×500ٗوؽغ 

412,000ٗسفؼّٞ

097601
 ًئٞ ٝٓسي و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
492,000ٗسفؼّٞ

097602
 ًئٞ ٝٓسي و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
605,000ٗسفؼّٞ

097603
 ًئٞ ٝٓسي و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
689,000ٗسفؼّٞ

097604
 ًئٞ ٝٓسي و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
769,500ٗسفؼّٞ

097605
 ًئٞ ٝٓسي و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
895,000ٗسفؼّٞ

097606
 ًئٞ ٝٓسي و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
1,035,000ٗسفؼّٞ

097607
 ًئٞ ٝٓسي و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
1,208,000ٗسفؼّٞ

097608
 ًئٞ ٝٓسي و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي،  ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300   ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSEYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ  خًٌٞ غاـخي خي
1,389,000ٗسفؼّٞ

097701

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  18/30ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50ت٠  ٗوؽغ 

609,000ٗسفؼّٞ

097702

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  18/30ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70ت٠  ٗوؽغ 

705,500ٗسفؼّٞ



097703

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  18/30ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95ت٠  ٗوؽغ 

803,000ٗسفؼّٞ

097704

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠  NA2XSEYBYن اق ٛٞع  .ٝي.ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120ٗوؽغ 

938,500ٗسفؼّٞ

097705

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  18/30ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150ت٠  ٗوؽغ 

1,084,000ٗسفؼّٞ

097706

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  18/30ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185ت٠  ٗوؽغ 

1,251,000ٗسفؼّٞ

097707

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  18/30ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240ت٠  ٗوؽغ 

1,445,000ٗسفؼّٞ

097708

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ كٞالؼي  ُآٞاٛيكٟ، و٠  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي  18/30ًاتْ 

  ٝ NA2XSEYBYوي اق ٛٞع  . ٝي. ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ  غاـخي خي

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300ت٠  ٗوؽغ 

1,650,000ٗسفؼّٞ

097801
 ًئٞ ٝٓسي زي  وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×50  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
120,500ٗسفؼّٞ

097802
 ًئٞ ٝٓسي زي  وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
140,000ٗسفؼّٞ

097803
 ًئٞ ٝٓسي زي  وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×95  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
163,500ٗسفؼّٞ

097804
 ًئٞ ٝٓسي زي  وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×120  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
195,500ٗسفؼّٞ

097805
 ًئٞ ٝٓسي زي  وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
222,000ٗسفؼّٞ

097806
 ًئٞ ٝٓسي زي  وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
264,000ٗسفؼّٞ

097807
 ًئٞ ٝٓسي زي  وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
306,500ٗسفؼّٞ

097808
 ًئٞ ٝٓسي زي  وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
326,000ٗسفؼّٞ



097809
 ًئٞ ٝٓسي زي  وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×400  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
428,500ٗسفؼّٞ

097810
 ًئٞ ٝٓسي زي  وي٠٘ تا ١اؼي  آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ ًفان ٓيٜي، ٌئؽ ٝ  ٛٞاـ 18/30ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×500  ٝ ت٠ ٗوؽغ NA2XSYوي اق ٛٞع  . ٝي. ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي
552,000ٗسفؼّٞ

097901

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×50ٗوؽغ 

134,000ٗسفؼّٞ

097902

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×70ٗوؽغ 

159,500ٗسفؼّٞ

097903

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×95ٗوؽغ 

184,500ٗسفؼّٞ

097904

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×120ٗوؽغ 

251,000ٗسفؼّٞ

097905

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×150ٗوؽغ 

282,500ٗسفؼّٞ

097906

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×185ٗوؽغ 

324,500ٗسفؼّٞ

097907

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×240ٗوؽغ 

386,000ٗسفؼّٞ

097908

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×300ٗوؽغ 

448,000ٗسفؼّٞ

097909

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×400ٗوؽغ 

469,000ٗسفؼّٞ

097910

 ًئٞ ٝٓسي قـٟ ؼاـ تا ٛٞاـ آٓٞٗيٜيٞٗي،  زي  وي٠٘ تا ١اؼي آٓٞٗيٜيٞٗي، ػاين خٔي ازئٚ 18/30ًاتْ 

  ٝ ت٠ NA2XSYBYوي اق ٛٞع  .  ٝي. ًفان  ٓيٜي، ٌئؽ ٝ ٛٞاـ ٗىي ٝ خًٌٞ غاـخي خي

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×500ٗوؽغ 

521,500ٗسفؼّٞ

100101
  ت٠  NA2XSYBY,   يا  N2XSYBY    ًئٞٝٓسي،3/6 / 6وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70 زا 1×16  ٗواؼغ 
821,500ػؽؼ

100102
  ت٠  NA2XSYBY,   يا  N2XSYBY     ًئٞٝٓسي،3/6 / 6وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185 زا 1×95ٗواؼغ 
988,500ػؽؼ

100103
  ت٠  NA2XSYBY,   يا  N2XSYBY    ًئٞٝٓسي،3/6 / 6وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240  ٗوؽغ 
1,147,000ػؽؼ



100201
  NA2XSEYBY  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي  3/6 / 6وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50 زا 3×16ت٠  ٗواؼغ 
1,272,000ػؽؼ

100202
  NA2XSEYBY  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي  3/6 / 6وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120 زا 3×70ت٠  ٗواؼغ 
1,482,000ػؽؼ

100203
  NA2XSEYBY  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي  3/6 / 6وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185 زا 3×150ت٠  ٗواؼغ 
1,631,000ػؽؼ

100204
  NA2XSEYBY  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي  3/6 / 6وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240ت٠  ٗوؽغ 
1,751,000ػؽؼ

100301
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70  زا 1×16
735,500ػؽؼ

100302
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185  زا 1×95
940,000ػؽؼ

100303
  ت٠ ٗوؽغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ1×240
1,110,000ػؽؼ

100304
  ت٠ ٗواؼغ   NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×400 زا 1×300
1,349,000ػؽؼ

100401
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSEY  يا  N2XSEY ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70 زا   3×16
1,348,000ػؽؼ

100402
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSEY  يا  N2XSEY ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185 زا   3×95
1,608,000ػؽؼ

100403
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSEY  يا  N2XSEY ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ3×240
1,770,000ػؽؼ

100404
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSEY  يا  N2XSEY ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×400 زا   3×300
2,084,000ػؽؼ

100501
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×50  زا 1×25
881,000ػؽؼ

100502
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185  زا 1×70
1,079,000ػؽؼ

100503
  ت٠ ٗواؼغ   NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300 زا 1×240
1,284,000ػؽؼ

100601
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50 زا 3×25  
1,585,000ػؽؼ

100602
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185 زا 3×70  
1,795,000ػؽؼ

100603
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300 زا 3×240  
2,056,000ػؽؼ

100701
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70  زا1×50
1,141,000ػؽؼ

100702
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150  زا 1×95
1,295,000ػؽؼ

100703
  ت٠ ٗواؼغ   NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300 زا 1×185
1,484,000ػؽؼ



100801
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70 زا3×50  
1,850,000ػؽؼ

100802
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150 زا 3×95  
1,990,000ػؽؼ

100803
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ ؼاغٔي، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300 زا 3×185  
2,206,000ػؽؼ

102101
  NYCYRY  يا  NYY،  NYCY ًئٞٝٓسي  ز٢اـ وي٠٘  0/6/1وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ4×50 زا 4×25ت٠  ٗواؼغ 
0ػؽؼ

102102
  NYCYRY  يا  NYY،  NYCY  ًئٞٝٓسي  ز٢اـ وي٠٘  0/6/1وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ4×185 زا 4×70ت٠  ٗواؼغ 
0ػؽؼ

102103
  NYCYRY  يا  NYY،  NYCY  ًئٞٝٓسي  ز٢اـ وي٠٘  0/6/1وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ4×300 زا 4×240ت٠  ٗواؼغ 
0ػؽؼ

102201
 NA2XSYBY,   يا  N2XSYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70 زا 1×16 ت٠    ٗواؼغ 
946,500ػؽؼ

102202
 NA2XSYBY,   يا  N2XSYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185 زا 1×95 ت٠    ٗواؼغ 
1,098,000ػؽؼ

102203
 NA2XSYBY,   يا  N2XSYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240 ت٠    ٗوؽغ 
1,263,000ػؽؼ

102301
  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

 ,NA2XSEYBY ٗئي٘سف ٗفتغ3×50 زا3×16  ت٠  ٗواؼغ .
1,248,000ػؽؼ

102302
  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

 ,NA2XSEYBY ٗئي٘سف ٗفتغ3×120 زا 3×70  ت٠  ٗواؼغ .
1,668,000ػؽؼ

102303
  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

 ,NA2XSEYBY ٗئي٘سف ٗفتغ3×185 زا 3×150  ت٠  ٗواؼغ .
1,875,000ػؽؼ

102304
  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

 ,NA2XSEYBY ٗئي٘سف ٗفتغ3×240  ت٠  ٗوؽغ .
1,998,000ػؽؼ

102401
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY   ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×50  زا 1×25
867,500ػؽؼ

102402
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×120  زا 1×70
1,058,000ػؽؼ

102403
  ت٠ ٗواؼغ  NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240 زا 1×150 
1,249,000ػؽؼ

102501
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70  زا 3×25
1,591,000ػؽؼ

102502
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  6/10وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240  زا 3×95
1,883,000ػؽؼ

102601
   ت٠ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×50  زا1×25ٗواؼغ 
1,080,000ػؽؼ

102602
   ت٠ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×185  زا 1×70ٗواؼغ 
1,223,000ػؽؼ

102603
   ت٠ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300 زا 1×240ٗواؼغ   
1,442,000ػؽؼ



102701
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY   ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×50 زا 3×25ٗواؼغ   
1,797,000ػؽؼ

102702
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY   ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×185 زا 3×70ٗواؼغ   
2,034,000ػؽؼ

102703
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY   ًئٞٝٓسي،  12/20وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300 زا 3×240ٗواؼغ   
2,332,000ػؽؼ

102801
  ت٠ NA2XSY  يا  N2XSY   ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70  زا 1×50ٗواؼغ 
1,326,000ػؽؼ

102802
  ت٠ NA2XSY  يا  N2XSY   ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150  زا 1×95ٗواؼغ 
1,453,000ػؽؼ

102803
  ت٠ NA2XSY  يا  N2XSY   ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ زي وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300 زا 1×185ٗواؼغ   
1,723,000ػؽؼ

102901
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY   ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70 زا 3×50ٗواؼغ   
2,083,000ػؽؼ

102902
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY   ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150 زا 3×95ٗواؼغ   
2,239,000ػؽؼ

102903
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY   ًئٞٝٓسي،  18/30وفًاتْ كعاي آقاؼ، تفاي ًاتْ و٠ وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300 زا 3×185ٗواؼغ   
2,488,000ػؽؼ

105101
  ت٠ ٗواؼغ NYCYRY  يا  NYY،  NYCY ًئٞٝٓسي،  0/6 / 1ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي 

. ٗئي٘سف ٗفتغ4×16 زا   4×10
1,348,000وفي

105102
  ت٠ ٗواؼغ NYCYRY  يا  NYY،  NYCY ًئٞٝٓسي،  0/6 / 1ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي 

. ٗئي٘سف ٗفتغ4×50 زا   4×25
1,437,000وفي

105103
  ت٠ ٗواؼغ NYCYRY  يا  NYY،  NYCY ًئٞٝٓسي،  0/6 / 1ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي 

. ٗئي٘سف ٗفتغ4×95 زا   4×70
1,690,000وفي

105104
  ت٠ ٗواؼغ NYCYRY  يا  NYY،  NYCY ًئٞٝٓسي،  0/6 / 1ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي 

. ٗئي٘سف ٗفتغ4×150  زا 4×120
1,851,000وفي

105105
  ت٠ ٗواؼغ NYCYRY  يا  NYY،  NYCY ًئٞٝٓسي،  0/6 / 1ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي 

. ٗئي٘سف ٗفتغ4×300  زا 4×185
2,327,000وفي

105201
 ًئٞٝٓسي زا ٗوؽغ 0/6 / 1 ٗئي٘سف تفاي ازصاّ  ًاتْ ١اي ًٜسفّ 14ٗلصْ ـقيٜي تا هؽف غاـخي 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ7×1/5
538,500وفي

105202
 ًئٞٝٓسي زا ٗوؽغ 0/6 / 1 ٗئي٘سف تفاي ازصاّ  ًاتْ ١اي ًٜسفّ 21ٗلصْ ـقيٜي تا هؽف غاـخي 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ10×1/5
0وفي

105203
 ًئٞٝٓسي زا ٗوؽغ 0/6 / 1 ٗئي٘سف تفاي ازصاّ  ًاتْ ١اي ًٜسفّ 31ٗلصْ ـقيٜي تا هؽف غاـخي 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ24×1/5
0وفي

105204
 ًئٞٝٓسي زا ٗوؽغ 0/6 / 1 ٗئي٘سف تفاي ازصاّ  ًاتْ ١اي ًٜسفّ 34ٗلصْ ـقيٜي تا هؽف غاـخي 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ61×1/5
0وفي

105301
 ًئٞٝٓسي زا ٗوؽغ 0/6 / 1 ٗئي٘سف تفاي ازصاّ  ًاتْ ١اي ًٜسفّ 14ٗلصْ ـقيٜي تا هؽف غاـخي 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ5×2/5
577,000وفي

105302
 ًئٞٝٓسي زا ٗوؽغ 0/6 / 1 ٗئي٘سف تفاي ازصاّ  ًاتْ ١اي ًٜسفّ 21ٗلصْ ـقيٜي تا هؽف غاـخي 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ7×2/5
666,000وفي

105303
 ًئٞٝٓسي زا ٗوؽغ 0/6 / 1 ٗئي٘سف تفاي ازصاّ  ًاتْ ١اي ًٜسفّ 31ٗلصْ ـقيٜي تا هؽف غاـخي 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ19×2/5
0وفي



105304
 ًئٞٝٓسي زا ٗوؽغ 0/6 / 1 ٗئي٘سف تفاي ازصاّ  ًاتْ ١اي ًٜسفّ 34ٗلصْ ـقيٜي تا هؽف غاـخي 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ40×2/5
1,911,000وفي

105305
 ًئٞٝٓسي زا ٗوؽغ 0/6 / 1 ٗئي٘سف تفاي ازصاّ  ًاتْ ١اي ًٜسفّ 44ٗلصْ ـقيٜي تا هؽف غاـخي 

.  ٗئي٘سف ٗفتغ52×2/5
0وفي

105601
  NA2XSYBY  يا  N2XSYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×35 زا 1×16ت٠  ٗواؼغ 
1,767,000ػؽؼ

105602
  NA2XSYBY  يا  N2XSYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70 زا 1×50ت٠  ٗواؼغ 
1,995,000ػؽؼ

105603
  NA2XSYBY  يا  N2XSYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150 زا 1×95ت٠  ٗواؼغ 
2,141,000ػؽؼ

105604
  NA2XSYBY  يا  N2XSYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300 زا 1×185ت٠  ٗواؼغ 
2,572,000ػؽؼ

105701
  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

NA2XSEYBY ٗئي٘سف ٗفتغ3×35 زا 3×16  ت٠  ٗواؼغ .
4,323,000وفي

105702
  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

NA2XSEYBY ٗئي٘سف ٗفتغ3×70 زا 3×50  ت٠  ٗواؼغ .
4,508,000وفي

105703
  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

NA2XSEYBY ٗئي٘سف ٗفتغ3×150 زا 3×95  ت٠  ٗواؼغ .
5,238,000وفي

105704
  يا  N2XSEYBY  ًئٞٝٓسي،  3/6 / 6ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

NA2XSEYBY ٗئي٘سف ٗفتغ3×300 زا 3×185  ت٠  ٗواؼغ .
6,966,000وفي

105801
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  6/10ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×95  زا 1×25
1,624,000ػؽؼ

105802
  ت٠ ٗواؼغ   NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  6/10ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300 زا 1×120
2,257,000ػؽؼ

105901
  زا NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  6/10ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×25ٗوؽغ   
4,036,000وفي

105902
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  6/10ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×120  زا 3×35ٗواؼغ   
4,053,000وفي

105903
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  6/10ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240  زا 3×150ٗواؼغ   
5,139,000وفي

106001
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  12/20ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×95   زا 1×25
1,926,000ػؽؼ

106002
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  12/20ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×240  زا 1×120  
2,244,000ػؽؼ

106003
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  12/20ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×500  زا 1×300  
3,179,000ػؽؼ

106101
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  12/20ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×95  زا 3×25ٗواؼغ   
4,881,000وفي

106102
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  12/20ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×240  زا 3×120ٗواؼغ   
6,110,000وفي

106103
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  12/20ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300ٗواؼغ   
6,848,000وفي



106201
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  18/30ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×70  زا 1×35
2,920,000ػؽؼ

106202
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  18/30ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×150  زا 1×95
3,060,000ػؽؼ

106203
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  18/30ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×300 زا 1×185  
3,695,000ػؽؼ

106204
  ت٠ ٗواؼغ NA2XSY  يا  N2XSY  ًئٞٝٓسي،  18/30ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي زي  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ1×500 زا 1×400  
4,680,000ػؽؼ

106301
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  18/30ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×70 زا 3×35ٗواؼغ   
6,023,000وفي

106302
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  18/30ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×150 زا 3×95ٗواؼغ   
7,935,000وفي

106303
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  18/30ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×300 زا 3×185ٗواؼغ   
8,739,000وفي

106304
  ت٠ NA2XSEY  يا  N2XSEY  ًئٞٝٓسي،  18/30ٗلصْ تفاي ازصاّ ًاتْ ١اي و٠  وي٠٘ 

. ٗئي٘سف ٗفتغ3×500 زا 3×400ٗواؼغ   
10,738,000وفي

42,400ػؽؼ. ٝٓر يي خْ، يي ـاٟ  ٝ يي غا٠ٛ، تفاي ٛصة زًٞاـ250 آٗدف 10ًٔيؽ 110101

36,900ػؽؼ. ٝٓر يي خْ، يي ـاٟ  ٝ يي غا٠ٛ، تفاي ٛصة ـًٝاـ250 آٗدف 10ًٔيؽ 110102

110105
 ٝ اق خٜه IP44 ٝٓر يي خْ، يي ـاٟ، يي غا٠ٛ، اق ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف 10ًٔيؽ 

.خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة زًٞاـ واغر غاـج
211,500ػؽؼ

110106
 ٝ اق خٜه 55IP ٝٓر يي خْ، يي ـاٟ، يي غا٠ٛ، اق ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف10ًٔيؽ

.خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة ـًٝاـ واغر غاـج
0ػؽؼ

48,600ػؽؼ. ٝٓر ؼٝخْ، يي ـاٟ، تفاي ٛصة زًٞاـ250 آٗدف10ًٔيؽ 110201

38,500ػؽؼ. ٝٓر ؼٝخْ، يي ـاٟ، تفاي ٛصة ـًٝاـ250 آٗدف10ًٔيؽ 110202

110205
 ٝ اق خٜه خالوسيي IP44 ٝٓر ؼٝخْ، يي ـاٟ، اق ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف10ًٔيؽ 

.ـيػسِي، تفاي ٛصة زًٞاـ واغر غاـج
244,000ػؽؼ

110206
 ٝ اق خٜه خالوسيي IP55 ٝٓر ؼٝخْ، يي ـاٟ، اق ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف10ًٔيؽ 

.ـيػسِي، تفاي ٛصة ـًٝاـ واغر غاـج
0ػؽؼ

39,900ػؽؼ. ٝٓر يي خْ، تفاي هؽغ ٝ ٝصْ كاق ٝ ّٛٞ، تفاي ٛصة زًٞاـ250 آٗدف10ًٔيؽ 110301

37,800ػؽؼ. ٝٓر يي خْ، تفاي هؽغ ٝ ٝصْ كاق ٝ ّٛٞ، تفاي ٛصة ـًٝاـ250 آٗدف10ًٔيؽ 110302

40,100ػؽؼ. ٝٓر ؼٝ خْ ؼٝ ـاٟ، تفاي ٛصة زًٞاـ250 آٗدف10ًٔيؽ 110303

39,700ػؽؼ. ٝٓر ؼٝ خْ ؼٝ ـاٟ، تفاي ٛصة ـًٝاـ250 آٗدف10ًٔيؽ 110304

110305
 ٝ اق IP44 ٝٓر يي خْ، تفاي هؽغ ٝ ٝصْ كاق ٝ ّٛٞ، ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف10ًٔيؽ 

.خٜه خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة زًٞاـ واغر غاـج
262,500ػؽؼ

110306
 ٝ اق IP55 ٝٓر يي خْ، تفاي هؽغ ٝ ٝصْ كاق ٝ ّٛٞ، ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف10ًٔيؽ 

.خٜه خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة ـًٝاـ واغر غاـج
205,000ػؽؼ

46,800ػؽؼ. ٝٓر يي خْ، ؼٝـاٟ  ٝ يي غا٠ٛ، تفاي ٛصة زًٞاـ250 آٗدف10ًٔيؽ زثؽيْ 110401

39,300ػؽؼ. ٝٓر يي خْ، ؼٝـاٟ  ٝ يي غا٠ٛ،  تفاي ٛصة ـًٝاـ250 آٗدف10ًٔيؽ زثؽيْ 110402

110405
 ٝ اق IP44 ٝٓر يي  خْ ؼٝ ـاٟ ٝيي غا٠ٛ،  ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف10ًٔيؽ زثؽيْ 

.خٜه خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة زًٞاـ واغر غاـج
214,500ػؽؼ

110406
 ٝ اق IP55 ٝٓر يي  خْ ؼٝ ـاٟ ٝيي غا٠ٛ،  ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف10ًٔيؽ زثؽيْ 

.خٜه خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة ـًٝاـ واغر غاـج
172,500ػؽؼ



60,800ػؽؼ. ٝٓر يي خْ  ٝ يي غا٠ٛ، تفاي ٛصة زًٞاـ250 آٗدف10ًٔيؽ صٔيثي 110501

0ػؽؼ. ٝٓر يي خْ  ٝ يي غا٠ٛ، تفاي ٛصة ـًٝاـ250 آٗدف10ًٔيؽ صٔيثي 110502

180,000ػؽؼ. ٝٓر يي خْ  ٝ يي غا٠ٛ، تفاي ٛصة زًٞاـ واغر غاـج250 آٗدف10ًٔيؽ صٔيثي 110503

182,500ػؽؼ. ٝٓر يي خْ  ٝ يي غا٠ٛ، تفاي ٛصة ـًٝاـ واغر غاـج250 آٗدف10ًٔيؽ صٔيثي 110504

110505
 ٝ اق خٜه IP44 ٝٓر يي خْ  ٝ يي غا٠ٛ، ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف10ًٔيؽ صٔيثي 

.خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة زًٞاـ واغر غاـج
311,500ػؽؼ

110506
 ٝ اق خٜه IP55 ٝٓر يي خْ  ٝ يي غا٠ٛ، ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف10ًٔيؽ صٔيثي 

.خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة ـًٝاـ واغر غاـج
198,000ػؽؼ

0ػؽؼ. ٝٓر يي خْ ًٍٍي، تفاي ٛصة زًٞاـ واغر غاـج250 آٗدف10ًٔيؽ 110601

0ػؽؼ. ٝٓر يي خْ ًٍٍي، تفاي ٛصة ـًٝاـ واغر غاـج250 آٗدف10ًٔيؽ110602

43,500ػؽؼ. ٝٓر تا ػالٗر قَٛ يا ـٌٜٝايي، تفاي ٛصة زًٞاـ250ؼ٠ً٘ كٍاـي 110701

36,400ػؽؼ. ٝٓر تاػالٗر قَٛ يا ـٌٜٝايي، تفاي ٛصة ـًٝاـ250ؼ٠ً٘ كٍاـي 110702

110705
 ٝ اق خٜه IP44 ٝٓر تا ػالٗر قَٛ يا ـٌٜٝايي، ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250ؼ٠ً٘ كٍاـي 

.خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة زًٞاـ واغر غاـج
444,500ػؽؼ

110706
 ٝ اق خٜه IP55 ٝٓر تا ػالٗر قَٛ يا ـٌٜٝايي، ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250ؼ٠ً٘ كٍاـي 

.خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة ـًٝاـ واغر غاـج
225,500ػؽؼ

38,500ػؽؼ. ٝٓر يي كاقّٝٛٞ، تفاي ٛصة زًٞاـ250 آٗدف16خفيك 111101

35,800ػؽؼ. ٝٓر يي كاقّٝٛٞ، تفاي ٛصة ـًٝاـ250 آٗدف16خفيك 111102

42,400ػؽؼ.(ًٌٞٞ) ٝٓر يي كاقّٝٛٞ، تفاي ٛصة زًٞاـ تا ازصاّ قٗيٚ 250 آٗدف16خفيك 111201

38,100ػؽؼ.(ًٌٞٞ) ٝٓر يي كاقّٝٛٞ،  تفاي ٛصة ـًٝاـ تا ازصاّ قٗيٚ 250 آٗدف16خفيك 111202

111205
 ٝ اق خٜه خالوسيي IP44 ٝٓر يي كاقّٝٛٞ، ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف16خفيك 

.ٝؼـخٞي ٓٞالؼاـ واغر غاـج (ًٌٞٞ)ـيػسِي، تفاي ٛصة زًٞاـ تا ازصاّ قٗيٚ 
239,000ػؽؼ

111206
 ٝ اق خٜه خالوسيي IP55 ٝٓر يي كاقّٝٛٞ، ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 250 آٗدف16خفيك 

.ٝ ؼـخٞي ٓٞالؼاـ واغر غاـج (ًٌٞٞ)ـيػسِي، تفاي ٛصة ـًٝاـ تا ازصاّ قٗيٚ 
238,000ػؽؼ

334,000ػؽؼ. ٝٓر و٠ كاقّٝٛٞ ٝ ازصاّ قٗيٚ، تفاي ٛصة زًٞاـ، تا خالٍ ٗفتٞغ، واغر غاـج380 آٗدف16خفيك 111501

111502
 ٝٓر و٠ كاقّٝٛٞ ٝ ازصاّ قٗيٚ، اق ٛٞع ؼـؼاـ، تفاي ٛصة زًٞاـ تا خالٍ ٗفتٞغ، 380 آٗدف16خفيك 

.واغر غاـج
396,500ػؽؼ

111503
 ٝ اق خٜه IP44 ٝٓر و٠ كاقّٝٛٞ ٝ ازصاّ قٗيٚ، ٛٞع تاـاٛي، تا ؼـخ٠ ضلاظر 380 آٗدف16خفيك 

.خالوسيي ـيػسِي، تفاي ٛصة زًٞاـ تا ؼـخٞي ٓٞالؼاـ، تا خالٍ ٗفتٞغ، واغر غاـج
0ػؽؼ

417,000ػؽؼ. ٝٓر و٠ كاقّٝٛٞ ٝ ازصاّ قٗيٚ، تفاي ٛصة ـًٝاـ تا خالٍ ٗفتٞغ، واغر غاـج380 آٗدف16خفيك 111504

483,500ػؽؼ. ٝٓر و٠ كاقّٝٛٞ ٝ ازصاّ قٗيٚ، تفاي ٛصة ـًٝاـ تا خالٍ ٗفتٞغ، واغر غاـج380 آٗدف25خفيك 111505

1,144,000ػؽؼ. ٝٓر و٠ كاقّٝٛٞ ٝازصاّ قٗيٚ، تفاي ٛصة ـًٝاـ تا خالٍ ٗفتٞغ، واغر غاـج380 آٗدف40خفيك 111506

1,243,000ػؽؼ. ٝٓر و٠ كاقّٝٛٞ ٝازصاّ قٗيٚ، تفاي ٛصة ـًٝاـ تا خالٍ ٗفتٞغ، واغر غاـج380 آٗدف63خفيك 111507

13,700ػؽؼ. ٝٓر يي كاق250ّٞٛٝ آٗدف16 (ؼٌٝاغ٠)خالٍ 111601



18,400ػؽؼ.(ًٌٞٞ) ٝٓر يي كاقّٝٛٞ ٝ ازصاّ قٗيٚ 250 آٗدف16 (ؼٌٝاغ٠)خالٍ 111701

37,700ػؽؼ.، تفاي ٛصة زًٞاـRJ11خفيك زٔلٚ وًٞسي 112101

37,400ػؽؼ.، تفاي ٛصة ـًٝاـRJ11خفيك زٔلٚ وًٞسي 112102

38,900ػؽؼ.خفيك زٔلٚ و٠ وٞـاغ٠، تفاي ٛصة زًٞاـ112201

35,700ػؽؼ.خفيك زٔلٚ و٠ وٞـاغ٠، تفاي ٛصة ـًٝاـ112202

17,300ػؽؼ.(و٠ ٌاغ٠)خالٍ زٔلٚ 112501

40,400ػؽؼ.خفيك آٛسٚ ـاؼيٞ ٝ زٔٞيكيٞٙ، تفاي ٛصة زًٞاـ112801

265,000ػؽؼ.خفيك آٛسٚ ـاؼيٞ ٝ زٔٞيكيٞٙ، تفاي ٛصة ـًٝاـ واغر غاـج112802

113101
 ٝٓر آٗدف، تا زفاٛىلٞـٗازٞـ ضلاظسي، تفاي ٛصة زًٞاـ 20 ٝٓر ت٠ هؽـذ 220خفيك ـيً زفاٌي 

.واغر غاـج
1,058,000ػؽؼ

1,058,000ػؽؼ. ٝٓر آٗدف، تا زفاٛىلٞـٗازٞـ ضلاظسي، تفاي ٛصة زًٞاـ20 ٝٓر ت٠ هؽـذ 220خفيك ـيً زفاٌي 113102

113201
 ٝاذ، ١٘فاٟ تا ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ كيٞق، 600 زا 25 ٝٓر ت٠ هؽـذ 220ؼي٘ف تفاي الٗح ١اي ـٌس٠ اي 

.واغر غاـج
0ػؽؼ

113202
 ٝاذ، ١٘فاٟ تا ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ 600 زا 25 ٝٓر ت٠ هؽـذ 220ؼي٘ف تفاي الٗح ١اي كٔٞـوٜر 

.كيٞق، واغر غاـج
0ػؽؼ

0ػؽؼ. ٝاذ، ١٘فاٟ تا ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ ٝ كيٞق600 زا 25 ٝٓر ت٠ هؽـذ 220ؼي٘ف تفاي الٗح ١اي كٔٞـوٜر 113203

0ػؽؼ.ًٔيؽ ًٞٓف، تا هٞؼي ًٔيؽ ٗفتٞغ، ٝ ـاٟ اٛؽاقي آٌسفيٌي113301

46,000ػؽؼ. ٝٓر، تفاي ٛصة زًٞاـ220تيكـ113401

349,000ػؽؼ. ٝٓر، تفاي ٛصة ـًٝاـ220تيكـ113402

45,100ػؽؼ. ٝٓر، تفاي ٛصة زًٞاـ يا ـًٝاـ220قَٛ آٌسفٝٛيٌي 113403

30,700ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg11 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي120101

33,500ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg13.5 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120102

34,400ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg16 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120103

41,300ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg21 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120104

57,700ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg29 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120105

67,400ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg36 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120106

81,900ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg42 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120107

99,900ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg48 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120108

24,200ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg11 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120201

26,900ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg13.5 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120202

27,900ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg16 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120203

34,800ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg21 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120204

51,100ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg29 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120205

61,000ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg36 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120206

75,500ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg42 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120207

93,400ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg48 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120208

42,400ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg11 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120301

45,200ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg13.5 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120302

47,100ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg16 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120303

56,700ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg21 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120304



75,400ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg29 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120305

85,900ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg36 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120306

100,500ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg42 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120307

132,000ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg48 ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120308

35,900ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg11 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120401

38,600ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg13.5 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي  120402

40,500ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg16 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120403

50,200ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg21 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120404

68,900ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg29 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120405

79,500ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg36 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120406

94,100ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg42 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120407

125,500ٗسفؼّٞ. ُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ٠ٓٞٓPg48 ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي 120408

63,300ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ يي ؼٕٝ ايٜر120501

72,700ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ و٠ ز٢اـٕ ايٜر120502

91,200ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ يي ايٜر120503

123,500ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ يي  ٝ يي ز٢اـٕ ايٜر120504

144,000ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ يي  ٝ يي ؼٕٝ ايٜر120505

160,000ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ ؼٝايٜر120506

189,500ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ ؼٝ ٝ يي ؼٕٝ ايٜر120507

56,800ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ يي ؼٕٝ ايٜر120601

66,100ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ و٠ ز٢اـٕ ايٜر120602

84,700ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ يي ايٜر120603

117,000ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ يي  ٝ يي ز٢اـٕ ايٜر120604

137,500ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ يي  ٝ يي ؼٕٝ ايٜر120605

153,500ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ ؼٝايٜر120606

185,000ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼـق خٞي ُآٞاٛيكٟ ؼٝ ٝ يي ؼٕٝ ايٜر120607

120701
ٖ ١اي  ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي يي ؼٕٝ ايٜر تؽٝٙ ؼـقُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ تفاي ويىس

.ظؽ اٛلداـ
103,000ٗسفؼّٞ

120702
٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي و٠ ز٢اـٕ ايٜر تؽٝٙ ؼـقُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ تفاي 

ٖ ١اي ظؽ اٛلداـ .ويىس
114,000ٗسفؼّٞ

120703
ٖ ١اي ظؽ  ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي يي ايٜر تؽٝٙ ؼـقُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ تفاي ويىس

.اٛلداـ
160,000ٗسفؼّٞ

120704
٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي يي  ٝ يي ز٢اـٕ ايٜر تؽٝٙ ؼـقُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ تفاي 

ٖ ١اي ظؽ اٛلداـ .ويىس
197,500ٗسفؼّٞ

120705
٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي يي  ٝ يي ؼٕٝ ايٜر تؽٝٙ ؼـقُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ تفاي 

ٖ ١اي ظؽ اٛلداـ .ويىس
223,000ٗسفؼّٞ

120706
ٖ ١اي ظؽ  ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا٠ٓٞٓ كٞالؼي ؼٝايٜر تؽٝٙ ؼـقُآٞاٛيكٟ ػ٘وي ؼاؽ تفاي ويىس

.اٛلداـ
245,500ٗسفؼّٞ

26,000ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg11 ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ هاتْ اٛؼؽاف 120801

30,200ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg13.5 ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ هاتْ اٛؼؽاف 120802

31,600ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg16 ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ هاتْ اٛؼؽاف 120803

38,100ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg21 ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ هاتْ اٛؼؽاف 120804



50,700ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg29 ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ هاتْ اٛؼؽاف 120805

38,400ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg11 ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ هاتْ اٛؼؽاف ٌئؽؼاـ 120901

43,100ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg13.5 ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ هاتْ اٛؼؽاف ٌئؽؼاـ 120902

47,500ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg16 ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ هاتْ اٛؼؽاف ٌئؽؼاـ 120903

55,700ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg21 ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ هاتْ اٛؼؽاف ٌئؽؼاـ 120904

0ٗسفؼّٞ.٠ٓٞٓPg29 ًٍي ـًٝاـ يا زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ كٞالؼي ُآٞاٛيكٟ هاتْ اٛؼؽاف ٌئؽؼاـ 120905

121001

ت٠ ظػاٗر يي  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي يي ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف

. ٗئي ٗسف30x20 خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 100تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

140,500ٗسف ؼّٞ

121002

ت٠ ظػاٗر يي  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي ؼٝ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف

 ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا هؽؼ٠ ٢ِٛؽاـٛؽٟ 50x20 خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 100تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

.ًاتْ

227,000ٗسف ؼّٞ

121003

ت٠ ظػاٗر يي  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي ؼٝ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف

 ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا هؽؼ٠ ٢ِٛؽاـٛؽٟ 70x20 خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 100تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

.ًاتْ

256,000ٗسف ؼّٞ

121004

ت٠ ظػاٗر يي  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي ؼٝ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف

 ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا هؽؼ٠ ٢ِٛؽاـٛؽٟ 100x20 خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 100تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

.ًاتْ

329,500ٗسف ؼّٞ

121005

ت٠ ظػاٗر يي  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ ؼٝ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف

 ٗئي ٗسف تا هؽؼاذ ٗػصَٞ خفيك 120x40 خٞٛؽ ت٠ ايٜر ٗفتغ، ت٠ اتؼاؼ 100تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

.يي زا ز٢اـ ٝاضؽ ١٘فاٟ تا تىر ـٝي٠

502,000ٗسف ؼّٞ

121101

ت٠ ظػاٗر يي  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 خٞٛؽ تف ايٜر 100ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا هؽؼ٠ ٢ِٛؽاـٛؽٟ ًات100x30ْٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

417,000ٗسف ؼّٞ

121102

ت٠ ظػاٗر يي  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 خٞٛؽ تف ايٜر 100ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا هؽؼ٠ ٢ِٛؽاـٛؽٟ ًات120x40ْٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

613,000ٗسف ؼّٞ

121103

ت٠ ظػاٗر يي  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 خٞٛؽ تف ايٜر 100ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا هؽؼ٠ ٢ِٛؽاـٛؽٟ ًات150x40ْٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

659,000ٗسف ؼّٞ

121104

ت٠ ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ خفيك غٞـ و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 100ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

40x150ٗئي ٗسف تا هؽؼاذ ٗػصَٞ خفيك يي زا ز٢اـ ٝاضؽ ١٘فاٟ تا تىر ـٝي٠ .

586,000ٗسف ؼّٞ

121105
 ٗئي ٗسف ت٠ اتؼاؼ 1/5ت٠ ظػاٗر  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ ًلي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

200x30ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ١٘فاٟ تا تىر .
432,500ٗسف ؼّٞ

121106
 ٗئي ٗسف ت٠ اتؼاؼ 1/5ت٠ ظػاٗر  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ ًلي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

200x60ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ١٘فاٟ تا تىر .
522,000ٗسف ؼّٞ



121107

ت٠ ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا  (HOT DIP)زفاٌٛيَٜ خفيك غٞـ ز٢اـ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 100ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

200x40ٗئي ٗسف تا هؽؼاذ ٗػصَٞ خفيك يي زا ز٢اـ ٝاضؽ ١٘فاٟ تا تىر ـٝي٠ .

943,000ٗسف ؼّٞ

121201

ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي يي ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف30x20خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

34,200ػؽؼ

121202

ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي ؼٝ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف50x20خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

34,400ػؽؼ

121203

ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي ؼٝ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف70x20خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

36,300ػؽؼ

121204

ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي ؼٝ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف100x20خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

37,900ػؽؼ

121205

هؽؼ٠ اٛس٢ايي ؼٝ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ

(HOT DIP)  ت٠ ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا تىر ـٝي120x40٠ خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 100ظفت٠ خؿيفي 

81,200ػؽؼ

121206

ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف100x30خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

47,100ػؽؼ

121207

ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف120x40خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

48,400ػؽؼ

121208

ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي ًٔيدىي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف150x40خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

51,900ػؽؼ

121209

ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي و٠ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف150x40خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

90,800ػؽؼ

121210

ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي و٠ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا تىر ـٝي200x40٠خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

104,500ػؽؼ

121211
ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اـزثاؼي ٠ٌُٞ هائٖ زفاٌٛيَٜ ًلي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

. ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ١٘فاٟ تا تىر200x30 ٗئي ٗسف ت٠ اتؼاؼ 1/5ظػاٗر 
388,000ػؽؼ



121212
ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اـزثاؼي ٠ٌُٞ زػر زفاٌٛيَٜ ًلي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

. ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ١٘فاٟ تا تىر200x30 ٗئي ٗسف ت٠ اتؼاؼ 1/5ظػاٗر 
370,500ػؽؼ

121213
ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اـزثاؼي زفاٌٛيَٜ ًلي و٠ ٗطلظ٠ اي ت٠ خؼث٠ خفيك  اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

. ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ١٘فاٟ تا تىر200x30 ٗئي ٗسف ت٠ اتؼاؼ 1/5ظػاٗر 
240,500ػؽؼ

121214
 1/5ت٠ ظػاٗر  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي زفاٌٛيَٜ ًلي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

. ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ١٘فاٟ تا تىر200x30ٗئي ٗسف ت٠ اتؼاؼ 
53,100ػؽؼ

121215
ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اـزثاؼي ٠ٌُٞ هائٖ زفاٌٛيَٜ ًلي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

. ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ١٘فاٟ تا تىر200x60 ٗئي ٗسف ت٠ اتؼاؼ 1/5ظػاٗر 
339,500ػؽؼ

121216
ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اـزثاؼي ٠ٌُٞ زػر زفاٌٛيَٜ ًلي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

. ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ١٘فاٟ تا تىر200x60 ٗئي ٗسف ت٠ اتؼاؼ 1/5ظػاٗر 
456,000ػؽؼ

121217
ت٠  (HOT DIP)هؽؼ٠ اـزثاؼي زفاٌٛيَٜ ًلي و٠ ٗطلظ٠ اي ت٠ خؼث٠ خفيك اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

. ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ١٘فاٟ تا تىر200x60 ٗئي ٗسف ت٠ اتؼاؼ 1/5ظػاٗر 
289,000ػؽؼ

121218
 1/5ت٠ ظػاٗر  (HOT DIP)هؽؼ٠ اٛس٢ايي زفاٌٛيَٜ ًلي و٠ ٗطلظ٠ اي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

. ٗئي ٗسف تا ػاين ؼاغٔي ١٘فاٟ تا تىر200x60ٗئي ٗسف ت٠ اتؼاؼ 
60,100ػؽؼ

121301

ت٠  (HOT DIP)٠ٌُٞ ؼاغٔي ؼٝ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا تىر ـٝي120x40٠خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

96,500ػؽؼ

121302

ت٠  (HOT DIP)٠ٌُٞ غاـخي ؼٝ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا تىر ـٝي120x40٠خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

240,000ػؽؼ

121303

ت٠  (HOT DIP)٠ٌُٞ زػر ؼٝ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا تىر ـٝي120x40٠خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

254,000ػؽؼ

121304

ت٠  (HOT DIP)٠ٌُٞ ؼاغٔي و٠ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا تىر ـٝي150x40٠خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

99,200ػؽؼ

121305

ت٠  (HOT DIP)٠ٌُٞ غاـخي و٠ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا تىر ـٝي150x40٠خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

263,500ػؽؼ

121306

ت٠  (HOT DIP)٠ٌُٞ زػر و٠ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف150x40خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

279,000ػؽؼ



121307

٠ٌُٞ زػر و٠ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ 

ت٠ ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا   (HOT DIP)ُفٕ

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا تىر ـٝي200x40٠ خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 100ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

296,500ػؽؼ

121308

ت٠  (HOT DIP)٠ٌُٞ ؼاغٔي ز٢اـ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا تىر ـٝي200x40٠خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

106,000ػؽؼ

121309

ت٠  (HOT DIP)٠ٌُٞ غاـخي ز٢اـ ٗطلظ٠ اي  زفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي خفيك غٞـ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

 100ظػاٗر يي ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي ٝ ـَٛ خٞؼـي اخًٞىي خٔي اوسف تا ٗواٝٗر ظفت٠ خؿيفي 

. ٗئي ٗسف ١٘فاٟ تا تىر ـٝي200x40٠خٞٛؽ تف ايٜر ٗفتغ ت٠ اتؼاؼ 

289,000ػؽؼ

121310

 ٗئي ٗسف اق ٝـم 200x200خؼث٠ خفيك يي زا ز٢اـ خفيك غٞـ ٗػصَٞ زفاٌٛيَٜ ًلي ت٠ اتؼاؼ 

 ٗئي 130 زا 70 ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي  اق ػ٘ن 1/5ت٠ ظػاٗر  (HOT DIP)ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

.ٗسف تا ؼـب آٓٞٗيٜيٞٗي ؼايٌاور

747,000ػؽؼ

121311
 5/1ت٠ ظػاٗر  (HOT DIP)هؽؼ٠ ٗىؽٝؼًٜٜؽٟ خؼث٠ خفيك زفاٌٛيَٜ ًلي اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 

.ٗئي ٗسف  تا ػاين ؼاغٔي
41,000ػؽؼ

18,500ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg11وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130101

21,100ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg13.5وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130102

23,100ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg16وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130103

28,000ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg21وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130104

30,700ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg29وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130105

33,600ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg36وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130106

42,200ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg42وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130107

47,100ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg48وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130108

12,000ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg11وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130201

14,500ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg13.5وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130202

16,600ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg16وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130203

21,500ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg21وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130204

24,200ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg29وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130205

27,200ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg36وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130206

35,800ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg42وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130207

40,600ٗسفؼّٞ . Rigid Heavy)  )،  Pg48وي وػر وِٜيٚ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130208

16,800ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg11وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130301

19,600ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg13.5وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130302

21,400ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg16وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130303

25,300ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg21وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130304

25,600ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg29وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130305

31,100ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg36وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130306

36,200ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg42وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130307

0ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg48وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي ـًٝاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130308

10,300ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg11وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130401



13,100ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg13.5وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130402

14,800ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg16وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130403

18,800ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg21وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130404

19,000ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg29وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130405

24,700ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg36وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130406

29,800ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg42وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130407

0ٗسفؼّٞ . Rigid Medium)  )،  Pg48وي وػر ٗسٞوػ  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130408

0ٗسفؼّٞ . Rigid Light)  )،  Pg11وي وػر وثي  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130501

13,800ٗسفؼّٞ . Rigid Light)  )،  Pg13.5وي وػر وثي  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130502

14,900ٗسفؼّٞ . Rigid Light)  )،  Pg16وي وػر وثي  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130503

17,700ٗسفؼّٞ . Rigid Light)  )،  Pg21وي وػر وثي  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130504

19,600ٗسفؼّٞ . Rigid Light)  )،  Pg29وي وػر وثي  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130505

24,000ٗسفؼّٞ . Rigid Light)  )،  Pg36وي وػر وثي  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130506

26,200ٗسفؼّٞ . Rigid Light)  )،  Pg42وي وػر وثي  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130507

0ٗسفؼّٞ . Rigid Light)  )،  Pg48وي وػر وثي  . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي130508

130601
خؽاـ ؼاغٔي غفؼٞٗي ٝ )هاتْ اٛؼؽاف ؼٝخؽاـٟ  (هٞي)وي وِٜيٚ . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي

.11تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ تسٞٙ ٝ اؼا٠ٗ آٙ، ٛ٘فٟ  (خؽاـ ؼٕٝ صاف
0ٗسفؼّٞ

130602
خؽاـ ؼاغٔي غفؼٞٗي ٝ  )هاتْ اٛؼؽاف ؼٝخؽاـٟ   (هٞي)وي وِٜيٚ . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي

.13/5تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ تسٞٙ ٝ اؼا٠ٗ  آٙ، ٛ٘فٟ  (خؽاـ ؼٕٝ صاف
0ٗسفؼّٞ

130603
خؽاـ ؼاغٔي غفؼٞٗي ٝ )هاتْ اٛؼؽاف ؼٝخؽاـٟ  (هٞي)وي وِٜيٚ . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي

.16تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ تسٞٙ ٝ اؼا٠ٗ آٙ، ٛ٘فٟ  (خؽاـ ؼٕٝ صاف
0ٗسفؼّٞ

130604
خؽاـ ؼاغٔي غفؼٞٗي ٝ )هاتْ اٛؼؽاف ؼٝخؽاـٟ  (هٞي)وي وِٜيٚ . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي

.21تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ تسٞٙ ٝ اؼا٠ٗ آٙ، ٛ٘فٟ  (خؽاـ ؼٕٝ صاف
0ٗسفؼّٞ

130605
خؽاـ ؼاغٔي غفؼٞٗي ٝ )هاتْ اٛؼؽاف ؼٝخؽاـٟ  (هٞي)وي وِٜيٚ . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي

.29تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ تسٞٙ ٝ اؼا٠ٗ آٙ، ٛ٘فٟ  (خؽاـ ؼٕٝ صاف
0ٗسفؼّٞ

130606
خؽاـ ؼاغٔي غفؼٞٗي ٝ )هاتْ اٛؼؽاف ؼٝخؽاـٟ  (هٞي)وي وِٜيٚ . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي

.36تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ تسٞٙ ٝ اؼا٠ٗ آٙ، ٛ٘فٟ  (خؽاـ ؼٕٝ صاف
0ٗسفؼّٞ

130607
خؽاـ ؼاغٔي غفؼٞٗي ٝ )هاتْ اٛؼؽاف ؼٝخؽاـٟ  (هٞي)وي وِٜيٚ . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي

.42تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ تسٞٙ ٝ اؼا٠ٗ آٙ، ٛ٘فٟ  (خؽاـ ؼٕٝ صاف
0ٗسفؼّٞ

130608
خؽاـ ؼاغٔي غفؼٞٗي ٝ )هاتْ اٛؼؽاف ؼٝخؽاـٟ  (هٞي)وي وِٜيٚ . ٝي. ٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خي

.48تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ تسٞٙ ٝ اؼا٠ٗ آٙ، ٛ٘فٟ  (خؽاـ ؼٕٝ صاف
0ٗسفؼّٞ

130701
، تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ تسٞٙ، ت٠  صٞـذ يي خاـز٠ اق ٛٞع ( PE )٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خٔي ازئٚ 

 . Pg11هاتْ  اٛؼؽاف ٌِٜٔي  
20,700ٗسفؼّٞ

130702
، تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ تسٞٙ، ت٠  صٞـذ يي خاـز٠ اق ٛٞع ( PE )٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خٔي ازئٚ 

 . Pg13.5هاتْ  اٛؼؽاف ٌِٜٔي  
23,400ٗسفؼّٞ

130703
، تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ تسٞٙ، ت٠  صٞـذ يي خاـز٠ اق ٛٞع ( PE )٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خٔي ازئٚ 

 . Pg16هاتْ  اٛؼؽاف ٌِٜٔي  
24,800ٗسفؼّٞ

130704
، تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ تسٞٙ، ت٠  صٞـذ يي خاـز٠ اق ٛٞع ( PE )٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خٔي ازئٚ 

 . Pg21هاتْ  اٛؼؽاف ٌِٜٔي  
29,000ٗسفؼّٞ

130705
، تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ تسٞٙ، ت٠  صٞـذ يي خاـز٠ اق ٛٞع ( PE )٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خٔي ازئٚ 

 . Pg29هاتْ  اٛؼؽاف ٌِٜٔي  
33,600ٗسفؼّٞ



130706
، تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ تسٞٙ، ت٠  صٞـذ يي خاـز٠ اق ٛٞع ( PE )٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خٔي ازئٚ 

 . Pg36هاتْ  اٛؼؽاف ٌِٜٔي  
40,500ٗسفؼّٞ

130707
، تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ تسٞٙ، ت٠  صٞـذ يي خاـز٠ اق ٛٞع ( PE )٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خٔي ازئٚ 

 . Pg42هاتْ  اٛؼؽاف ٌِٜٔي  
55,300ٗسفؼّٞ

130708
، تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ تسٞٙ، ت٠  صٞـذ يي خاـز٠ اق ٛٞع ( PE )٠ٓٞٓ ًٍي زًٞاـ، تا ٠ٓٞٓ خٔي ازئٚ 

 . Pg48هاتْ  اٛؼؽاف ٌِٜٔي  
68,700ٗسفؼّٞ

130801
 ٗئي ٗسف، ١٘فاٟ تا ؼـ، اٛٞاع ٠ٌُٞ، 150×50  ت٠ اتؼاؼ   PVC-Uزفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي اق خٜه  

.هؽؼاذ  ازصاّ ٝ ؿيفٟ
566,500ٗسفؼّٞ

130802
 ٗئي ٗسف، ١٘فاٟ تا ؼٝ ؼـ، اٛٞاع ٠ٌُٞ،  105×50  ت٠ اتؼاؼ   PVC-Uزفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي اق خٜه  

.هؽؼاذ ازصاّ ٝ ؿيفٟ
359,500ٗسفؼّٞ

130803
 ٗئي ٗسف، ١٘فاٟ تا ؼٝ ؼـ، اٛٞاع ٠ٌُٞ،  80×50  ت٠ اتؼاؼ   PVC-Uزفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي اق خٜه  

.هؽؼاذ ازصاّ ٝ ؿيفٟ
225,500ٗسفؼّٞ

130804
 ٗئي ٗسف، ١٘فاٟ تا ؼـ، اٛٞاع ٠ٌُٞ، هؽؼاذ  75×20  ت٠ اتؼاؼ   PVC-Uزفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي اق خٜه  

.ازصاّ ٝ ؿيفٟ
227,000ٗسفؼّٞ

130805
 ٗئي ٗسف، ١٘فاٟ تا ؼـ، اٛٞاع ٠ٌُٞ، هؽؼاذ  60×20  ت٠ اتؼاؼ   PVC-Uزفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي اق خٜه  

.ازصاّ ٝ ؿيفٟ
0ٗسفؼّٞ

130806
 ٗئي ٗسف، ١٘فاٟ تا ؼـ، اٛٞاع ٠ٌُٞ، هؽؼاذ  40×20  ت٠ اتؼاؼ   PVC-Uزفاٌٛيَٜ ؼيٞاـي اق خٜه  

.ازصاّ ٝ ؿيفٟ
216,500ٗسفؼّٞ

58,000ٗسفؼّٞ. ٗئي ٗسف50 ٝ 35  خ٢ر زلٌيي كعاي  ؼاًر، تفاي ػ٘ن ١اي PVC-Uخاـزيٍٚ اق خٜه  130807

130901
، تا ـًًٝ ؼـ اوسيْ ٝ PVC-U ٗاخّٞ  اق خٜه   12خؼث٠ ًق غٞاب تفاي ٛصة ًٔيؽ ٝ خفيك، 

. ٗئي ٗسف105 زا 75اـزلاع  هاتْ زٜظيٖ، اق 
1,206,000ػؽؼ

130902
، تا ـًًٝ ؼـ اوسيْ ٝ PVC-U ٗاخّٞ  اق خٜه  18خؼث٠ ًق غٞاب تفاي ٛصة ًٔيؽ ٝ خفيك، 

. ٗئي ٗسف105 زا 75اـزلاع هاتْ  زٜظيٖ، اق 
1,323,000ػؽؼ

130903
، تا ـًًٝ ؼـ اوسيْ ٝ PVC-U ٗاخّٞ  اق خٜه   24خؼث٠ ًق غٞاب تفاي ٛصة ًٔيؽ ٝ خفيك، 

. ٗئي ٗسف105 زا 75اـزلاع  هاتْ زٜظيٖ، اق 
2,613,000ػؽؼ

65,700ػؽؼ .E27,DII آٗدف اٛؽاقٟ  6 زا 2كيٞقكٍِٜي ٛٞع صٜؼسي ًٜؽًاـ 140101

66,800ػؽؼ .E27,DII آٗدف اٛؽاقٟ  25 زا 10كيٞقكٍِٜي ٛٞع صٜؼسي ًٜؽًاـ 140102

82,300ػؽؼ .E33,DIII آٗدف اٛؽاقٟ  63 زا 35كيٞقكٍِٜي ٛٞع صٜؼسي ًٜؽًاـ 140103

91,100ػؽؼ .R11/4,DIV آٗدف  اٛؽاقٟ  100 زا 80كيٞقكٍِٜي ٛٞع صٜؼسي ًٜؽًاـ 140104

104,000ػؽؼ.R2,DV آٗدف اٛؽاقٟ 200 زا 125كيٞقكٍِٜي ٛٞع صٜؼسي ًٜؽًاـ 140105

81,300ػؽؼ .E27,DII آٗدف  اٛؽاقٟ  6 زا 2ًٜؽًاـ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140106

66,800ػؽؼ .E27,DII  آٗدف اٛؽاقٟ  25 زا 10ًٜؽًاـ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140107

88,400ػؽؼ .E33,DIII  آٗدف اٛؽاقٟ  63 زا 35ًٜؽًاـ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140108

114,500ػؽؼ .R11/4,DIV  آٗدف اٛؽاقٟ  100 زا 80ًٜؽًاـ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140109

142,000ػؽؼ.R2,DV آٗدف اٛؽاقٟ 200 زا 125ًٜؽًاـ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140110

65,700ػؽؼ .E27,DII آٗدف اٛؽاقٟ  6 زا 2كيٞقكٍِٜي ٛٞع صٜؼسي زٜؽًاـ 140201

66,800ػؽؼ .E27,DII آٗدف اٛؽاقٟ  25 زا 10كيٞقكٍِٜي ٛٞع صٜؼسي زٜؽًاـ 140202

88,400ػؽؼ .E33,DIII آٗدف اٛؽاقٟ  63 زا 35كيٞقكٍِٜي ٛٞع صٜؼسي زٜؽًاـ 140203

114,500ػؽؼ .R11/4,DIV آٗدف  اٛؽاقٟ  100 زا 80كيٞقكٍِٜي ٛٞع صٜؼسي زٜؽًاـ 140204

145,000ػؽؼ.R2,DV آٗدف اٛؽاقٟ 200 زا 125كيٞقكٍِٜي ٛٞع صٜؼسي زٜؽًاـ 140205

65,700ػؽؼ .E27,DII آٗدف  اٛؽاقٟ  6 زا 2زٜؽًاـ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140206



65,700ػؽؼ .E27,DII آٗدف  اٛؽاقٟ  25 زا 10زٜؽًاـ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140207

91,500ػؽؼ .E33,DIII آٗدف  اٛؽاقٟ  63 زا 35زٜؽًاـ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140208

109,500ػؽؼ .R11/4,DIV  آٗدف اٛؽاقٟ  100 زا 80زٜؽًاـ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140209

145,000ػؽؼ.R2,DV آٗدف اٛؽاقٟ 200 زا 125زٜؽًاـ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140210

65,700ػؽؼ .E14,DOI آٗدف اٛؽاقٟ  6 زا 2زٜؽًاـ ٗػصَٞ  ٗؽاـ١اي ًٜسفّ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي140211

140212
  E18,DO2 آٗدف اٛؽاقٟ  63 زا 20زٜؽًاـ ٗػصَٞ  ٗؽاـ١اي ًٜسفّ  (ًساتي)كيٞقكٍِٜي ٛٞع غاِٛي

.
82,300ػؽؼ

0ػؽؼ. آٗدف ٗػصَٞ ضلاظر زد٢يكاذ زاتٔٞيي10 زا 2كيٞق ٌي٠ٍ اي 140301

39,300ػؽؼ. آٗدف25 زا HRC 6اٛؽاقٟ صلف صلف ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140501

39,300ػؽؼ. آٗدف160 زا HRC 32اٛؽاقٟ صلف صلف ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140502

49,500ػؽؼ. آٗدف63 زا HRC 25اٛؽاقٟ صلف ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140601

49,500ػؽؼ. آٗدف160 زا HRC 32اٛؽاقٟ صلف ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140602

53,400ػؽؼ. آٗدف63 زا HRC 35اٛؽاقٟ يي ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140701

53,400ػؽؼ. آٗدف160 زا HRC 80اٛؽاقٟ يي ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140702

53,400ػؽؼ. آٗدف250 زا HRC 200اٛؽاقٟ يي ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140703

56,900ػؽؼ. آٗدف160 زا HRC 80اٛؽاقٟ ؼٝ ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140801

56,900ػؽؼ. آٗدف250 زا HRC 200اٛؽاقٟ ؼٝ ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140802

56,900ػؽؼ. آٗدف400 زا HRC 300اٛؽاقٟ ؼٝ ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140803

67,100ػؽؼ. آٗدف400 زا HRC 300اٛؽاقٟ و٠ ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140901

67,100ػؽؼ. آٗدف630 زا HRC 425اٛؽاقٟ و٠ ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 140902

68,100ػؽؼ. آٗدف800 زا HRC 500اٛؽاقٟ ز٢اـ ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 141001

0ػؽؼ. آٗدف1250 زا HRC 1000اٛؽاقٟ ز٢اـ ٝ اق ٛٞع  (ًاـؼي)كيٞق زاهٞيي 141002

131,500ػؽؼ. آٗدف160 زا 6 اٛؽاقٟ صلف صلف،  HRC، يي خْ، تفاي كيٞق١اي (ًاـؼي)خاي٠ كيٞق زاهٞيي 141101

131,500ػؽؼ. آٗدف160 زا 25 اٛؽاقٟ صلف،  HRC، يي خْ، تفاي كيٞق١اي (ًاـؼي)خاي٠ كيٞق زاهٞيي 141102

135,000ػؽؼ. آٗدف250 زا 35 اٛؽاقٟ يي،  HRC، يي خْ، تفاي كيٞق١اي (ًاـؼي)خاي٠ كيٞق زاهٞيي 141103

131,500ػؽؼ. آٗدف400 زا 80 اٛؽاقٟ ؼٝ،  HRC، يي خْ، تفاي كيٞق١اي (ًاـؼي)خاي٠ كيٞق زاهٞيي 141104

161,500ػؽؼ. آٗدف630 زا 300 اٛؽاقٟ و٠، HRC، يي خْ، تفاي كيٞق١اي (ًاـؼي)خاي٠ كيٞق زاهٞيي 141105

184,500ػؽؼ. آٗدف1250 زا 1000 اٛؽاقٟ ز٢اـ، HRC، يي خْ، تفاي كيٞق١اي (ًاـؼي)خاي٠ كيٞق زاهٞيي 141106

184,500ػؽؼ. آٗدف160 زا 6 اٛؽاقٟ صلف صلف، HRC، و٠ خْ ، تفاي كيٞق١اي (ًاـؼي)خاي٠ كيٞق زاهٞيي 141601

184,500ػؽؼ. آٗدف160 زا 25 اٛؽاقٟ صلف، HRC، و٠ خْ ، تفاي كيٞق١اي (ًاـؼي)خاي٠ كيٞق زاهٞيي 141602

199,000ػؽؼ. آٗدف250 زا 35 اٛؽاقٟ يي، HRC، و٠ خْ ، تفاي كيٞق١اي (ًاـؼي)خاي٠ كيٞق زاهٞيي 141603

0ػؽؼ. اٛؽاقٟ صلف صلفHRCكيٞق ًً زاهٞيي تا ؼوس٠ ًاْٗ ػاين ٌؽٟ تفاي كيٞق١اي 141901

0ػؽؼ. اٛؽاقٟ صلفHRCكيٞق ًً زاهٞيي تا ؼوس٠ ًاْٗ ػاين ٌؽٟ تفاي كيٞق١اي 141902

0ػؽؼ. اٛؽاقٟ ييHRCكيٞق ًً زاهٞيي تا ؼوس٠ ًاْٗ ػاين ٌؽٟ تفاي كيٞق١اي 141903

0ػؽؼ. اٛؽاقٟ ؼHRCٝكيٞق ًً زاهٞيي تا ؼوس٠ ًاْٗ ػاين ٌؽٟ تفاي كيٞق١اي 141904

0ػؽؼ. اٛؽاقٟ وHRC٠كيٞق ًً زاهٞيي تا ؼوس٠ ًاْٗ ػاين ٌؽٟ تفاي كيٞق١اي 141905

0ػؽؼ. اٛؽاقٟ ز٢اـHRCكيٞق ًً زاهٞيي تا ؼوس٠ ًاْٗ ػاين ٌؽٟ تفاي كيٞق١اي 141906

108,000ػؽؼ. آٗدف6 زا 2ًٔيؽ ازٞٗازيي ٗيٜيازٞـي يي خْ، اق ٛٞع زٜؽًاـ يا ًٜؽًاـ 142201



108,500ػؽؼ. آٗدف32 زا 10ًٔيؽ ازٞٗازيي ٗيٜيازٞـي يي خْ، اق ٛٞع زٜؽًاـ يا ًٜؽًاـ 142202

164,000ػؽؼ. آٗدف63 زا 40ًٔيؽ ازٞٗازيي ٗيٜيازٞـي يي خْ، اق ٛٞع زٜؽًاـ يا ًٜؽًاـ 142203

221,000ػؽؼ. آٗدف6 زا 2ًٔيؽ ازٞٗازيي ٗيٜيازٞـي ؼٝ خْ، اق ٛٞع زٜؽًاـ يا ًٜؽًاـ 142301

0ػؽؼ. آٗدف32 زا 10ًٔيؽ ازٞٗازيي ٗيٜيازٞـي ؼٝ خْ، اق ٛٞع زٜؽًاـ يا ًٜؽًاـ 142302

272,000ػؽؼ. آٗدف63 زا 40ًٔيؽ ازٞٗازيي ٗيٜيازٞـي ؼٝ خْ، اق ٛٞع زٜؽًاـ يا ًٜؽًاـ 142303

376,500ػؽؼ. آٗدف6 زا 2ًٔيؽ ازٞٗازيي ٗيٜيازٞـي و٠ خْ، اق ٛٞع زٜؽًاـ يا ًٜؽًاـ 142401

0ػؽؼ. آٗدف32 زا 10ًٔيؽ ازٞٗازيي ٗيٜيازٞـي و٠ خْ، اق ٛٞع زٜؽًاـ يا ًٜؽًاـ 142402

468,500ػؽؼ. آٗدف63 زا 40ًٔيؽ ازٞٗازيي ٗيٜيازٞـي و٠ خْ، اق ٛٞع زٜؽًاـ يا ًٜؽًاـ 142403

142501
ـيْ كٔكي تا آتٌاـي ٗوإٝ ٝ تا ًٔي٠ ٓٞاقٕ ٛصة اق هثيْ خير، ٢ٗفٟ ٝ خفذ ٝ تىر ١اي ٗػصَٞ تفاي 

.ٛصة ًٔيؽ ازٞٗازيي ٗيٜيازٞـي
21,800ٗسفؼّٞ

142801
 ٗئي آٗدف ٝ 30 ٝٓر ٝ تا ضىاوير 250ًٔيؽ ضلاظر ٍٛر خفياٙ قٗيٚ ؼٝ خْ، تا ٝٓسال ٛاٗي 

. آٗدف40 زا 25خفياٙ ٛاٗي 
669,000ػؽؼ

142802
 ٗئي آٗدف ٝ 30 ٝٓر ٝ تا ضىاوير 250ًٔيؽ ضلاظر ٍٛر خفياٙ قٗيٚ ؼٝ خْ، تا ٝٓسال ٛاٗي 

. آٗدف63خفياٙ ٛاٗي 
718,500ػؽؼ

142803
 ٗئي آٗدف ٝ 30 ٝٓر ٝ تا ضىاوير 500ًٔيؽ ضلاظر ٍٛر خفياٙ قٗيٚ ز٢اـ خْ، تا ٝٓسال ٛاٗي 

. آٗدف40 زا 25خفياٙ ٛاٗي 
809,500ػؽؼ

142804
 ٗئي آٗدف ٝ 30 ٝٓر ٝ تا ضىاوير 500ًٔيؽ ضلاظر ٍٛر خفياٙ قٗيٚ ز٢اـ خْ، تا ٝٓسال ٛاٗي 

. آٗدف63خفياٙ ٛاٗي 
937,000ػؽؼ

142805
 ٗئي آٗدف ٝ 30 ٝٓر ٝ تا ضىاوير 500ًٔيؽ ضلاظر ٍٛر خفياٙ قٗيٚ ز٢اـ خْ، تا ٝٓسال ٛاٗي 

. آٗدف100خفياٙ ٛاٗي 
0ػؽؼ

142806
 ٗئي آٗدف ٝ 100 ٝٓر ٝ تا ضىاوير 500ًٔيؽ ضلاظر ٍٛر خفياٙ قٗيٚ ز٢اـ خْ، تا ٝٓسال ٛاٗي 

. آٗدف40 زا 25خفياٙ ٛاٗي 
0ػؽؼ

142807
 ٗئي آٗدف ٝ 100 ٝٓر ٝ تا ضىاوير 500ًٔيؽ ضلاظر ٍٛر خفياٙ قٗيٚ ز٢اـ خْ، تا ٝٓسال ٛاٗي 

. آٗدف63خفياٙ ٛاٗي 
0ػؽؼ

142808
 ٗئي آٗدف ٝ 100 ٝٓر ٝ تا ضىاوير 500ًٔيؽ ضلاظر ٍٛر خفياٙ قٗيٚ ز٢اـ خْ، تا ٝٓسال ٛاٗي 

. آٗدف100خفياٙ ٛاٗي 
0ػؽؼ

372,500ػؽؼ. آٗدف16 ٝٓر ٝ خفياٙ 250تا يي ًٜساًر تاق  ٝ  تىس٠ ٝ  تا ٝٓسال  (ـ٠ٓ ظفت٠ اي)ًٔيؽ ًٜسفّ اق ـاٟ ؼٝـ 143601

399,500ػؽؼ. آٗدف16 ٝٓر ٝ خفياٙ 250تا ؼٝ ًٜساًر تاق  ٝ  تىس٠ ٝ  تا ٝٓسال  (ـ٠ٓ ظفت٠ اي)ًٔيؽ ًٜسفّ اق ـاٟ ؼٝـ 143602

0ػؽؼ. آٗدف16 ٝٓر ٝ خفياٙ 250تا و٠ ًٜساًر تاق  ٝ  تىس٠ ٝ  تا ٝٓسال  (ـ٠ٓ ظفت٠ اي)ًٔيؽ ًٜسفّ اق ـاٟ ؼٝـ 143603

143701
 ٝٓر ٝ قٗاٙ زٜظيٖ يي زا ًٌ 250 آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 10زاي٘ف زاتٔٞ تفاي كفٗاٙ ـٌٜٝايي ـاٟ خ٠ٔ، 

.ؼهيو٠
515,000ػؽؼ

118,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 16ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي يي خْ، 143801

134,000ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 25ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي يي خْ، 143802

201,000ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 40ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي يي خْ، 143803

212,000ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 63ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي يي خْ، 143804



277,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 100ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي يي خْ، 143805

149,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 16ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي ؼٝ خْ، 143901

161,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 25ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي ؼٝ خْ، 143902

229,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 40ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي ؼٝ خْ، 143903

262,000ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 63ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي ؼٝ خْ، 143904

415,000ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 100ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي ؼٝ خْ، 143905

546,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 200ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي ؼٝ خْ، 143906

180,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 16ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، 144001

203,000ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 25ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، 144002

241,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 40ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، 144003

341,000ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 63ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، 144004

535,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 100ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، 144005

635,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـ ًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 200ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، 144006

198,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 16ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي ز٢اـ خْ، 144101

233,000ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 25ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي ز٢اـ خْ، 144102

278,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 40ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي ز٢اـ خْ، 144103

395,500ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 63ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي ز٢اـ خْ، 144104

0ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 80ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي ز٢اـ خْ، 144105

0ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 100ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي ز٢اـ خْ، 144106

0ػؽؼ. ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، ت٠ ؼٞـًا380ْٗ آٗدف تا ٝٓسال ٛاٗي 200ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي ز٢اـ خْ، 144107

144301
 ٝٓر، هاتْ  240 آٗدف تا ٝٓسال ضؽاًثف16 ( 2 -0 -1)ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي زي خْ، اق ٛٞع و٠ ضآس٠   

.هؽغ قيف تاـ، تؽٞـًاْٗ
147,500ػؽؼ



144501
 ٝٓر، هاتْ  415 آٗدف تا ضؽاًثف ٝٓسال 16 ( 2 -0 -1)ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، اق ٛٞع و٠ ضآس٠   

.هؽغ قيف تاـ، تؽٞـ ًاْٗ
246,000ػؽؼ

144502
 ٝٓر، هاتْ  415 آٗدف تا ضؽاًثف ٝٓسال 25 ( 2 -0 -1)ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، اق ٛٞع و٠ ضآس٠   

.هؽغ قيف تاـ، تؽٞـ ًاْٗ
302,000ػؽؼ

144503
 ٝٓر، هاتْ  415 آٗدف تا ضؽاًثف ٝٓسال 40 ( 2 -0 -1)ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، اق ٛٞع و٠ ضآس٠   

.هؽغ قيف تاـ، تؽٞـ ًاْٗ
382,500ػؽؼ

144504
 ٝٓر، هاتْ  415 آٗدف تا ضؽاًثف ٝٓسال 63 ( 2 -0 -1)ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، اق ٛٞع و٠ ضآس٠   

.هؽغ قيف تاـ، تؽٞـ ًاْٗ
489,500ػؽؼ

144505
 ٝٓر،  هاتْ 415 آٗدف تا ضؽاًثف ٝٓسال 100 ( 2 -0 -1)ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، اق ٛٞع و٠ ضآس٠   

.هؽغ قيف تاـ، تؽٞـ ًاْٗ
914,000ػؽؼ

144506
 ٝٓر،  هاتْ 415 آٗدف تا ضؽاًثف ٝٓسال 160 ( 2 -0 -1)ًٔيؽُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، اق ٛٞع و٠ ضآس٠   

.هؽغ قيف تاـ، تؽٞـ ًاْٗ
0ػؽؼ

144701
 ٝٓر، هاتْ  هؽغ 240 آٗدف تا ضؽاًثف ٝٓسال 16 ( 1 -2)ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي يي خْ، اق ٛٞع ؼٝ ضآس٠   

.قيف تاـ، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
152,500ػؽؼ

144702
 ٝٓر، هاتْ  240 آٗدف تا ضؽاًثف ٝٓسال 25 ( 1 -2)ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي يي خْ، اق ٛٞع ؼٝ ضآس٠   

.هؽغ قيف تاـ، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
157,500ػؽؼ

144901
 ٝٓر، هاتْ هؽغ 380 آٗدف تا ٝٓسال ضؽاًثف16   ( 1 -2)ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، اق ٛٞع ؼٝ ضآس٠ 

.قيف تاـ،  تؽٞـًاْٗ
219,500ػؽؼ

144902
 ٝٓر، هاتْ هؽغ 380 آٗدف تا ٝٓسال ضؽاًثف25   ( 1 -2)ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، اق ٛٞع ؼٝ ضآس٠ 

.قيف تاـ،  تؽٞـًاْٗ
232,000ػؽؼ

144903
 ٝٓر، هاتْ هؽغ 380 آٗدف تا ٝٓسال ضؽاًثف40   ( 1 -2)ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، اق ٛٞع ؼٝ ضآس٠ 

.قيف تاـ،  تؽٞـًاْٗ
349,000ػؽؼ

144904
 ٝٓر، هاتْ هؽغ 380 آٗدف تا ٝٓسال ضؽاًثف63   ( 1 -2)ًٔيؽ ُفؼاٙ زاتٔٞيي و٠ خْ، اق ٛٞع ؼٝ ضآس٠ 

.قيف تاـ،  تؽٞـًاْٗ
559,500ػؽؼ

304,000ػؽؼ. آٗدف، اق زي خْ زا ز٢اـ خ16ْخؼث٠ زؽٛي تفاي ًٔيؽ١اي ُفؼاٙ زاتٔٞيي 145301

488,500ػؽؼ. آٗدف، اق زي خْ زا ز٢اـ خ40ْخؼث٠ زؽٛي تفاي ًٔيؽ١اي ُفؼاٙ زاتٔٞيي 145302

145901
 ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، تا خفه٠ ُيف١اي ٗفتٞغ ٝ تؽٝٙ كيٞق 500 آٗدف، 160ًٔيؽ كيٞقو٠ خْ زا

.زاهٞيي ٗفتٞغ
678,500ػؽؼ

145902
 ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، تا خفه٠ ُيف١اي ٗفتٞغ ٝ تؽٝٙ كيٞق 500 آٗدف، 250ًٔيؽ كيٞق و٠ خْ زا

.زاهٞيي ٗفتٞغ
937,500ػؽؼ

145903
 ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، تا خفه٠ ُيف١اي ٗفتٞغ ٝ تؽٝٙ كيٞق 500 آٗدف، 400ًٔيؽ كيٞقو٠ خْ زا

.زاهٞيي ٗفتٞغ
1,205,000ػؽؼ

145904
 ٝٓر، هاتْ هؽغ قيفتاـ، تا خفه٠ ُيف١اي ٗفتٞغ ٝ تؽٝٙ كيٞق 500 آٗدف، 630ًٔيؽ كيٞق و٠ خْ زا

.زاهٞيي ٗفتٞغ
1,432,000ػؽؼ

146001
 آٗدف تا كيٞق ٗفتٞغ 32 ٝٓر ٝ خفياٙ 250يي خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
265,000ػؽؼ

146002
 آٗدف تا كيٞق ٗفتٞغ 50 ٝٓر ٝ خفياٙ 250يي خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
272,500ػؽؼ

146003
 آٗدف تا كيٞق 125 ٝٓر ٝ خفياٙ 250يي خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ٗفتٞغ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
341,000ػؽؼ

146004
 آٗدف تا كيٞق ٗفتٞغ 32 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ؼٝ خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
324,000ػؽؼ



146005
 آٗدف تا كيٞق ٗفتٞغ 50 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ؼٝ خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
403,500ػؽؼ

146006
 آٗدف تا كيٞق 125 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ؼٝ خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ٗفتٞغ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
565,000ػؽؼ

146007
 آٗدف تا كيٞق ٗفتٞغ 32 ٝٓر ٝ خفياٙ 500و٠ خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
396,500ػؽؼ

146008
 آٗدف تا كيٞق ٗفتٞغ 50 ٝٓر ٝ خفياٙ 500و٠ خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
575,000ػؽؼ

146009
 آٗدف تا كيٞق 125 ٝٓر ٝ خفياٙ 500و٠ خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ٗفتٞغ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
723,500ػؽؼ

146010
 آٗدف تا كيٞق 32 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ز٢اـ خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ٗفتٞغ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
565,000ػؽؼ

146011
 آٗدف تا كيٞق 50 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ز٢اـ خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ٗفتٞغ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
664,000ػؽؼ

146012
 آٗدف تا كيٞق 125 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ز٢اـ خْ تا ٝٓسال ٛاٗي  (كيٞق ًفيف)ًٔيؽ كيٞق ٛٞع ٗيٜيازٞـي 

.ٗفتٞغ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
897,500ػؽؼ

1,506,000ػؽؼ. آٗدف160 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ًٔيؽ ُفؼاٙ خاي٠ كيٞقؼاـ هاتْ هؽغ قيف تاـ و٠ خْ تا ٝٓساال ٛاٗي 146101

2,466,000ػؽؼ. آٗدف250 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ًٔيؽ ُفؼاٙ خاي٠ كيٞقؼاـ هاتْ هؽغ قيف تاـ و٠ خْ تا ٝٓساال ٛاٗي 146102

3,338,000ػؽؼ. آٗدف400 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ًٔيؽ ُفؼاٙ خاي٠ كيٞقؼاـ هاتْ هؽغ قيف تاـ و٠ خْ تا ٝٓساال ٛاٗي 146103

5,604,000ػؽؼ. آٗدف630 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ًٔيؽ ُفؼاٙ خاي٠ كيٞقؼاـ هاتْ هؽغ قيف تاـ و٠ خْ تا ٝٓساال ٛاٗي 146104

0ػؽؼ. آٗدف800 ٝٓر ٝ خفياٙ 500ًٔيؽ ُفؼاٙ خاي٠ كيٞقؼاـ هاتْ هؽغ قيف تاـ و٠ خْ تا ٝٓساال ٛاٗي 146105

146201
 ًئٞ 14-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 100ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
2,413,000ػؽؼ

146202
 ًئٞ 14-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 125ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
3,892,000ػؽؼ

146203
 ًئٞ 14-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 160ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
3,954,000ػؽؼ

146204
 ًئٞ 25-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 250ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
5,301,000ػؽؼ

146205
 ًئٞ 35-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 400ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
8,772,000ػؽؼ

146206
 ًئٞ 35-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 630ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
11,428,000ػؽؼ

146207
 ًئٞ 35-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 800ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
14,896,000ػؽؼ

146208
 ًئٞ 50-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 1250ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
21,795,000ػؽؼ



146209
 ًئٞ 50-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 1600ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
24,521,000ػؽؼ

146210
 ًئٞ 70-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 2000ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
26,185,000ػؽؼ

146211
 ًئٞ 85-120 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 2500ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ثاتر و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
0ػؽؼ

146301
 ًئٞ 14-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 100ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
7,064,000ػؽؼ

146302
 ًئٞ 14-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 125ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
7,729,000ػؽؼ

146303
 ًئٞ 14-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 160ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
7,741,000ػؽؼ

146304
 ًئٞ 25-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 250ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
9,180,000ػؽؼ

146305
 ًئٞ 35-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 400ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
14,622,000ػؽؼ

146306
 ًئٞ 35-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 630ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
20,178,000ػؽؼ

146307
 ًئٞ 35-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 800ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
27,104,000ػؽؼ

146308
 50-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 1250ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.ًئٞ آٗدف
0ػؽؼ

146309
 50-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 1600ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.ًئٞ آٗدف
0ػؽؼ

146310
 70-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 2000ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.ًئٞ آٗدف
0ػؽؼ

146311
 85-120 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 2500ًٔيؽ ازٞٗازيي ًاٗدٌر ًٍٞيي و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.ًئٞ آٗدف
0ػؽؼ

7,875,000ػؽؼ .AC  يا  DC ٝٓر  24-220 آٗدف تا ٝٓسال  زـؿي٠ 250ٌٗاٛيىٖ ٗٞزٞـي ًٔيؽ ًاٗدٌر زا 146401

15,311,000ػؽؼ .AC  يا  DC ٝٓر  24-220 آٗدف  تا ٝٓسال زـؿي٠ 1250 زا 400ٌٗاٛيىٖ ٗٞزٞـي ًٔيؽ ًاٗدٌر اق 146402

15,943,000ػؽؼ .AC  يا  DC ٝٓر  24-220 آٗدف  تا ٝٓسال زـؿي٠ 1250ٌٗاٛيىٖ ٗٞزٞـي ًٔيؽ ًاٗدٌر تاالزف اق 146403

1,400,000ػؽؼ .AC  يا  DC ٝٓر  24-220ًٔيؽ ًاٗدٌر تا ٝٓسال زـؿي٠    (هؽغ)تٞتيٚ ٌاٛر 146404

1,845,000ػؽؼ .AC  يا  DC ٝٓر  24-220ًٔيؽ ًاٗدٌر  تا ٝٓسال زـؿي٠  ( Under Voltage )تٞتيٚ اكر ٝٓسال 146405

546,000ػؽؼ.  ًٔيؽ  ًاٗدٌرAC  يا  1NO+1NC  ٝ  DC ًٜساًر ًٌ٘ي  146406

722,000ػؽؼ.  ًٔيؽ ًاٗدٌرAC  يا  1NO+1NC  ٝ  DC ًٜساًر ٍٛاٙ ؼ١ٜؽٟ غؽا  146407

29,714,000ػؽؼ. ًئٞ آٗدف40-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 630ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ثاتر، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 146501



29,972,000ػؽؼ. ًئٞ آٗدف40-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 800ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ثاتر، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 146502

146503
 ًئٞ 50-130 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 1250ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ثاتر، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
37,163,000ػؽؼ

146504
 ًئٞ 50-130 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 1600ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ثاتر، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
42,604,000ػؽؼ

146505
 ًئٞ 50-130 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 2000ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ثاتر، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
50,507,000ػؽؼ

146506
 ًئٞ 50-130 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 2500ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ثاتر، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
63,963,000ػؽؼ

146507
 ًئٞ 50-150 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 3200ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ثاتر، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
103,572,000ػؽؼ

146508
 ًئٞ 50-150 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 4000ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ثاتر، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
150,370,000ػؽؼ

146509
 ًئٞ  100-150 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 5000ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ثاتر، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
301,313,000ػؽؼ

146510
 ًئٞ  100-150 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 6300ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ثاتر، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
410,345,000ػؽؼ

37,598,000ػؽؼ. ًئٞ آٗدف50 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 400ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف تاـ، 146601

146602
 ًئٞ 40-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 630ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
39,549,000ػؽؼ

146603
 ًئٞ 40-100 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 800ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
39,549,000ػؽؼ

146604
 ًئٞ 50-130 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 1250ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
46,641,000ػؽؼ

146605
 ًئٞ 50-130 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 1600ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
53,551,000ػؽؼ

146606
 ًئٞ 50-130 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 2000ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
68,356,000ػؽؼ

146607
 ًئٞ 50-130 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 2500ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
79,160,000ػؽؼ

146608
 ًئٞ 50-150 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 3200ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
125,339,000ػؽؼ

146609
 ًئٞ 50-150 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 4000ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
175,600,000ػؽؼ

146610
 ًئٞ 50-150 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 5000ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.آٗدف
319,874,000ػؽؼ

146611
 100-150 آٗدف ٝ تا هؽـذ هؽغ 6300ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي ًٍٞيي، و٠ خْ، هاتْ هؽغ قيف  تاـ، 

.ًئٞ  آٗدف
436,517,000ػؽؼ

9,767,000ػؽؼ .AC  يا  DC ٝٓر  24-220ٌٗاٛيىٖ ٗٞزٞـي ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي تا ٝٓسال زـؿي٠   146701

3,607,000ػؽؼ .AC  يا  DC ٝٓر  24-220تٞتيٚ ٝصْ ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي تا ٝٓسال زـؿي٠   146702



3,072,000ػؽؼ .AC  يا  DC ٝٓر  24-220ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞايي تا ٝٓسال  زـؿي٠  (هؽغ)تٞتيٚ ٌاٛر 146703

146704
  يا DC ٝٓر  24-220ًٔيؽ ازٞٗازيي  ١ٞايي تا ٝٓسال زـؿي٠  ( Under Voltage )تٞتيٚ اكر ٝٓسال 

 AC. 
3,171,000ػؽؼ

453,000ػؽؼ.  ًٔيؽ  ازٞٗازيي ١ٞاييAC  يا  1NO+1NC  ٝ  DC ًٜساًر ًٌ٘ي  146705

266,000ػؽؼ.  ًٔيؽ ازٞٗازيي ١ٞاييAC  يا  1NO+1NC  ٝ  DC ًٜساًر ٍٛاٙ ؼ١ٜؽٟ غؽا  146706

146901
تا تٞتيٚ  ( I-AC1=20A )ٝ  ( I-AC3=9A ) ًئٞٝاذ    4 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

.  ٝٓر220
643,000ػؽؼ

146902
تا تٞتيٚ  ( I-AC1=20A )ٝ  ( I-AC3=12A ) ًئٞٝاذ    5/5 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

.  ٝٓر220
663,500ػؽؼ

146903
تا تٞتيٚ  ( I-AC1=25A )ٝ  ( I-AC3=17A ) ًئٞٝاذ    7/5 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

.  ٝٓر220
779,500ػؽؼ

146904
تا تٞتيٚ  ( I-AC1=32A )ٝ  ( I-AC3=22A ) ًئٞٝاذ    11 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

.  ٝٓر220
963,000ػؽؼ

146905
تا تٞتيٚ  ( I-AC1=50A )ٝ  ( I-AC3=32A ) ًئٞٝاذ    15 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

.  ٝٓر220
1,419,000ػؽؼ

146906
تا  ( I-AC1=50A )ٝ  ( I-AC3=37A ) ًئٞٝاذ    18/5 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

.  ٝٓر220تٞتيٚ 
1,878,000ػؽؼ

146907
تا تٞتيٚ  ( I-AC1=60A )ٝ  ( I-AC3=50A ) ًئٞٝاذ    22 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

.  ٝٓر220
2,284,000ػؽؼ

146908
تا تٞتيٚ  ( I-AC1=80A )ٝ  ( I-AC3=65A ) ًئٞٝاذ    30 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

.  ٝٓر220
2,936,000ػؽؼ

146909
تا  ( I-AC1=110A )ٝ  ( I-AC3=75A ) ًئٞٝاذ    37 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
3,962,000ػؽؼ

146910
تا  ( I-AC1=120A )ٝ  ( I-AC3=90A ) ًئٞٝاذ    45 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
4,982,000ػؽؼ

146911
تا  ( I-AC1=150A )ٝ  ( I-AC3=110A ) ًئٞٝاذ    55 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
6,116,000ػؽؼ

146912
تا  ( I-AC1=185A )ٝ  ( I-AC3=145A ) ًئٞٝاذ    75 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
7,238,000ػؽؼ

146913
تا  ( I-AC1=215A )ٝ  ( I-AC3=180A ) ًئٞٝاذ    90 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
9,408,000ػؽؼ

146914
تا  ( I-AC1=260A )ٝ  ( I-AC3=210A ) ًئٞٝاذ    110 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
10,198,000ػؽؼ

146915
تا  ( I-AC1=300A )ٝ  ( I-AC3=260A ) ًئٞٝاذ    132 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
12,984,000ػؽؼ

146916
تا  ( I-AC1=330A )ٝ  ( I-AC3=300A ) ًئٞٝاذ    160 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
15,159,000ػؽؼ

146917
تا  ( I-AC1=430A )ٝ  ( I-AC3=400A ) ًئٞٝاذ    220 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
22,719,000ػؽؼ

146918
تا  ( I-AC1=550A )ٝ  ( I-AC3=500A ) ًئٞٝاذ    250 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
27,919,000ػؽؼ



146919
تا  ( I-AC1=750A )ٝ  ( I-AC3=630A ) ًئٞٝاذ    330 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
39,138,000ػؽؼ

146920
تا  ( I-AC1=900A )ٝ  ( I-AC3=750A ) ًئٞٝاذ    400 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
42,369,000ػؽؼ

146921
تا  ( I-AC1=1000A )ٝ  ( I-AC3=800A ) ًئٞٝاذ    440 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـو٠ خْ غٍي 

. ٝٓر220تٞتيٚ   
47,514,000ػؽؼ

242,000ػؽؼ.ًٜساًر ًٌ٘ي ًٜساًسٞـ، يي ػؽؼ تاق ٝ يي ػؽؼ تىس146922٠

0ػؽؼ.ًٜساًر ًٌ٘ي ًٜساًسٞـ، ؼٝ ػؽؼ تاق ٝ ؼٝ ػؽؼ تىس146923٠

0ػؽؼ.ًٜساًر ًٌ٘ي ًٜساًسٞـ، و٠ ػؽؼ تاق ٝ و٠ ػؽؼ تىس146924٠

392,500ػؽؼ.ًٜساًر ًٌ٘ي ًٜساًسٞـ، ز٢اـ ػؽؼ تاق ٝ ز٢اـ ػؽؼ تىس146925٠

1,215,000ػؽؼ. ًئٞٝاـ11 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146926

1,447,000ػؽؼ. ًئٞٝاـ15 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146927

1,458,000ػؽؼ. ًئٞٝاـ20 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146928

1,533,000ػؽؼ. ًئٞٝاـ25 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146929

2,232,000ػؽؼ. ًئٞٝاـ30 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146930

2,598,000ػؽؼ. ًئٞٝاـ40 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146931

3,669,000ػؽؼ. ًئٞٝاـ60 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146932

0ػؽؼ. ًئٞٝاـ90 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146933

0ػؽؼ. ًئٞٝاـ110 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146934

0ػؽؼ. ًئٞٝاـ140 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146935

0ػؽؼ. ًئٞٝاـ160 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146936

0ػؽؼ. ًئٞٝاـ190 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146937

0ػؽؼ. ًئٞٝاـ220 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146938

2,893,000ػؽؼ. ًئٞٝاـ50 ٝٓر ٝ 400ًٜساًسٞـ و٠ خْ غاقٛي 146939

147001
 ٝٓر 380هاتْ  ٛصة ـٝي ًٜساًسٞـ١اي غٍي تٞتيٜي  (تي ٗساّ)ـ٠ٓ اظاك٠ تاـو٠ كاق، اق ٛٞع ضفاـزي 

. ٗطؽٝؼٟ زٜظيٖ ٗػسٔق17 آٗدف ؼـ 14/5 زا    0/1 آٗدف، تا هاتٔير زٜظيٖ ؼـ ٗطؽٝؼٟ 12  9ٝ
563,500ػؽؼ

147002
 380هاتْ  ٛصة ـٝي ًٜساًسٞـ١اي غٍي تٞتيٜي  (تي ٗساّ)ـ٠ٓ اظاك٠ تاـ و٠ كاق، اق ٛٞع ضفاـزي 

. ٗطؽٝؼٟ زٜظيٖ ٗػسٔق19 آٗدف  ؼـ 25 زا 0/1 آٗدف، تاهاتٔير زٜظيٖ ؼـ ٗطؽٝؼٟ 22  16ٝٝٓر 
584,000ػؽؼ

147003
 ٝٓر 380هاتْ ٛصة ـٝي ًٜساًسٞـ١اي غٍي تٞتيٜي  (تي ٗساّ)ـ٠ٓ اظاك٠ تاـو٠ كاق، اق ٛٞع ضفاـزي 

. ٗطؽٝؼٟ زٜظيٖ ٗػسٔق17 آٗدف ؼـ 45 زا1 آٗدف، تا هاتٔير زٜظيٖ ؼـ ٗطؽٝؼٟ 38 ٝ 32
778,000ػؽؼ

147004
 ٝٓر 380هاتْ ٛصة ـٝي ًٜساًسٞـ١اي غٍي تٞتيٜي  (تي ٗساّ)ـ٠ٓ اظاك٠ تاـو٠ كاق، اق ٛٞع ضفاـزي 

. ٗطؽٝؼٟ زٜظيٖ ٗػسٔق8 آٗدف ؼـ 80 زا16 آٗدف، تا هاتٔير زٜظيٖ ؼـ ٗطؽٝؼٟ 75 ٝ 63، 45
1,288,000ػؽؼ

147005
 ٝٓر 380هاتْ ٛصة ـٝي ًٜساًسٞـ١اي غٍي تٞتيٜي  (تي ٗساّ)ـ٠ٓ اظاك٠ تاـو٠ كاق، اق ٛٞع ضفاـزي 

. ٗطؽٝؼٟ زٜظيٖ ٗػسٔق5 آٗدف ؼـ 135 زا 55 آٗدف، تا هاتٔير زٜظيٖ ؼـ ٗطؽٝؼٟ 110 85ٝ
2,438,000ػؽؼ

147006
 ٝٓر 380هاتْ ٛصة ـٝي ًٜساًسٞـ١اي غٍي تٞتيٜي  (تي ٗساّ)ـ٠ٓ اظاك٠ تاـو٠ كاق، اق ٛٞع ضفاـزي 

. ٗطؽٝؼٟ زٜظيٖ ٗػسٔق8 آٗدف ؼـ 180 زا55 آٗدف، تا هاتٔير زٜظيٖ ؼـ ٗطؽٝؼٟ 170 140ٝ
2,642,000ػؽؼ



147007

 ٝٓر 380هاتْ ٛصة ـٝي ًٜساًسٞـ١اي غٍي تٞتيٜي  (تي ٗساّ)ـ٠ٓ اظاك٠ تاـو٠ كاق، اق ٛٞع ضفاـزي 

 ٗطؽٝؼٟ زٜظيٖ 5 آٗدف ؼـ 400 زا80 آٗدف، تا هاتٔير زٜظيٖ ؼـ ٗطؽٝؼٟ 400 300ٝ 250ٝ، 205

.ٗػسٔق

3,847,000ػؽؼ

147008
 ٝٓر 380هاتْ ٛصة ـٝي ًٜساًسٞـ١اي غٍي تٞتيٜي  (تي ٗساّ)ـ٠ٓ اظاك٠ تاـ و٠ كاق، اق ٛٞع ضفاـزي 

. ٗطؽٝؼٟ زٜظيٖ ٗػسٔق2 آٗدف ؼـ 630 زا320 آٗدف، تا هاتٔير زٜظيٖ ؼـ ٗطؽٝؼٟ 630
601,500ػؽؼ

147201
 ٗئي٘سف، ت٠ ـ٢ِٛاي ٗػسٔق، تا الٗدي ت٠ هؽـذ 30زفاؽ ويِٜاّ تفاي ٛصة ـٝي زاتٔٞ، ت٠ هؽف ٛصة 

. ٝٓر6 ٝ يا 24 يا110 يا220 ٝاذ، 6 زا 2
85,600ػؽؼ

147202
 ٗئي٘سف، ت٠ ـ٢ِٛاي ٗػسٔق، تا الٗدي ت٠ هؽـذ 22زفاؽ ويِٜاّ تفاي ٛصة ـٝي زاتٔٞ، ت٠ هؽفٛصة 

. ٝٓر6 ٝ يا 24 يا110 يا220 ٝاذ، 6 زا 2
77,000ػؽؼ

147301
 ٗئي٘سف تا يي ًٜساًر تاق ٝ يي تىس٠، ت٠ 30ؼ٠ً٘ كٍاـي تفاي ٛصة ـٝي زاتٔٞ، ت٠ هؽف ٛصة 

.ـ٢ِٛاي ٗػسٔق
110,000ػؽؼ

147302
 ٗئي٘سف تا ؼٝ ًٜساًر تاق ٝ ؼٝ تىس٠، ت٠ ـ٢ِٛاي 30ؼ٠ً٘ كٍاـي تفاي ٛصة ـٝي زاتٔٞ، ت٠ هؽف ٛصة 

.ٗػسٔق
161,000ػؽؼ

147303
 ٗئي٘سف تا يي ًٜساًر تاق ٝ يي تىس٠، ت٠ 22ؼ٠ً٘ كٍاـي تفاي ٛصة ـٝي زاتٔٞ ت٠ هؽفٛصة 

.ـ٢ِٛاي ٗػسٔق
92,800ػؽؼ

147304
 ٗئي٘سف تا ؼٝ ًٜساًر تاق ٝ ؼٝ تىس٠، ت٠ ـ٢ِٛاي 22ؼ٠ً٘ كٍاـي تفاي ٛصة ـٝي زاتٔٞ، ت٠ هؽف ٛصة 

.ٗػسٔق
132,500ػؽؼ

97,200ػؽؼ.ؼ٠ً٘ كٍاـي ؼٝتْ تفاي هؽغ ٝ ٝص147401ْ

188,500ػؽؼ.ؼ٠ً٘ كٍاـي ؼٝتْ تفاي هؽغ ٝ ٝصْ، ؼـصٞـزي ٠ً ؼ٠ً٘ كٍاـي ؼاـاي زفاؽ ويِٜاّ ٛيكتاٌؽ147402

262,000ػؽؼ.خؼث٠ خالوسيٌي ـًٝاـ، تا ؼٝػؽؼ ؼ٠ً٘ كٍاـي تفاي ت٠ ًاـاٛؽاضسٚ ٗٞزٞـياًٜساًسٞـ١اي ـٌٜٝايي147501

147502
خؼث٠ خالوسيٌي ـًٝاـ، تا ؼٝ ػؽؼ ؼ٠ً٘ كٍاـي تفاي ت٠ ًاـ اٛؽاضسٚ ٗٞزٞـ يا ًٜساًسٞـ١اي ـٌٜٝايي، 

.ؼـصٞـزي ٠ً خؼث٠ ؼاـاي زفاؽ ويِٜاّ تاٌؽ
337,500ػؽؼ

24,700ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ2/5زفٗيٜاّ خيسي تا تؽ٠ٛ اي اقخٜه زفٗٞ خالوسيي  تفاي ١اؼي ١ايي زا ٗوؽغ 147801

32,700ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ6 زا 4زفٗيٜاّ خيسي تا تؽ٠ٛ اي اقخٜه زفٗٞ خالوسيي تفاي ١اؼي ١ايي ت٠ ٗوؽغ 147802

37,100ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ16 زا 10زفٗيٜاّ خيسي تا تؽ٠ٛ اي اق خٜه زفٗٞ خالوسيي تفاي ١اؼ ي ١ايي ت٠ ٗوؽغ 147803

71,900ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ35 زا 25زفٗيٜاّ خيسي تا تؽ٠ٛ اي اقخٜه زفٗٞ خالوسيي تفاي ١اؼي ١ايي ت٠ ٗوؽغ 147804

105,000ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ70 زا 50زفٗيٜاّ خيسي تا تؽ٠ٛ اي اقخٜه زفٗٞ خالوسيي تفاي ١اؼي ١ايي ت٠ ٗوؽغ 147805

147901
تفاي ١اؼي ١ايي ت٠ ٗوؽغ  ( Duroplastic )زفٗيٜاّ خيسي تا تؽ٠ٛ اي اق خٜه ؼيٞـٝخالوسيي   

.  ٗئي٘سف ٗفتغ95
140,000ػؽؼ

147902
تفاي ١اؼي ١ايي ت٠ ٗوؽغ  ( Duroplastic )زفٗيٜاّ خيسي تا تؽ٠ٛ اي اقخٜه ؼيٞـٝخالوسيي   

. ٗئي٘سف ٗفتغ185 زا   120
161,500ػؽؼ

147903
تفاي ١اؼي ١ايي ت٠ ٗوؽغ  ( Duroplastic )زفٗيٜاّ خيسي تا تؽ٠ٛ اي اق خٜه ؼيٞـٝخالوسيي   

.  ٗئي٘سف ٗفتغ240
176,500ػؽؼ

35,900ػؽؼ.147903 زا 147801صلط٠ اٛس٢ايي تفاي ـؼيق ١اي 148001



5,390ػؽؼ.تىر كٔكي تفاي ٢ِٛؽاـي زفٗيٜا٢ٓاـٝي ـي148101ْ

38,200ٗسفؼّٞ.ـيْ كٔكي تفاي ٛصة زفٗيٜاّ خيسي148201

148601

ًٌ٘ ٗىي ٓػر تا ٗواؼغ ٗػسٔق تفاي ٌي٠ٜ ًٍي ؼاغٔي زات١ٞٔاي ٛٞع ثاتر كٍاـ ظؼيق يا كٍاـ 

ٗسٞوػ، اػٖ اق تاوثاـ اصٔي، ّٛٞ ٝ اـذ ٝ اـزثاغ تيٚ اؼٝاذ تفهي زات١ٞٔا، تا ًٔي٠ ازصاالذ ٗٞـؼ ٛياق اق 

هثيْ خير ٝ ٢ٗفٟ ١ا، ٝاٌف١اي زػر ٝ كٜفي ٝ ٝاٌف خالوسيٌي ٗػصَٞ وٜدً ٍُساٝـ ٝ تىر ١اي 

.ٗػصَٞ، تؽٝٙ ايكٝالزٞـ١ا ٝ ػاليٖ ١ٍؽاـؼ١ٜؽٟ كاق١ا ٝ ّٛٞ ٝ اـذ ٝ اكر  ٗصآص  ٗفتٞغ

239,500ًئُٞفٕ

148602

ًٌ٘ ٗىي تا ـَٛ ضفاـزي تفاي كاق١ا ٝ ّٛٞ ٝ اـذ تا ػاليٖ ١ٍؽاـؼ١ٜؽٟ زاخي ٗوإٝ ؼـ ٗواتْ 

ضفاـذ ٝ ـؼٞتر ٝ ٗطيػ ١اي ٌٛ٘ي، تا ٗواؼغ ٗػسٔق تفاي ٌي٠ٜ ًٍي ؼاغٔي زات١ٞٔاي ٛٞع ثاتر 

كٍاـ ظؼيق يا كٍاـ ٗسٞوػ، تا ًٔي٠ ازصاالذ ٗٞـؼ ٛياق اق هثيْ خير ٝ ٢ٗفٟ ١ا، ٝاٌف١اي زػر ٝ كٜفي 

.ٝ ٝاٌف ٗػصَٞ وٜدً ٍُساٝـ ٝ تىر ١اي ٗػصَٞ، تؽٝٙ ايكٝالزٞـ١ا ٝ اكر  ٗصآص  ٗفتٞغ

240,500ًئُٞفٕ

148701

كٍاـ ظؼيق، ت٠ ٌٌْ وئٜؽـي يا ٗػفٝؼي ٝ يا زٜؽ ظٔؼي اق خٜه  (ايكٝالزٞـ)ٗوفٟ زاتٔٞيي ازٌايي 

ص٘ؾ ٗصٜٞػي يا اخًٞىي ـقيٚ خ٢ر كاق١ا ٝ ّٛٞ، تا صاػو٠ ُيف١اي اوساٛؽاـؼ تفاي ٛصة ـٝي 

 ٝٓر تفاي ٌي٠ٜ ١اي 1000ٌي٠ٜ ١اي ٗىي يا آٓٞٗيٜيٞٗي تا ًٔي٠ ٓٞاقٕ ٛصة ٗٞـؼ ٛياق ٝ تا ٝٓسال ٛاٗي 

. ًئٞ آٗدف50 زا 30 آٗدف ٝ تا هؽـذ ازصاّ ًٞزاٟ 400 زا 

94,900ػؽؼ

148702

كٍاـ ظؼيق، ت٠ ٌٌْ وئٜؽـي يا ٗػفٝؼي ٝ يا زٜؽ ظٔؼي اق خٜه  (ايكٝالزٞـ)ٗوفٟ زاتٔٞيي ازٌايي 

ص٘ؾ ٗصٜٞػي يا اخًٞىي ـقيٚ خ٢ر كاق١ا ٝ ّٛٞ، تا صاػو٠ ُيف١اي اوساٛؽاـؼ تفاي ٛصة ـٝي 

 ٝٓر تفاي ٌي٠ٜ ١اي 1000ٌي٠ٜ ١اي ٗىي يا آٓٞٗيٜيٞٗي تا ًٔي٠ ٓٞاقٕ ٛصة ٗٞـؼ ٛياق ٝ تا ٝٓسال ٛاٗي 

. ًئٞ آٗدف50 زا 30 آٗدف ٝ تا هؽـذ ازصاّ ًٞزاٟ 1000 آٗدف زا 500 اق 

102,500ػؽؼ

148703

ٝ ١ف ٌياـ  (و٠ ٌياـ)ايكٝالزٞـ ٗػصَٞ ٛصة ـٝي ٌي٠ٜ ١اي ٗىي يا آٓٞٗيٜيٞٗي، اق ٛٞع ٌياـؼاـ 

ٗسٜاوة تا ظػاٗر ٌي٠ٜ ١ا تا زٞٓفاٛه اوساٛؽاـؼ، اق خٜه ص٘ؾ ٗصٜٞػي يا اخًٞىي ـقيٚ خ٢ر 

 ٝٓر تفاي ٌي٠ٜ ١اي  1000كاق١ا، تا ًٔي٠ ٓٞاقٕ ٛصة ٗٞـؼ ٛياق ؼـ زات١ٞٔاي كٍاـ ظؼيق تا ٝٓسال ٛاٗي 

. ًئٞ آٗدف50 زا 30 آٗدف ٝ تا هؽـذ ازصاّ ًٞزاٟ 1250زا 

108,500ػؽؼ

148704

ٝ ١ف ٌياـ   (ًٌ ٌياـ)ايكٝالزٞـ ٗػصَٞ ٛصة ـٝي ٌي٠ٜ ١اي ٗىي يا آٓٞٗيٜيٞٗي، اق ٛٞع ٌياـؼاـ

ٗسٜاوة تا ظػاٗر ٌي٠ٜ ١ا تا زٞٓفاٛه اوساٛؽاـؼ، اق خٜه ص٘ؾ ٗصٜٞػي يا اخًٞىي ـقيٚ خ٢ر 

 ٝٓر تفاي ٌي٠ٜ ١اي 1000كاق١ا، تا ًٔي٠ ٓٞاقٕ ٛصة ٗٞـؼ ٛياق ؼـ زات١ٞٔاي كٍاـ ظؼيق تا ٝٓسال ٛاٗي 

. ًئٞ آٗدف50 زا 30 آٗدف ٝ تا هؽـذ ازصاّ ًٞزاٟ 2500 زا 1250اق  

162,000ػؽؼ

148705
ٗوفٟ ػثٞـي تفاي خاي٠ ٌي٠ٜ ١اي اـذ اق خٜه ص٘ؾ ٗصٜٞػي يا اخًٞىي ـقيٚ تا ًٔي٠ ٓٞاقٕ ٛصة 

.ٗٞـؼ ٛياق
69,000ػؽؼ

148901

زاتٔٞي تفم ايىساؼٟ كٍاـ ظؼيق تا ًٔي٠ هؽؼاذ كٔكي ٜٗاوة تفاي ٛصة ٝ ٗٞٛسال هؽؼاذ ٝ اؼٝاذ 

 Cold)تفهي، ٌٗاٛيٌي ٝ خٜٞٗازيٌي ؼثن ٛو٠ٍ ٝ ٍٗػصاذ، ز٢ي٠ ٌؽٟ اق ٝـم كٞالؼي ـٝؿٜي 

Rolled)  ٗئي٘سف ٌاْٗ هلْ ٝ ٓٞال ٝ هالب ٝ ؼوسِيفٟ ٝ اوسٞخف ؼـب ١ا ٝ صلط٠ 2تا ظػاٗر 

 واٛسي ٗسف ٝ ـَٛ آٗيكي تا ـَٛ ٗايغ ًٞـٟ اي 220ٗؽآؼ٠ ٛو٠ٍ ٝ خية ٛو٠ٍ تا ضؽاًثف اـزلاع 

. ٝٓر500تا ٝٓسال ٛاٗي  (خػس٠)

126,000ًئُٞفٕ



148902

زاتٔٞي تفم ايىساؼٟ كٍاـ ظؼيق تا ًٔي٠ هؽؼاذ كٔكي ٜٗاوة تفاي ٛصة ٝ ٗٞٛسال هؽؼاذ ٝ اؼٝاذ 

 Cold)تفهي، ٌٗاٛيٌي ٝ خٜٞٗازيٌي ؼثن ٛو٠ٍ ٝ ٍٗػصاذ، ز٢ي٠ ٌؽٟ اق ٝـم كٞالؼي ـٝؿٜي 

Rolled)  ٗئي٘سف ٌاْٗ هلْ ٝ ٓٞال ٝ هالب ٝ ؼوسِيفٟ ٝ اوسٞخف ؼـب ١ا ٝ صلط٠ 1/5تا ظػاٗر 

 واٛسي ٗسف ٝ ـَٛ آٗيكي تا ـَٛ ٗايغ ًٞـٟ اي 160ٗؽآؼ٠ ٛو٠ٍ ٝ خية ٛو٠ٍ تا ضؽاًثف اـزلاع 

. ٝٓر500تا ٝٓسال ٛاٗي  (خػس٠)

126,000ًئُٞفٕ

149001

زاتٔٞي تفم ؼيٞاـي كٍاـ ظؼيق ـًٝاـ يا زًٞاـ تا ًٔي٠ هؽؼاذ كٔكي ٜٗاوة تفاي ٛصة ٝ ٗٞٛسال 

هؽؼاذ ٝ اؼٝاذ تفهي، ٌٗاٛيٌي ٝ خٜٞٗازيٌي ؼثن ٛو٠ٍ ٝ ٍٗػصاذ، ز٢ي٠ ٌؽٟ اق ٝـم كٞالؼي 

 ٗئي٘سف ٌاْٗ هلْ ٝ ٓٞال ٝ اوسٞخف ؼـب ١ا ٝ صلط٠ ٗؽآؼ٠ 5/1تا ظػاٗر  (Cold Rolled)ـٝؿٜي 

 واٛسي ٗسف ٝ ـَٛ آٗيكي تا ـَٛ 120ٛو٠ٍ ٝ خية ٛو٠ٍ، ؼوسِيفٟ ٌُٝٞٞاـٟ ١ا تا ضؽاًثف اـزلاع 

. ٝٓر500تا ٝٓسال ٛاٗي  (خػس٠)ٗايغ ًٞـٟ اي 

132,500ًئُٞفٕ

149002

زاتٔٞي تفم ؼيٞاـي كٍاـ ظؼيق ـًٝاـ يا زًٞاـ تا ًٔي٠ هؽؼاذ كٔكي ٜٗاوة تفاي ٛصة ٝ ٗٞٛسال 

هؽؼاذ ٝ اؼٝاذ تفهي، ٌٗاٛيٌي ٝ خٜٞٗازيٌي ؼثن ٛو٠ٍ ٝ ٍٗػصاذ، ز٢ي٠ ٌؽٟ اق ٝـم كٞالؼي 

 ٗئي٘سف ٌاْٗ هلْ ٝ ٓٞال ٝ اوسٞخف ؼـب ١ا ٝ صلط٠ 1/25تا ظػاٗر  (Cold Rolled)ـٝؿٜي 

 واٛسي ٗسف ٝ ـَٛ آٗيكي تا 100ٗؽآؼ٠ ٛو٠ٍ ٝ خية ٛو٠ٍ، ؼوسِيفٟ ٌُٝٞٞاـٟ ١ا تا ضؽاًثف اـزلاع 

. ٝٓر500تا ٝٓسال ٛاٗي  (خػس٠)ـَٛ ٗايغ ًٞـٟ اي 

0ًئُٞفٕ

1,029,000ػؽؼ. ٝٓر230 آٗدف 10-100ًٜسٞـ زي  كاق آٌسفٝٛيٌي 150101

1,029,000. ٝٓر230 آٗدف 5-100ًٜسٞـ زي  كاق آٌسفٝٛيٌي 150102

2,900,000ػؽؼ. ٝٓر3×230/400 آٗدف، 5-120ًٜسٞـ و٠  كاق آٌسفٝٛيٌي ٗىسويٖ 150501

2,900,000ػؽؼ. ٝٓر3×230/400 آٗدف، 5-100ًٜسٞـ و٠  كاق آٌسفٝٛيٌي ٗىسويٖ 150502

4,143,000ػؽؼ. ٝٓر3×230/400 آٗدف، 1-10ًٜسٞـ و٠  كاق آٌسفٝٛيٌي ؿيفٗىسويٖ 150601

14,426,000ػؽؼ. ٝٓر3×57/7/100 - 3×240/415 آٗدف،1-10ًٜسٞـ و٠ كاق آٌسفٝٛيٌي ٝٓسال اٝٓي٠ 150701

25,665,000ػؽؼ. ٝٓر3×57/7/100 آٗدف، 1-10ًٜسٞـ و٠  كاق آٌسفٝٛيٌي ٝٓسال اٝٓي٠ 150702

787,000ػؽؼ. واػر، تفاي ٗؽاـ١اي كفٗا24ٙ ١فزكتا ًٞى ؾغيفٟ تفاي 50 ٝٓسي 220واػر كفٗاٙ 150901

170,000ػؽؼ. ١فزك، تفاي ٗؽاـ١اي كفٗاٙ ٝ ـٌٜٝايي واغر ؼاغ50ْ ٝٓسي 220كسٞوْ 151001

151101

 3000 زا 5ٝ تا خفياٙ او٘ي  (1) ١فزك، تا  ًالن ؼهر 65 زا 45آٗدفٗسف ؼيديسآي خفياٙ ٗسٜاٝب 

 ٗئي٘سف، 144 ×144   آٗدف ٝ ت٠ اتؼاؼ XXX/ 1  يا XXX/ 5آٗدف،  تفاي ازصاّ ت٠ زفاٛه خفياٙ 

.تفاي ٛصة ؼـ  زاتٔٞ

361,500ػؽؼ

151102

 3000 زا 5ٝ تا خفياٙ او٘ي  (1) ١فزك، تا  ًالن ؼهر 65 زا 45آٗدفٗسف ؼيديسآي خفياٙ ٗسٜاٝب 

 ٗئي٘سف، تفاي 96 ×96   آٗدف ٝ ت٠ اتؼاؼ XXX/ 1  يا XXX/ 5آٗدف،  تفاي ازصاّ ت٠ زفاٛه خفياٙ 

.ٛصة ؼـ  زاتٔٞ

361,500ػؽؼ

151103

 3000 زا 5ٝ تا خفياٙ او٘ي  (1) ١فزك، تا  ًالن ؼهر 65 زا 45آٗدفٗسف ؼيديسآي خفياٙ ٗسٜاٝب 

 ٗئي٘سف، تفاي 96 ×48   آٗدف ٝ ت٠ اتؼاؼ XXX/ 1  يا XXX/ 5آٗدف،  تفاي ازصاّ ت٠ زفاٛه خفياٙ 

.ٛصة ؼـ  زاتٔٞ

361,500ػؽؼ

151201

 آٗدف، تفاي ازصاّ 3000 زا 5ٝ تا خفياٙ او٘ي  (1)آٗدفٗسف ؼيديسآي خفياٙ ٗىسويٖ تا ًالن ؼهر 

 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ 144 ×144 ٗئي ٝٓر ٝ ت٠ اتؼاؼ 100 يا 75ت٠ ٗواٝٗر ٌٜر تا ٝٓسال غفٝخي 

.زاتٔٞ

361,500ػؽؼ

151202

 آٗدف، تفاي ازصاّ 3000 زا 5ٝ تا خفياٙ او٘ي  (1)آٗدفٗسف ؼيديسآي خفياٙ ٗىسويٖ تا ًالن ؼهر 

 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ 96 ×96 ٗئي ٝٓر ٝ ت٠ اتؼاؼ 100 يا 75ت٠ ٗواٝٗر ٌٜر تا ٝٓسال غفٝخي 

.زاتٔٞ

361,500ػؽؼ

151203

 آٗدف، تفاي ازصاّ 3000 زا 5ٝ تا خفياٙ او٘ي  (1)آٗدفٗسف ؼيديسآي خفياٙ ٗىسويٖ تا ًالن ؼهر 

 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ 96 ×48 ٗئي ٝٓر ٝ ت٠ اتؼاؼ 100 يا 75ت٠ ٗواٝٗر ٌٜر تا ٝٓسال غفٝخي 

.زاتٔٞ

361,500ػؽؼ



151301

، تفاي ازصاّ ٗىسويٖ (1)  ١فزك، تا ًالن ؼهر 65 زا 45 ٝٓر، 500ٝٓس٘سف ؼيديسآي خفياٙ ٗسٜاٝب 

 ٗئي٘سف، تفاي 144 ×144   ٝٓر ٝ ت٠ اتؼاؼ XXX/ 110  ياXXX/ 100يا  ازصاّ ت٠ زفاٛه ٝٓسال 

.ٛصة ؼـ  زاتٔٞ

361,500ػؽؼ

151302

، تفاي ازصاّ ٗىسويٖ (1)  ١فزك، تا ًالن ؼهر 65 زا 45 ٝٓر، 500ٝٓس٘سف ؼيديسآي خفياٙ ٗسٜاٝب 

 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة 96 ×96   ٝٓر ٝ ت٠ اتؼاؼ XXX/ 110  ياXXX/ 100يا  ازصاّ ت٠ زفاٛه ٝٓسال 

.ؼـ  زاتٔٞ

361,500ػؽؼ

151303

، تفاي ازصاّ ٗىسويٖ (1)  ١فزك، تا ًالن ؼهر 65 زا 45 ٝٓر، 500ٝٓس٘سف ؼيديسآي خفياٙ ٗسٜاٝب 

 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة 96 ×48   ٝٓر ٝ ت٠ اتؼاؼ XXX/ 110  ياXXX/ 100يا  ازصاّ ت٠ زفاٛه ٝٓسال 

.ؼـ  زاتٔٞ

361,500ػؽؼ

151401

 ١فزك، تفاي ازصاّ ت٠ 65 زا 45ًىيٜٞن كي ٗسف ؼيديسآي زٌلاق يا و٠ كاق تا تاـ ٗسؼاؼّ ٝ كفًاٛه 

 ٝٓر ٝ يا ازصاّ XXX/110 يا XXX/100 آٗدف ٝ زفاٛه ٝٓسال XXX/1 ياXXX/5زفاٛه خفياٙ 

ً كاق2/0 – 1- 2/0خه كاق )تا ٍٛاٛؽ١ٜؽٟ  (و٠  كاق) ٝٓر 380ٝ يا  (زٌلاق) ٝٓر 220ٗىسويٖ ت٠   ( خي

. ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ زات144ٞٔ ×144ٝ ت٠ اتؼاؼ 

444,000ػؽؼ

151402

 ١فزك، تفاي ازصاّ ت٠ 65 زا 45ًىيٜٞن كي ٗسف ؼيديسآي زٌلاق يا و٠ كاق تا تاـ ٗسؼاؼّ ٝ كفًاٛه 

 ٝٓر ٝ يا ازصاّ XXX/110 يا XXX/100 آٗدف ٝ زفاٛه ٝٓسال XXX/1 ياXXX/5زفاٛه خفياٙ 

ً كاق2/0 – 1- 2/0خه كاق )تا ٍٛاٛؽ١ٜؽٟ  (و٠  كاق) ٝٓر 380ٝ يا  (زٌلاق) ٝٓر 220ٗىسويٖ ت٠   ( خي

. ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ زات96ٞٔ ×96ٝ ت٠ اتؼاؼ 

444,000ػؽؼ

151403

 ١فزك، تفاي ازصاّ ت٠ 65 زا 45ًىيٜٞن كي ٗسف ؼيديسآي زٌلاق يا و٠ كاق تا تاـ ٗسؼاؼّ ٝ كفًاٛه 

 ٝٓر ٝ يا ازصاّ XXX/110 يا XXX/100 آٗدف ٝ زفاٛه ٝٓسال XXX/1 ياXXX/5زفاٛه خفياٙ 

ً كاق2/0 – 1- 2/0خه كاق )تا ٍٛاٛؽ١ٜؽٟ  (و٠  كاق) ٝٓر 380ٝ يا  (زٌلاق) ٝٓر 220ٗىسويٖ ت٠   ( خي

. ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ زات96ٞٔ ×48ٝ ت٠ اتؼاؼ 

444,000ػؽؼ

151501

، 100 ١فزك، تا ٝٓسال١اي او٘ي 90 ١فزك زا 10كفًاٛه ٗسف ؼيديسآي تفاي اٛؽاقٟ ُيفي كفًاٛه اق 

 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة 144 ×144 ٝٓر ٝ ٛ٘ايً ؼ١ٜؽٟ تا يي ـهٖ تؼؽ اق اػٍاـ ٝ ت٠ اتؼاؼ 380 يا 220

.ؼـ زاتٔٞ

361,500ػؽؼ

151502

، 100 ١فزك، تا ٝٓسال١اي او٘ي 90 ١فزك زا 10كفًاٛه ٗسف ؼيديسآي تفاي اٛؽاقٟ ُيفي كفًاٛه اق 

 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ 96 ×96 ٝٓر ٝ ٛ٘ايً ؼ١ٜؽٟ تا يي ـهٖ تؼؽ اق اػٍاـ ٝ ت٠ اتؼاؼ 380 يا 220

.زاتٔٞ

361,500ػؽؼ

151503

، 100 ١فزك، تا ٝٓسال١اي او٘ي 90 ١فزك زا 10كفًاٛه ٗسف ؼيديسآي تفاي اٛؽاقٟ ُيفي كفًاٛه اق 

 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ 96 ×48 ٝٓر ٝ ٛ٘ايً ؼ١ٜؽٟ تا يي ـهٖ تؼؽ اق اػٍاـ ٝ ت٠ اتؼاؼ 380 يا 220

.زاتٔٞ

351,000ػؽؼ

151601
 ٗئي٘سف، 144 ×144 ١فزك، تفاي ازصاّ ٗىسويٖ ٝت٠ اتؼاؼ 65 زا 15آٗدفٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

. آٗدف60 يا40، 25، 15تفاي ٛصة ؼـ زاتٔٞ تا ضؽاًثف خفياٙ او٘ي 
0ػؽؼ

151602
 ٗئي٘سف، 144 ×144 ١فزك، تفاي ازصاّ ٗىسويٖ ٝ ت٠ اتؼاؼ 65 زا 15آٗدفٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

. آٗدف100تفاي ٛصة ؼـ زاتٔٞ تا ضؽاًثف خفياٙ او٘ي 
0ػؽؼ

151603
/ 1  يا XXX/ 5 ١فزك، تفاي  ازصاّ ت٠ زفاٛه خفياٙ 65 زا 15آٗدفٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

XXX ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ زات144ٞٔ ×144  آٗدف ٝ  ت٠ اتؼاؼ .
0ػؽؼ

151604
 ٗئي٘سف، تفاي 96×96 ١فزك، تفاي ازصاّ ٗىسويٖ ٝت٠ اتؼاؼ 65 زا15آٗدفٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

. آٗدف60 يا 40، 25، 15ٛصة ؼـ زاتٔٞ تا ضؽاًثف خفياٙ او٘ي 
0ػؽؼ



151605
 ٗئي٘سف، تفاي 96×96 ١فزك، تفاي ازصاّ ٗىسويٖ ٝت٠ اتؼاؼ 65 زا 15آٗدفٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

. آٗدف100ٛصة ؼـ زاتٔٞ تا ضؽاًثف خفياٙ او٘ي 
0ػؽؼ

151606
/ 1  يا XXX/ 5 ١فزك، تفاي  ازصاّ ت٠ زفاٛه خفياٙ 65 زا 15آٗدفٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

XXX ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ زات96ٞٔ×96  آٗدف ٝ  ت٠ اتؼاؼ .
0ػؽؼ

151701
 ٗئي٘سف، 144×144 ١فزك تفاي ازصاّ ٗىسويٖ ٝت٠ اتؼاؼ 65 زا 15ٝٓر ٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

. ٝٓر500 يا 250تفاي ٛصة ؼـ زاتٔٞ تاضؽاًثف ٝٓسال او٘ي 
284,500ػؽؼ

151702

/ 110  يا XXX/ 100 ١فزكتفاي  ازصاّ ت٠ زفاٛه ٝٓسال 65 زا 15ٝٓر ٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

XXX 500 يا250 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ  زاتٔٞ تاضؽاًثف ٝٓسال او٘ي 144×144   ٝٓر ٝ ت٠ اتؼاؼ 

.ٝٓر

361,500ػؽؼ

151703
 ٗئي٘سف، تفاي 96×96 ١فزك تفاي ازصاّ ٗىسويٖ ٝ ت٠ اتؼاؼ 65 زا 15ٝٓر ٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

. ٝٓر500 يا250ٛصة ؼـ زاتٔٞتا ضؽاًثف ٝٓسال او٘ي 
167,500ػؽؼ

151704
/ 110  يا XXX/ 100 ١فزك تفاي  ازصاّ ت٠ زفاٛه ٝٓسال 65 زا15ٝٓر ٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

XXX ٝٓر500 يا250 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـزاتٔٞ  تاضؽاًثف ٝٓسال او٘ي 96×96   ٝٓر ٝ ت٠ اتؼاؼ ..
0ػؽؼ

151801
 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ 144×144 ١فزكو٠ كاق،  ت٠ اتؼاؼ 65 زا45ٝاذ ٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

. ٝٓر380 يا100  آٗدف ٝ  ٝٓسالXXX/ 1  يا XXX/ 5زاتٔٞ ٝ  ازصاّ ت٠ زفاٛه خفياٙ 
250,000ػؽؼ

151802
 ٗئي٘سف تفاي ٛصة ؼـ زاتٔٞ ٝ 96×96 ١فزكو٠ كاق،  ت٠ اتؼاؼ 65 زا45ٝاذ ٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

 .  ٝٓر380 يا100  آٗدف ٝ ٝٓسال   XXX/ 1  يا XXX/ 5ازصاّ  ت٠ زفاٛه خفياٙ 
318,000ػؽؼ

151901
 ٗئي٘سفتفاي ٛصة ؼـ زاتٔٞ ٝ  144×144 ١فزكو٠ كاق،  ت٠ اتؼاؼ 65 زا45ٝاـٗسف آٛآٍٞ خفياٙ ٗسٜاٝب 

 .  ٝٓر380 يا100  آٗدف ٝ  ٝٓسالXXX/ 1  يا XXX/ 5ازصاّ ت٠ زفاٛه خفياٙ 
160,000ػؽؼ

152301

 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ زاتٔٞ ٝ  144×144 ١فزك، ت٠  اتؼاؼ 65 زا 45ًىيٜٞن كي ٗسف آٛآٍٞ و٠ كاق 

يا ازصاّ  ( ٝٓر100)  آٗدف ٝ  ازصاّ ت٠ زفاٛه  ٝٓسال XXX/ 1  يا XXX/ 5ازصاّ ت٠ زفاٛه خفياٙ 

.(  خيً كاق0/5 -1 -0/5خه كاق )تا ٍٛاٛؽ١ٜؽٟ  ( ٝٓر380) ٗىسويٖ   

0ػؽؼ

152302

 ٗئي٘سف، تفاي ٛصة ؼـ زاتٔٞ ٝ 96×96 ١فزك، ت٠  اتؼاؼ 65 زا 45ًىيٜٞن كي ٗسف آٛآٍٞ و٠ كاق 

يا ازصاّ  ( ٝٓر100)  آٗدف ٝ ازصاّ  ت٠ زفاٛه ٝٓسال XXX/ 1  يا XXX/ 5ازصاّ  ت٠ زفاٛه خفياٙ 

.(  خيً كاق0/5 -1 -0/5خه كاق )تا ٍٛاٛؽ١ٜؽٟ  ( ٝٓر380)ٗىسويٖ   

0ػؽؼ

152401
 ١فزك تفاي  50 ٗئي٘سف ٝ كفًاٛه او٘ي 144×144كفًاٛه ٗسف آٛآٍٞ اق ٛٞع ـقٝٛاٛىي ت٠ اتؼاؼ   

. ١فزك54-46  ٝٓر ٝ تا ٍٛاٛؽ١ٜؽٟ 380 يا100، 220ٛصة ؼـ زاتٔٞ تا ٝٓسال١اي او٘ي 
0ػؽؼ

152402
 ١فزك تفاي  ٛصة 50 ٗئي٘سف ٝ كفًاٛه او٘ي 96×96كفًاٛه ٗسف آٛآٍٞ اق ٛٞع ـقٝٛاٛىي ت٠ اتؼاؼ   

. ١فزك53-47  ٝٓر ٝ تا ٍٛاٛؽ١ٜؽٟ 380 يا100، 220ؼـ زاتٔٞ تا ٝٓسال١اي او٘ي 
0ػؽؼ

944,000ػؽؼVA 300 تاهؽـذ380V /  380VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153001

1,326,000ػؽؼVA 500 تاهؽـذ380V /  380VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153002

2,143,000ػؽؼVA 1000 تاهؽـذ380V /  380VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153003

3,659,000ػؽؼVA 2000 تاهؽـذ380V /  380VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153004

5,576,000ػؽؼVA 4000 تاهؽـذ380V /  380VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153005



944,000ػؽؼVA 300 تاهؽـذ380V /  220VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153006

1,326,000ػؽؼVA 500 تاهؽـذ380V /  220VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153007

2,143,000ػؽؼVA 1000 تاهؽـذ380V /  220VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153008

3,659,000ػؽؼVA 2000 تاهؽـذ380V /  220VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153009

5,576,000ػؽؼVA 4000 تاهؽـذ380V /  220VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153010

1,255,000ػؽؼVA 500 تاهؽـذ220V /  110VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153011

2,055,000ػؽؼVA 1000 تاهؽـذ220V /  110VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153012

3,482,000ػؽؼVA 2000 تاهؽـذ220V /  110VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153013

5,398,000ػؽؼVA 4000 تاهؽـذ220V /  110VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153014

1,234,000ػؽؼVA 500 تاهؽـذ220V /  24VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153015

2,055,000ػؽؼVA 1000 تاهؽـذ220V /  24VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153016

3,482,000ػؽؼVA 2000 تاهؽـذ220V /  24VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153017

5,347,000ػؽؼVA 4000 تاهؽـذ220V /  24VACزفاٛه ايك٠ٓٝ 153018

585,000ػؽؼ.200/5 ٝ 150/5، 100/5،   75/5زفاٛه خفياٙ اق ٛٞع ػثٞـي، تا ٛىثر زثؽيْ 153101

340,000ػؽؼ.400/5 ٝ 300/5،   250/5زفاٛه خفياٙ اق ٛٞع ػثٞـي، تا ٛىثر زثؽيْ 153102

340,000ػؽؼ.800/5 ٝ 750/5، 600/5، 500/5زفاٛه خفياٙ اق ٛٞع ػثٞـي، تا ٛىثر زثؽيْ   153103

357,000ػؽؼ.1500/5 ٝ 1200/5، 1000/5زفاٛه خفياٙ اق ٛٞع ػثٞـي، تا ٛىثر زثؽيْ   153104

541,000ػؽؼ.3000/5 ٝ 2500/5، 2000/5زفاٛه خفياٙ اق ٛٞع ػثٞـي، تا ٛىثر زثؽيْ   153105

711,000ػؽؼ.4000/5زفاٛه خفياٙ اق ٛٞع ػثٞـي، تا ٛىثر زثؽيْ   153106

242,500ػؽؼ. ٝٓر380ًٔيؽ زثؽيْ ٝٓر ٗسف ز٢اـضآسي زاتٔٞيي 153201

0ػؽؼ. ٝٓر380ًٔيؽزثؽيْ ٝٓر ٗسف١لر ضآسي زاتٔٞيي 153202

0ػؽؼ. ٝٓر220ًٔيؽ زثؽيْ آٗدفٗسف زاتٔٞيي 153301

153401

اٛفلي خ٢ر اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ٛ٘ايً ً٘ير ١اي آٌسفيٌي ٌاْٗ زٞاٙ اًسيٞ، / ؼوسِاٟ اٛؽاقٟ ُيفي زٞاٙ

ٝٓسال، خفياٙ، كفًاٛه،  (ًٜسٞـ ـاًسيٞ و٠ زؼفك٠- ًٜسٞـ اًسيٞ و٠ زؼفك٠)زٞاٙ ـاًسيٞ، زٞاٙ ظا١في 

 آي 45 آٗدف، كفًاٛه 9999 آي 5 آٗدف، ٗٞٓسي ـٛح 5 - 1ًىيٜٞن كي، ٗاًىي٘سف، تا ٝـؼي خفياٙ 

 ٝٓر تيٚ ؼٝ كاق تفاي ازصاّ ٗىسويٖ ٝ خ٢ر ازصاّ اق ؼفين زفاٛه 500 ١فزك تا ٝٓسال ٝـٝؼي زا 65

ٝٓر تيٚ ؼٝ كاق ٝ تا ٝٓسال اٝٓي٠ هاتْ تفٛا٠ٗ ـيكي زا / ... 110يا / ... 100 تا ٝٓسال ثاٛٞي٠ PTٗثؽّ ٝٓسال 

، تؽٝٙ ضاكظ٠ ٝيمٟ AC/DC ٝٓر 260 آي 85ٝ تا ٝٓسال زـؿي٠  (1) ًئٞٝٓر تا ًالن ؼهر 400

Data Logging ٟتؽٝٙ خٞـذ اـزثاغ تا ًاٗديٞزف تا ٛ٘ايً ؼ١ٜؽ ٝ LCD ُفاكيٌي،  ٗد٢ك ت٠ 

 اٌٗاٙ ًآيثفاويٞٙ Day Light Savingتاؼفي خٍسيثاٙ، زوٞيٖ ٝ ؼاـاي ويىسٖ زٜظيٖ ازٞٗازيي 

ٕ اككاـي، ؼـ اتؼاؼ   ٗئي ٗسف، تفاي ٛصة ؼـ زاتٔٞ تفم96×96 ٗئي ٗسف يا 144×144ٛف

0ؼوسِاٟ

160101
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ 25 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي 6ؼلٌٛسٞـ ًٖ ـٝؿٚ 

.هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
63,096,000ػؽؼ

160102
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ 25 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي 11ؼلٌٛسٞـ ًٖ ـٝؿٚ 

.هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
74,823,000ػؽؼ

160103
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ 25 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي 20ؼلٌٛسٞـ ًٖ ـٝؿٚ 

.هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
84,519,000ػؽؼ

160104
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ 25 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي 33ؼلٌٛسٞـ ًٖ ـٝؿٚ 

.هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
0ػؽؼ



160105
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ 16 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي SF6، 20ؼلٌٛسٞـ 

.ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
88,412,000ػؽؼ

160106
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ 16 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي SF6، 33ؼلٌٛسٞـ 

.ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
92,290,000ػؽؼ

160107
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ 16 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي 20ؼلٌٛسٞـ غالء، 

.ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
0ػؽؼ

160108
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ 16 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي 33ؼلٌٛسٞـ غالء، 

.ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
0ػؽؼ

7,028,000ػؽؼ. آٗدف ت٠ ؼٞـ ًا80ْٗ زا 20ـ٠ٓ خفي٘ف خ٢ر ٛصة ـٝي ؼلٌٛسٞـ تا خفياٙ ٛاٗي 160201

7,610,000ػؽؼ. آٗدف ت٠ ؼٞـ ًا150ْٗ زا 100ـ٠ٓ خفي٘ف خ٢ر ٛصة ـٝي ؼلٌٛسٞـ تا خفياٙ ٛاٗي 160202

8,397,000ػؽؼ. آٗدف ت٠ ؼٞـ ًا400ْٗ زا 200ـ٠ٓ خفي٘ف خ٢ر ٛصة ـٝي ؼلٌٛسٞـ تا خفياٙ ٛاٗي 160203

160301
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ 25 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي 20ؼلٌٛسٞـ ًٖ ـٝؿٚ 

.هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ خ٢ر ٛصة ؼـ ؤّٞ ًاٗدٌر
0ػؽؼ

160302
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ 16 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي SF6، 20ؼلٌٛسٞـ 

.ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ خ٢ر ٛصة ؼـ ؤّٞ ًاٗدٌر
0ػؽؼ

160303
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ 16 آٗدفي تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 630 ًئٞٝٓسي 20ؼلٌٛسٞـ غالء، 

.ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ خ٢ر ٛصة ؼـ ؤّٞ ًاٗدٌر
0ػؽؼ

160401
 ًئٞآٗدف تا 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 6وٌىيٞٛف و٠ خْ ؿيف هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
6,302,000ػؽؼ

160402
 ًئٞآٗدف تا 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 11وٌىيٞٛف و٠ خْ ؿيف هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
9,109,000ػؽؼ

160403
 ًئٞآٗدف تا 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 20وٌىيٞٛف و٠ خْ ؿيف هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
11,087,000ػؽؼ

160404
 ًئٞآٗدف تا 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 33وٌىيٞٛف و٠ خْ ؿيف هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
12,212,000ػؽؼ

160501
 ًئٞآٗدف تا 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 20وٌىيٞٛف و٠ خْ ؿيف هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ خ٢ر ٛصة ؼـ ؤّٞ ًاٗدٌر
0ػؽؼ

160601
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 6وٌىيٞٛف و٠ خْ هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ٝ خفه٠ ُيف، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
15,514,000ػؽؼ

160602
 ًئٞآٗدف كيٞقؼاـ، 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 6وٌىيٞٛف و٠ خْ هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.تؽٝٙ كٍَٜ كيٞق تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ٝ خفه٠ ُيف، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
17,589,000ػؽؼ

160603
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 11وٌىيٞٛف و٠ خْ هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ٝ خفه٠ ُيف، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
15,607,000ػؽؼ

160604
 ًئٞآٗدف، كيٞقؼاـ، 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 11وٌىيٞٛف و٠ خْ هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.تؽٝٙ كٍَٜ كيٞق تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ٝ خفه٠ ُيف، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
17,681,000ػؽؼ

160605
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 20وٌىيٞٛف و٠ خْ هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ٝ خفه٠ ُيف، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
15,607,000ػؽؼ

160606
 ًئٞآٗدف كيٞقؼاـ، 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 20وٌىيٞٛف و٠ خْ هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.تؽٝٙ كٍَٜ كيٞق تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ٝ خفه٠ ُيف، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
17,681,000ػؽؼ



160607
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 33وٌىيٞٛف و٠ خْ هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ٝ خفه٠ ُيف، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
0ػؽؼ

160608
 ًئٞآٗدف كيٞقؼاـ، 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 33وٌىيٞٛف و٠ خْ هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.تؽٝٙ كٍَٜ كيٞق تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ٝ خفه٠ ُيف، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
0ػؽؼ

160701
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 20وٌىيٞٛف و٠ خْ هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ خ٢ر ٛصة ؼـ ؤّٞ ًاٗدٌر
0ػؽؼ

160702

 ًئٞآٗدف كيٞقؼاـ 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 20وٌىيٞٛف و٠ خْ هاتْ هؽغ قيف تاـ 

تا و٠ ػؽؼ كيٞق كٍاـ ٗسٞوػ تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ خ٢ر ٛصة ؼـ ؤّٞ 

.ًاٗدٌر

0ػؽؼ

160703
 تا SF6 ًئٞآٗدف اق ٛٞع 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 20وٌىيٞٛف هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ خ٢ر ٛصة ؼـ ؤّٞ ًاٗدٌر
0ػؽؼ

160704

 SF6 ًئٞآٗدف اق ٛٞع 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 20وٌىيٞٛف هاتْ هؽغ قيف تاـ 

كيٞقؼاـ تا و٠ ػؽؼ كيٞق كٍاـ ٗسٞوػ تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ خ٢ر ٛصة ؼـ 

.ؤّٞ ًاٗدٌر

0ػؽؼ

160705
 ًئٞآٗدف اق ٛٞع غالء تا 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 20وٌىيٞٛف هاتْ هؽغ قيف تاـ 

.كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ خ٢ر ٛصة ؼـ ؤّٞ ًاٗدٌر
0ػؽؼ

160706

 ًئٞآٗدف اق ٛٞع غالء، 40 آٗدفي تا خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓسي 20وٌىيٞٛف هاتْ هؽغ قيف تاـ 

كيٞقؼاـ تا و٠ ػؽؼ كيٞق كٍاـ ٗسٞوػ تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ خ٢ر ٛصة ؼـ 

.ؤّٞ ًاٗدٌر

0ػؽؼ

160901
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ 50 ًئٞٝٓسي تا خفياٙ ظفت٠ اي 6ًٔيؽ ازصاّ قٗيٚ و٠ خْ 

.ؼٞـ ًاْٗ
4,993,000ػؽؼ

160902
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي 50 ًئٞٝٓسي تا خفياٙ ظفت٠ اي 11ًٔيؽ ازصاّ قٗيٚ و٠ خْ 

.ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
5,186,000ػؽؼ

160903
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي 50 ًئٞٝٓسي تا خفياٙ ظفت٠ اي 20ًٔيؽ ازصاّ قٗيٚ و٠ خْ 

.ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
5,403,000ػؽؼ

160904
 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي 50 ًئٞٝٓسي تا خفياٙ ظفت٠ اي 33ًٔيؽ ازصاّ قٗيٚ و٠ خْ 

.ت٠ ؼٞـ ًاْٗ
6,372,000ػؽؼ

1,256,000ػؽؼ. ًئٞٝٓسي خ٢ر ٛصة ؼـ كعاي ؼاغْ زاتٔٞ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ ٝ تؽٝٙ كيٞق6خاي٠ كيٞق 161001

1,489,000ػؽؼ. ًئٞٝٓسي خ٢ر ٛصة ؼـ كعاي ؼاغْ زاتٔٞ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ ٝ تؽٝٙ كيٞق11خاي٠ كيٞق 161002

1,911,000ػؽؼ. ًئٞٝٓسي خ٢ر ٛصة ؼـ كعاي ؼاغْ زاتٔٞ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ ٝ تؽٝٙ كيٞق20خاي٠ كيٞق 161003

2,240,000ػؽؼ. ًئٞٝٓسي خ٢ر ٛصة ؼـ كعاي ؼاغْ زاتٔٞ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ ٝ تؽٝٙ كيٞق33خاي٠ كيٞق 161004

1,082,000ػؽؼ. آٗدفي16 ًئٞٝٓسي 6كٍَٜ كيٞق 161101

1,082,000ػؽؼ. آٗدفي25 ًئٞٝٓسي 6كٍَٜ كيٞق 161102

1,082,000ػؽؼ. آٗدفي40 ًئٞٝٓسي 6كٍَٜ كيٞق 161103

1,140,000ػؽؼ. آٗدفي63 ًئٞٝٓسي 6كٍَٜ كيٞق 161104

1,159,000ػؽؼ. آٗدفي100 ًئٞٝٓسي 6كٍَٜ كيٞق 161105

1,179,000ػؽؼ. آٗدفي16 ًئٞٝٓسي 11كٍَٜ كيٞق 161106

1,179,000ػؽؼ. آٗدفي25 ًئٞٝٓسي 11كٍَٜ كيٞق 161107

1,217,000ػؽؼ. آٗدفي40 ًئٞٝٓسي 11كٍَٜ كيٞق 161108

1,217,000ػؽؼ. آٗدفي63 ًئٞٝٓسي 11كٍَٜ كيٞق 161109

1,237,000ػؽؼ. آٗدفي100 ًئٞٝٓسي 11كٍَٜ كيٞق 161110



1,387,000ػؽؼ. آٗدفي16 ًئٞٝٓسي 20كٍَٜ كيٞق 161111

1,387,000ػؽؼ. آٗدفي25 ًئٞٝٓسي 20كٍَٜ كيٞق 161112

1,387,000ػؽؼ. آٗدفي40 ًئٞٝٓسي 20كٍَٜ كيٞق 161113

1,426,000ػؽؼ. آٗدفي63 ًئٞٝٓسي 20كٍَٜ كيٞق 161114

1,426,000ػؽؼ. آٗدفي100 ًئٞٝٓسي 20كٍَٜ كيٞق 161115

1,484,000ػؽؼ. آٗدفي16 ًئٞٝٓسي 33كٍَٜ كيٞق 161116

1,484,000ػؽؼ. آٗدفي25 ًئٞٝٓسي 33كٍَٜ كيٞق 161117

1,523,000ػؽؼ. آٗدفي40 ًئٞٝٓسي 33كٍَٜ كيٞق 161118

1,523,000ػؽؼ. آٗدفي63 ًئٞٝٓسي 33كٍَٜ كيٞق 161119

1,581,000ػؽؼ. آٗدفي100 ًئٞٝٓسي 33كٍَٜ كيٞق 161120

5,408,000ػؽؼ.50/ 5 زا 5/5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ   6زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161201

6,048,000ػؽؼ.300/ 5 زا 75/ 5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    6زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161202

6,629,000ػؽؼ.600/ 5 زا 400/ 5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    6زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161203

7,696,000ػؽؼ.50/ 5 زا 5/5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    11زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161204

8,132,000ػؽؼ.300/ 5 زا 75/ 5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    11زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161205

8,989,000ػؽؼ.600/ 5 زا 400/ 5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    11زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161206

8,428,000ػؽؼ.50/ 5 زا 5/5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    20زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161207

8,327,000ػؽؼ.300/ 5 زا 75/ 5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    20زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161208

8,539,000ػؽؼ.600/ 5 زا 400/ 5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    20زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161209

9,135,000ػؽؼ.50/ 5 زا 5/5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    33زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161210

8,933,000ػؽؼ.300/ 5 زا 75/ 5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    33زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161211

9,205,000ػؽؼ.600/ 5 زا 400/ 5 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر زثؽيْ    33زفاٛىلٞـٗازٞـ خفياٙ 161212

7,797,000ػؽؼ. ٝٓر6000/ 100 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر  زثؽيْ 6زفاٛىلٞـٗازٞـ ٝٓسال زي خْ 161301

8,403,000ػؽؼ. ٝٓر6000/ 100 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر  زثؽيْ 6زفاٛىلٞـٗازٞـ ٝٓسال ؼٝ خْ 161302

8,302,000ػؽؼ. ٝٓر11000/ 100 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر  زثؽيْ 11زفاٛىلٞـٗازٞـ ٝٓسال زي خْ 161303

9,160,000ػؽؼ. ٝٓر11000/ 100 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر  زثؽيْ 11زفاٛىلٞـٗازٞـ ٝٓسال ؼٝ خْ 161304

8,539,000ػؽؼ. ٝٓر20000/ 100 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر  زثؽيْ 20زفاٛىلٞـٗازٞـ ٝٓسال زي خْ 161305

9,236,000ػؽؼ. ٝٓر20000/ 100 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر  زثؽيْ 20زفاٛىلٞـٗازٞـ ٝٓسال ؼٝ خْ 161306

11,559,000ػؽؼ. ٝٓر33000/ 100 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر  زثؽيْ 33زفاٛىلٞـٗازٞـ ٝٓسال زي خْ 161307

13,134,000ػؽؼ. ٝٓر33000/ 100 ًئٞٝٓسي تا ٛىثر  زثؽيْ 33زفاٛىلٞـٗازٞـ ٝٓسال ؼٝ خْ 161308

13,896,000ػؽؼ.ـ٠ٓ ثاٛٞي٠ خ٢ر ازصاّ ت٠ زفاٛىلٞـٗازٞـ خفيا161401ٙ

5,728,000( ػؽؼ3 )وفي. ًئٞآٗدف10 ًئٞٝٓر ٝ 6تفم ُيف كٍاـ ٗسٞوػ اق ٛٞع وئيٌٞٛي 161601

5,850,000( ػؽؼ3 )وفي. ًئٞآٗدف10 ًئٞٝٓر ٝ 11تفم ُيف كٍاـ ٗسٞوػ اق ٛٞع وئيٌٞٛي 161602

8,274,000( ػؽؼ3 )وفي. ًئٞآٗدف10 ًئٞٝٓر ٝ 20تفم ُيف كٍاـ ٗسٞوػ اق ٛٞع وئيٌٞٛي 161603

8,274,000( ػؽؼ3 )وفي. ًئٞآٗدف10 ًئٞٝٓر ٝ 33تفم ُيف كٍاـ ٗسٞوػ اق ٛٞع وئيٌٞٛي 161604

2,493,000( ػؽؼ3 )وفي. آٗدفي تا آ٘اٙ ٗفتٞغ100  ًئٞٝٓر تا خاي٠ 6ًاذ اٝذ كيٞق 161701

3,084,000( ػؽؼ3 )وفي. آٗدفي تا آ٘اٙ ٗفتٞغ100 ًئٞٝٓر تا خاي٠ 11ًاذ اٝذ كيٞق 161702

3,053,000( ػؽؼ3 )وفي. آٗدفي تا آ٘اٙ ٗفتٞغ100 ًئٞٝٓر تا خاي٠ 20ًاذ اٝذ كيٞق 161703

3,427,000( ػؽؼ3 )وفي. آٗدفي تا آ٘اٙ ٗفتٞغ100 ًئٞٝٓر تا خاي٠ 33ًاذ اٝذ كيٞق 161704

ٙ ١اي ٗفتٞغ100 ًئٞٝٓر تا خاي٠ 20ًاذ اٝذ ـئٌٞقـ 161705 3,889,000( ػؽؼ3 )وفي. آٗدفي تا آ٘ا

161801
 ًئُٞفٕ ٛيفٝ ٝ ٝٓسال 1000 ًئٞٝٓر اق ص٘ؾ ٗصٜٞػي تا هؽـذ ًًٍ ٝ كٍاـ 6ٗوفٟ ازٌائي ؼاغٔي 

. ًئٞٝٓر65ظفت٠ اي واًٚ 
249,000ػؽؼ



161802
 ًئُٞفٕ ٛيفٝ ٝ ٝٓسال 1000 ًئٞٝٓر اق ص٘ؾ ٗصٜٞػي تا هؽـذ ًًٍ ٝ كٍاـ 11ٗوفٟ ازٌائي ؼاغٔي 

. ًئٞٝٓر85ظفت٠ اي واًٚ 
286,000ػؽؼ

161803
 ًئُٞفٕ ٛيفٝ ٝ ٝٓسال 1000 ًئٞٝٓر اق ص٘ؾ ٗصٜٞػي تا هؽـذ ًًٍ ٝ كٍاـ 20ٗوفٟ ازٌائي ؼاغٔي 

. ًئٞٝٓر125ظفت٠ اي واًٚ 
419,500ػؽؼ

161804
 ًئُٞفٕ ٛيفٝ ٝ ٝٓسال 1000 ًئٞٝٓر اق ص٘ؾ ٗصٜٞػي تا هؽـذ ًًٍ ٝ كٍاـ 33ٗوفٟ ازٌائي ؼاغٔي 

. ًئٞٝٓر170ظفت٠ اي واًٚ 
457,500ػؽؼ

161901
 آٗدفي ٝ خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓر 80 ًئٞٝٓسي تا ٝٓسال ظفت٠ اي واًٚ 11ٗوفٟ ػثٞـي ؼاغٔي 

. ًئٞآٗدف10
449,500ػؽؼ

161902
 آٗدفي ٝ خفياٙ ظفت٠ اي 630 ًئٞٝٓر 125 ًئٞٝٓسي تا ٝٓسال ظفت٠ اي واًٚ 20ٗوفٟ ػثٞـي ؼاغٔي 

. ًئٞآٗدف10
599,000ػؽؼ

162001

 ِٗا ٝٓر 250 واٛسي ٗسف تا هؽـذ هؽغ 200×85×85 ًئٞٝٓسي ت٠ اتؼاؼ زوفيثي 6ؤّٞ كٍاـ ٗسٞوػ 

 ٗئي٘سف ت٠ اٛع٘إ ٛثٍي، هلْ، ٓٞال ٝ ؿيفٟ تا 2آٗدف، ز٢ي٠ ٌؽٟ اق ٝـم كٞالؼي ـٝؿٜي ت٠ ظػاٗر 

.تؽٞـ ًاْٗ ٝ تؽٝٙ ٌي٠ٜ، ٗوفٟ ٝ ٓٞاقٕ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ًٜسفّ (خػس٠)ـَٛ آٗيكي آٌسفٝاوسازيي 

26,872,000ؼوسِاٟ

162002

 ِٗا 350 واٛسي ٗسف تا هؽـذ هؽغ 220×90×90 ًئٞٝٓسي ت٠ اتؼاؼ زوفيثي 11ؤّٞ كٍاـ ٗسٞوػ 

 ٗئي٘سف ت٠ اٛع٘إ ٛثٍي، هلْ، ٓٞال ٝ ؿيفٟ 2ٝٓر آٗدف، ز٢ي٠ ٌؽٟ اق ٝـم كٞالؼي ـٝؿٜي ت٠ ظػاٗر 

.تؽٞـ ًاْٗ ٝ تؽٝٙ ٌي٠ٜ، ٗوفٟ ٝ ٓٞاقٕ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ًٜسفّ (خػس٠)تا ـَٛ آٗيكي آٌسفٝاوسازيي 

29,132,000ؼوسِاٟ

162003

 ِٗا 500 واٛسي ٗسف تا هؽـذ هؽغ 250×115×115 ًئٞٝٓسي ت٠ اتؼاؼ زوفيثي 20ؤّٞ كٍاـ ٗسٞوػ 

 ٗئي٘سف ت٠ اٛع٘إ ٛثٍي، هلْ، ٓٞال ٝ 2/5ٝٓر آٗدف، ز٢ي٠ ٌؽٟ اق ٝـم كٞالؼي ـٝؿٜي ت٠ ظػاٗر 

تؽٞـ ًاْٗ ٝ تؽٝٙ ٌي٠ٜ، ٗوفٟ ٝ ٓٞاقٕ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ  (خػس٠)ؿيفٟ تا ـَٛ آٗيكي آٌسفٝاوسازيي 

.ًٜسفّ

34,105,000ؼوسِاٟ

162004

 ِٗا 700 واٛسي ٗسف تا هؽـذ هؽغ 275×165×160 ًئٞٝٓسي ت٠ اتؼاؼ زوفيثي 33ؤّٞ كٍاـ ٗسٞوػ 

 ٗئي٘سف ت٠ اٛع٘إ ٛثٍي، هلْ، ٓٞال ٝ 2/5ٝٓر آٗدف، ز٢ي٠ ٌؽٟ اق ٝـم كٞالؼي ـٝؿٜي ت٠ ظػاٗر 

تؽٞـ ًاْٗ ٝ تؽٝٙ ٌي٠ٜ، ٗوفٟ ٝ ٓٞاقٕ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ  (خػس٠)ؿيفٟ تا ـَٛ آٗيكي آٌسفٝاوسازيي 

.ًٜسفّ

55,274,000ؼوسِاٟ

162202

 واٛسي ٗسف 225×165×90ؤّٞ كٍاـ ٗسٞوػ كٔكي ًٍٞئي، ايىساؼٟ ز٘إ تىس٠ ت٠ اتؼاؼ زوفيثي 

 20 ٗئي٘سف، ٌاْٗ يي ػؽؼ ؼلٌٛسٞـ ًٖ ـٝؿٚ 2/5واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر  

 ًئٞآٗدف، ٛصة ٌؽٟ ـٝي اـات٠ ًٍٞئي تا 16 آٗدف تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 1250ًئٞٝٓسي 

.كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ

0ؼوسِاٟ

162302

 واٛسي ٗسف 225×165×90ؤّٞ كٍاـ ٗسٞوػ كٔكي ًٍٞئي، ايىساؼٟ ز٘إ تىس٠ ت٠ اتؼاؼ زوفيثي 

 20 ٗئي٘سف، ٌاْٗ يي ػؽؼ ؼلٌٛسٞـ ًٖ ـٝؿٚ 2/5واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 

 ًئٞآٗدف، ٛصة ٌؽٟ ـٝي اـات٠ ًٍٞئي ٝ 16 آٗدف تا خفياٙ ٛاٗي هؽغ ازصاّ ًٞزاٟ 1250ًئٞٝٓسي 

 ًئٞآٗدف تا كفٗاٙ هؽغ ٝ ٝصْ 40 ًئٞٝٓر تا خفياٙ ظفت٠ اي 20يي ػؽؼ ًٔيؽ ازصاّ قٗيٚ و٠ خْ 

.ؼوسي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ

0ؼوسِاٟ

280,405,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 20ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170101

335,177,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 30ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170102

360,004,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 50ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170103

464,022,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 80ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170104

533,367,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 100ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170105

602,712,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 120ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170106

681,582,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 150ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170107



970,039,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 175ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170108

1,170,537,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 200ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170109

1,250,729,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 225ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170110

1,288,919,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 250ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170111

1,365,299,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 275ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170112

1,718,556,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 300ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170113

1,747,199,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 350ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170114

1,909,506,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 400ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170115

2,045,879,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 450ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170116

2,524,046,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 500ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170117

2,638,616,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 550ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170118

2,714,996,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 600ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170119

3,669,168,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 700ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170120

3,907,085,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 800ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170121

4,058,083,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 900ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170122

4,913,739,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ؼايKVAٖ 1000ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170123

300,546,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 20ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170201

342,304,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 30ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170202

466,770,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 50ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170203

571,793,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 80ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170204

648,173,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 100ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170205

715,005,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 120ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170206

885,855,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 150ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170207

956,205,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 175ٗٞٓؽ تفم تاهؽـذ ٛاٗي 170208

1,110,975,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 200ٗٞٓؽ تفم تاهؽـذ ٛاٗي 170209

1,214,566,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 225ٗٞٓؽ تفم تاهؽـذ ٛاٗي 170210

1,346,824,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 250ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170211

1,465,414,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 275ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170212

1,659,379,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 300ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170213

1,718,272,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 350ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170214

1,937,764,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 400ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170215

2,022,881,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 450ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170216

2,462,308,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 500ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170217

2,546,728,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 550ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170218

2,912,548,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 600ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170219

3,306,598,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 700ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170220

3,737,488,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 800ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170221

4,027,329,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 900ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170222

4,579,284,000ؼوسِاٟ. ٜٗاوة تفاي ًاـ ت٠ صٞـذ اظؽفاـيKVA 1000ٗٞٓؽ تفم تا هؽـذ ٛاٗي 170223

180101
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع غٍي 

. ًئٞٝاـ5ت٠ هؽـذ 
0ؼوسِاٟ



180102
  ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع غٍي 

. ًئٞٝاـ7/5ت٠  هؽـذ 
0ؼوسِاٟ

180103
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع غٍي 

. ًئٞٝاـ10ت٠ هؽـذ 
1,647,000ؼوسِاٟ

180104
  ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع غٍي 

. ًئٞٝاـ12/5ت٠  هؽـذ 
1,829,000ؼوسِاٟ

180105
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع غٍي 

. ًئٞٝاـ15ت٠ هؽـذ 
2,313,000ؼوسِاٟ

180106
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع غٍي 

. ًئٞٝاـ20ت٠ هؽـذ 
2,697,000ؼوسِاٟ

180107
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع غٍي 

. ًئٞٝاـ25ت٠ هؽـذ 
3,089,000ؼوسِاٟ

180108
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع غٍي 

. ًئٞٝاـ30ت٠ هؽـذ 
3,747,000ؼوسِاٟ

180109
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع غٍي 

. ًئٞٝاـ40ت٠ هؽـذ 
4,471,000ؼوسِاٟ

180110
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع غٍي 

. ًئٞٝاـ50ت٠ هؽـذ 
5,382,000ؼوسِاٟ

180201
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ـٝؿٜي 

. ًئٞٝاـ10ت٠ هؽـذ 
5,270,000ؼوسِاٟ

180202
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ـٝؿٜي 

. ًئٞٝاـ15ت٠ هؽـذ 
6,189,000ؼوسِاٟ

180203
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ـٝؿٜي 

. ًئٞٝاـ20ت٠ هؽـذ 
7,083,000ؼوسِاٟ

180204
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ـٝؿٜي 

.  ًئٞٝاـ25ت٠ هؽـذ 
7,644,000ؼوسِاٟ

180205
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ـٝؿٜي 

.  ًئٞٝاـ30ت٠ هؽـذ 
8,592,000ؼوسِاٟ

180206
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ـٝؿٜي 

.  ًئٞٝاـ40ت٠ هؽـذ 
10,642,000ؼوسِاٟ

180207
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ـٝؿٜي 

.  ًئٞٝاـ50ت٠ هؽـذ 
11,808,000ؼوسِاٟ

180208
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ـٝؿٜي 

.  ًئٞٝاـ100ت٠ هؽـذ 
0ؼوسِاٟ

180301
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ ت٠ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ُاقي 

.  ًئٞٝاـ5هؽـذ 
0ؼوسِاٟ

180302
  ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ُاقي 

.  ًئٞٝاـ12/5ت٠  هؽـذ 
1,307,000ؼوسِاٟ

180303
 ١فزك، تا ازصاّ ؼٓسا، ٗد٢ك ت٠ ٗواٝٗر زػٔي٠ تاـ ٝ ت٠ 50 ٝٓر، 400غاقٙ صٜؼسي و٠ كاق اق ٛٞع ُاقي 

.  ًئٞٝاـ25هؽـذ 
2,289,000ؼوسِاٟ

180401
ـُٞالزٞـ غاقٙ ٛٞع آٌسفٝٛيٌي، ٗد٢ك ت٠ ًىيٜٞن كي ٗسف تا هاتٔير تفٛا٠ٗ ـيكي خ٠ٔ ١اي غاقٛي ت٠ 

. خ6٠ٔزفزية ؼٓػٞاٟ تؽٞـ ًاْٗ ؼاـاي 
4,319,000ؼوسِاٟ



180402
ـُٞالزٞـ غاقٙ ٛٞع آٌسفٝٛيٌي، ٗد٢ك ت٠ ًىيٜٞن كي ٗسف تا هاتٔير تفٛا٠ٗ ـيكي خ٠ٔ ١اي غاقٛي ت٠ 

. خ12٠ٔزفزية ؼٓػٞاٟ تؽٞـ ًاْٗ ؼاـاي 
6,447,000ؼوسِاٟ

180403
ـُٞالزٞـ غاقٙ ٛٞع آٌسفٝٛيٌي، ٗد٢ك ت٠ ًىيٜٞن كي ٗسف تا هاتٔير تفٛا٠ٗ ـيكي خ٠ٔ ١اي غاقٛي ت٠ 

. خ18٠ٔزفزية ؼٓػٞاٟ تؽٞـ ًاْٗ ؼاـاي 
0ؼوسِاٟ

190101
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف50 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
67,202,000ؼوسِاٟ

190102
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف75 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
81,875,000ؼوسِاٟ

190103
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف100 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
93,935,000ؼوسِاٟ

190104
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف125 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
119,161,000ؼوسِاٟ

190105
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف160 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
122,980,000ؼوسِاٟ

190106
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف200 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
146,304,000ؼوسِاٟ

190107
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف250 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
158,464,000ؼوسِاٟ

190108
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف315 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
185,499,000ؼوسِاٟ

190109
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف400 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
222,226,000ؼوسِاٟ

190110
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف500 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
258,128,000ؼوسِاٟ

190111
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف،  تاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك630 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
313,403,000ؼوسِاٟ

190112
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف،  تاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك800 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
370,240,000ؼوسِاٟ

190113
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف،  تاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1000 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
420,201,000ؼوسِاٟ

190114
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف،  تاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1250 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
519,547,000ؼوسِاٟ

190115
ٝٓر 11000/400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ؼـ ؼاغْ واغس٘اٙ، و٠ كاق 

. ًئٞٝٓر آٗدف،  تاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1600 ١فزك، ت٠ هؽـذ 50
642,760,000ؼوسِاٟ

190201
زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

. ًئٞ  ٝٓر آٗدف50 ١فزكتاهؽـذ 50 ٝٓر، 11000/400/231
67,202,000ؼوسِاٟ

190202
زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

. ًئٞ  ٝٓر آٗدف75 ١فزكتاهؽـذ 50 ٝٓر، 11000/400/231
81,875,000ؼوسِاٟ

190203
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف100 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
93,935,000ؼوسِاٟ

190204
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف125 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
119,161,000ؼوسِاٟ



190205
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف160 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
122,980,000ؼوسِاٟ

190206
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف200 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
146,304,000ؼوسِاٟ

190207
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف250 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
158,464,000ؼوسِاٟ

190208
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف315 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
185,499,000ؼوسِاٟ

190209
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف ، ٝتاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك400 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
222,226,000ؼوسِاٟ

190210
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف ، ٝتاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك500 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
258,128,000ؼوسِاٟ

190211
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف ، ٝتاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك630 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
313,403,000ؼوسِاٟ

190212
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف ، ٝتاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك800 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
370,240,000ؼوسِاٟ

190213
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف ، ٝتاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1000 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
420,201,000ؼوسِاٟ

190214
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف ، ٝتاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1250 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
519,547,000ؼوسِاٟ

190215
 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـٗسٞوػ ـٝؿٜي تفاي ٛصة  ـٝي وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ، و٠ كاق،    

.  ًئٞ ٝٓر آٗدف ، ٝتاـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1600 ١فزكتاهؽـذ 50ٝٓر، 11000/400/
642,760,000ؼوسِاٟ

190301
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000 / 400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف25ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
50,017,000ؼوسِاٟ

190302
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف50ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
67,202,000ؼوسِاٟ

190303
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف75ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
81,875,000ؼوسِاٟ

190304
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف100ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
93,935,000ؼوسِاٟ

190305
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف125ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
119,161,000ؼوسِاٟ

190306
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف160ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
122,980,000ؼوسِاٟ



190307
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف200ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
146,304,000ؼوسِاٟ

190308
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف250ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
158,464,000ؼوسِاٟ

190309
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف315ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
185,499,000ؼوسِاٟ

190310
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000 / 400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف،  ٝ تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك400ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
222,226,000ؼوسِاٟ

190311
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000 / 400 /231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف،  ٝ تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك500ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
250,514,000ؼوسِاٟ

190312
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف،  ٝ تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك630ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
313,403,000ؼوسِاٟ

190313
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف،  ٝ تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك800ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
370,240,000ؼوسِاٟ

190314
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف، ٝ تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1000ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
432,789,000ؼوسِاٟ

190315
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف، ٝ تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1250ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
504,107,000ؼوسِاٟ

190316
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف، ٝ تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1600ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
642,633,000ؼوسِاٟ

190317
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف، ٝ تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك2000ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
0ؼوسِاٟ

190318
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف، ٝ تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك2500ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
0ؼوسِاٟ

190319
 ١فزك، تفاي ٛصة ؼـ  ؼاغْ 50 ٝٓر، 20000 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي زي كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف10واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
46,366,000ؼوسِاٟ

190320
 ١فزك، تفاي ٛصة ؼـ  ؼاغْ 50 ٝٓر، 20000 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي زي كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف15واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
50,085,000ؼوسِاٟ

190321
 ١فزك، تفاي ٛصة ؼـ  ؼاغْ 50 ٝٓر، 20000 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي زي كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف25واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
56,818,000ؼوسِاٟ

190401
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف50وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
67,202,000ؼوسِاٟ

190402
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف75وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
81,875,000ؼوسِاٟ

190403
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف100وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
93,935,000ؼوسِاٟ

190404
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف125وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
119,161,000ؼوسِاٟ

190405
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف160وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
122,980,000ؼوسِاٟ

190406
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف200وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
146,304,000ؼوسِاٟ



190407
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف250وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
158,464,000ؼوسِاٟ

190408
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف315وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
185,499,000ؼوسِاٟ

190409
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف، تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك400وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
222,211,000ؼوسِاٟ

190410
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف، تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك500وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
250,618,000ؼوسِاٟ

190411
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف، تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك630وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
313,403,000ؼوسِاٟ

190412
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

.  ًئٞٝٓر آٗدف، تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك800وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ 
370,240,000ؼوسِاٟ

190413
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف، تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1000وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ   
432,789,000ؼوسِاٟ

190414
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف، تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1250وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ   
504,107,000ؼوسِاٟ

190415
 ١فزك، تفاي ٛصة  ـٝي 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ ـٝؿٜي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف، تا ـ٠ٓ ضلاظسي تٞظ ١ٞٓسك1600وٌٞي قٗيٜي ؼـ كعاي آقاؼ ت٠ هؽـذ   
642,760,000ؼوسِاٟ

190501
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف160ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
0ؼوسِاٟ

190502
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف200ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
243,186,000ؼوسِاٟ

190503
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف250ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
253,437,000ؼوسِاٟ

190504
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف315ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
271,375,000ؼوسِاٟ

190505
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف400ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
292,460,000ؼوسِاٟ

190506
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف500ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
332,598,000ؼوسِاٟ

190507
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف630ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
420,837,000ؼوسِاٟ

190508
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر آٗدف800ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
500,689,000ؼوسِاٟ



190509
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف1000ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
582,333,000ؼوسِاٟ

190510
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف1250ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
657,060,000ؼوسِاٟ

190511
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف1600ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
815,017,000ؼوسِاٟ

190512
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف2000ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
981,646,000ؼوسِاٟ

190513
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف2500ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
1,144,556,000ؼوسِاٟ

190514
 ١فزك، تفاي ٛصة  ؼـ 50 ٝٓر، 20000/ 400 / 231زفاٛىلٞـٗازٞـ كٍاـ ٗسٞوػ غٍي و٠ كاق    

. ًئٞٝٓر  آٗدف3150ؼاغْ واغس٘اٙ ت٠ هؽـذ 
0ؼوسِاٟ

0ػؽؼ.ـ٠ٓ ضلاظر زفاٛىلٞـٗازٞـ، ٛٞع تٞغ٢ٔسه190601

27,100ًئٞٗسف.خياؼٟ ًفؼٙ ٗىيف ٝ خياؼٟ ًفؼٙ ٗطْ خاي٠، تفاي زيف١اي تسٞٛي، زٞتي ٝ خاي٠ كٔكي200101

200201
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 8، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، تفاي 200 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .ٛصة ؼـ قٗي
2,472,000ػؽؼ

200202
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 8، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، تفاي 400 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .ٛصة ؼـ قٗي
3,454,000ػؽؼ

200203
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 8، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، تفاي 600 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .ٛصة ؼـ قٗي
3,838,000ػؽؼ

200204
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 8، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، تفاي 800 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .ٛصة ؼـ قٗي
4,470,000ػؽؼ

200301
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 9، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، تفاي 200 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .ٛصة ؼـ قٗي
4,013,000ػؽؼ

200302
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 9، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، تفاي 400 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .ٛصة ؼـ قٗي
4,872,000ػؽؼ

200303
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 9، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، تفاي 600 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .ٛصة ؼـ قٗي
5,791,000ػؽؼ

200304
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 9، ت٠  اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، تفاي 800 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .ٛصة ؼـ قٗي
6,303,000ػؽؼ

200401
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 10، ت٠  اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 200 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
4,565,000ػؽؼ

200402
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 10، ت٠  اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 400 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
5,048,000ػؽؼ

200403
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 10، ت٠  اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 600 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
6,362,000ػؽؼ

200404
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 10، ت٠  اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 800 ٗسف تا ، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
6,451,000ػؽؼ

200501
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 12، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 200 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
5,332,000ػؽؼ

200502
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 12، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 400 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
6,911,000ػؽؼ



200503
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 12، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 600 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
8,296,000ػؽؼ

200504
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 12، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 800 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
9,321,000ػؽؼ

200505
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 12، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 1000 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
10,130,000ػؽؼ

200506
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 12، ت٠  اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 1200 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
10,918,000ػؽؼ

200601
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 14، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 400 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
8,642,000ػؽؼ

200602
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 14، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 600 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
10,396,000ػؽؼ

200603
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ14، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، تفاي 800 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .ٛصة ؼـ قٗي
11,738,000ػؽؼ

200604
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 14، ت٠  اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 1000 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
12,619,000ػؽؼ

200605
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 14، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 1200 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
13,167,000ػؽؼ

200606
ْ ُفؼ آج ؼاـ ٝ زطْ٘ ًٍٍي ضؽٝؼ 14، ت٠ اـزلاع Hزيف تسٞٛي تفم زيح   ًئُٞفٕ، 1500 ٗسف، تا ٗي

ٚ ١اي ٛفٕ .تفاي ٛصة ؼـ قٗي
12,965,000ػؽؼ

200701

خاي٠ كٔكي تفاي زٞقيغ ٛيفٝي تفم، واغس٠ ٌؽٟ اقٛثٍي، ٛاٝؼاٛي ٝ خفٝكي٢ٔاي ٍٗات٠، ٌاْٗ تفي، 

خٞي، غٖ ًاـي٢اي القٕ ت٠ ؼٞـًاْٗ، تايي ؼور ـَٛ ظؽقَٛ  ٝ يي ؼور ـَٛ ـٝؿٜي أًئي 

. ٗسف15ٗفؿٞب ـٝي ًاـ١اي اٛدإ ٌؽٟ، ت٠ اـزلاع زا 

32,100ًئُٞفٕ

200801

خاي٠ كٔكي زفاؽ تفم، ز٢ي٠ ٌؽٟ اق ٠ٓٞٓ وياٟ تاصلط٠ اٛس٢ايي، ٌاْٗ تفي، خٞي، غٖ ًاـي٢اي القٕ 

ٝزؼثي٠ ٗطْ كيٞق١اٝخير ازصاّ قٗيٚ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ، تايي ؼور ـَٛ ظؽقَٛ ٝ يي ؼور ـَٛ 

.ـٝؿٜي أًئي ٗفؿٞب ـٝي ًاـ١اي اٛدإ ٌؽٟ

36,000ًئُٞفٕ

201401
ًٜىّٞ ُآٞاٛيكٟ ُفٕ تفاي خاي٠ ١اي تفم، 

.ت٠ ٜٗظٞـٗصاـف ٗػسٔق ؼثن ٛو٠ٍ ٍٝٗػصاذ
38,300ًئُٞفٕ

78,900ػؽؼ. ٗئي٘سف5×40ازفي٠ يي غا٠ٛ تفاي ٗوفٟ زفغي، تا ٗي٠ٔ ٝاٌديْ ُآٞاٛيكٟ، ت٠ اتؼاؼ زى٠٘ 201601

112,000ػؽؼ. ٗئي٘سف5×40ازفي٠ ؼٝغا٠ٛ تاـاى ٗفتٞغ، تفاي ٗوفٟ زفغي، تاٗي٠ٔ ٝاٌديْ ُآٞاٛيكٟ، ت٠ اتؼاؼزى٠٘ 201602

138,000ػؽؼ. ٗئي٘سف5×40ازفي٠ و٠ غا٠ٛ تاـاى ٗفتٞغ، تفاي ٗوفٟ زفغي، تاٗي٠ٔ ٝاٌديْ ُآٞاٛيكٟ، ت٠ اتؼاؼزى٠٘ 201603

184,500ػؽؼ. ٗئي٘سف5×40ازفي٠ خٜح غا٠ٛ تاـاى ٗفتٞغ، تفاي ٗوفٟ زفغي، تاٗي٠ٔ ٝاٌديْ ُآٞاٛيكٟ، ت٠ اتؼاؼزى٠٘ 201604

632,500ػؽؼ. ُآٞاٛيكٟ ُف6ٕتفاًر خٔٞتفو٠ غا٠ٛ تاازفي٠ ١اي ٗفتٞغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٛثٍي ٛ٘فٟ 201701

948,500ػؽؼ. ُآٞاٛيكٟ ُف6ٕتفاًر خٔٞتفخٜح غا٠ٛ تاازفي٠ ١اي ٗفتٞغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٛثٍي ٛ٘فٟ 201702

76,700ػؽؼ.80Sٗوفٟ زفغي كٍاـظؼيق 201801

76,400ػؽؼ.70Sٗوفٟ زفغي كٍاـظؼيق 201802

221,500ػؽؼ. ًئٞٝٓر، تاخاي٠ ٗفتٞغ، ؼــان زيف20ٗوفٟ وٞقٛي زيٜي ـاؼيٞكفير 201901

0ػؽؼ. ًئٞٝٓر، تاخاي٠ ٗفتٞغ، واه٠ ًٞزاٟ، تفاي ًٜىّٞ كٔكي20ٗوفٟ وٞقٛي زيٜي ـاؼيٞكفير 201902



239,000ػؽؼ. ًئٞٝٓر، تاخاي٠ ١اي ٗفتٞغ، واه٠ تٜٔؽ، تفاي ًٜىّٞ زٞتي20ٗوفٟ وٞقٛي زيٜي ـاؼيٞكفير 201903

202001
 ًئُٞفٗي، ز٘إ ٓٞاقٕ ٗفتٞغ، 7000 ًئٞٝٓر، تاٛيفٝي ًٍٍي 20ؼٝػؽؼٗوفٟ تٍواتي زيٜي 

.ٗاٜٛؽواًر، اي تاّ، اي ٌيٌْ ٢ٗٝفٟ زٍ٘ي
490,000وفي

202002
 ًئُٞفٗي، ز٘إ ٓٞاقٕ ٗفتٞغ، 7000 ًئٞٝٓر، تاٛيفٝي ًٍٍي 20و٠ ػؽؼٗوفٟ تٍواتي زيٜي 

.ٗاٜٛؽواًر، اي تاّ، اي ٌيٌْ ٢ٗٝفٟ زٍ٘ي
675,000وفي

202003
 ًئُٞفٗي، ز٘إ ٓٞاقٕ ٗفتٞغ، 12000 ًئٞٝٓر، تاٛيفٝي ًٍٍي 20و٠ ػؽؼٗوفٟ تٍواتي زيٜي 

.ٗاٜٛؽواًر، اي تاّ، اي ٌيٌْ ٢ٗٝفٟ زٍ٘ي
966,000وفي

0ػؽؼ.0202001ٗي٠ٔ خٔٞتفٛؽٟ تفاي ـؼيق 202101

21,200ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ35 زا16ًٔ٘ح ١ٞايي يي خيس٠ اق ٛٞع ٗىي، تفاي وي٢٘اي ١ٞايي ت٠ ٗوؽغ 202401

28,700ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ70 زا50ًٔ٘ح ١ٞايي يي خيس٠ اق ٛٞع ٗىي، تفاي وي٢٘اي ١ٞايي ت٠ ٗوؽغ 202402

21,900ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ35 زا16ًٔ٘ح ١ٞايي ؼٝخيس٠ اق ٛٞع ٗىي، تفاي وي٢٘اي ١ٞايي ت٠ ٗوؽغ 202501

32,300ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ70 زا50ًٔ٘ح ١ٞايي ؼٝخيس٠ اق ٛٞع ٗىي، تفاي وي٢٘اي ١ٞايي ت٠ ٗوؽغ 202502

62,800ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ185 زا95ًٔ٘ح ١ٞايي ؼٝخيس٠ اق ٛٞع ٗىي، تفاي وي٢٘اي ١ٞايي ت٠ ٗوؽغ 202503

40,600ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ70 زا35ًٔ٘ح ١ٞايي يي خيس٠ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٞٗي، تفاي وي٢٘اي ١ٞايي ت٠ ٗوؽغ 202601

47,700ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ70 زا35ًٔ٘ح ١ٞايي ؼٝخيس٠ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٞٗي، تفاي وي٢٘اي ١ٞايي ت٠ ٗوؽغ 202701

62,800ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ185 زا95ًٔ٘ح ١ٞايي ؼٝخيس٠ اق ٛٞع آٓٞٗيٜيٞٗي، تفاي وي٢٘اي ١ٞايي ت٠ ٗوؽغ 202702

190,000ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ70 زا35ًٔ٘ح آٝيكي ؼٝخيس٠ آٓٞٗيٜيٞٗي، ٛ٘فٟ 202801

264,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ240 زا95ًٔ٘ح آٝيكي ؼٝخيس٠ آٓٞٗيٜيٞٗي، ٛ٘فٟ 202802

273,500ػؽؼ.(ويٖ ُيف)ًٔ٘ح اٛس٢ايي و٠ خيس٠ 202901

278,000ػؽؼ.(ويٖ ُيف)ًٔ٘ح اٛس٢ايي ز٢اـخيس٠ 202902

361,500ػؽؼ.(ويٖ ُيف)ًٔ٘ح اٛس٢ايي خٜح خيس٠ 202903

646,000ػؽؼ.، ٗئي٘سف ٗفتغ70 زا35ًٔ٘ح خفوي اٛس٢ايي تفاي ويٖ آٓٞٗيٜيٕٞ كٞالؼ ت٠ ٗوؽغ 203001

673,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ240 زا95ًٔ٘ح خفوي اٛس٢ايي تفاي ويٖ آٓٞٗيٜيٕٞ كٞالؼ ت٠ ٗوؽغ 203002

136,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ٗفتغ70 زا 35اـٗٞــاؼ تفاي ويٖ آٓٞٗيٜيٞٗي ت٠ ٗوؽغ 203101

186,500ػؽؼ.  ٗئي٘سف ٗفتغ240 زا 95اـٗٞــاؼ تفاي ويٖ آٓٞٗيٜيٞٗي ت٠ ٗوؽغ 203102

255,000ًئُٞفٕ. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ويٖ ًٍي ١ٞايي16 زا 10ويٖ ٓػر ٗىي ت٠ ٗوؽغ 203201

256,000ًئُٞفٕ. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ويٖ ًٍي ١ٞايي35 زا 25ويٖ ٓػر ٗىي ت٠ ٗوؽغ 203202

257,500ًئُٞفٕ. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ويٖ ًٍي ١ٞايي70 زا 50ويٖ ٓػر ٗىي ت٠ ٗوؽغ 203203

259,000ًئُٞفٕ. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ويٖ ًٍي ١ٞايي185 زا 95ويٖ ٓػر ٗىي ت٠ ٗوؽغ 203204

203301
، تفاي ويٖ   BS215  يا   DIN048204ويٖ ١ٞايي آٓٞٗيٜيٞٗي تا ٝ يا تؽٝٙ ٗـك كٞالؼي  ٗؽاتن تا  

. ٗئي٘سف ٗفتغ70 زا 35ًٍي ١ٞايي ت٠ ٗوؽغ 
88,900ًئُٞفٕ

203302
، تفاي ويٖ  BS215  يا   DIN048204ويٖ ١ٞايي آٓٞٗيٜيٞٗي تا ٝ يا تؽٝٙ ٗـك كٞالؼي  ٗؽاتن تا

. ٗئي٘سف ٗفتغ185 زا95ًٍي  ١ٞايي ت٠ ٗوؽغ 
91,100ًئُٞفٕ

203303
، تفاي ويٖ ًٍي  BS215  يا   DIN048204ويٖ ١ٞايي آٓٞٗيٜيٞٗي تاٝياتؽٝٙ ٗـككٞالؼي ٗؽاتن  تا

. ٗئي٘سف ٗفتغ300 زا١240ٞايي  ت٠ ٗوؽغ 
108,000ًئُٞفٕ



53,600ًئُٞفٕ. ٗئي٘سف ٗفتغ، تفاي ويٖ ًٍي ١ٞايي16ويٖ ُآٞاٛيكٟ ت٠ ٗوؽغ 203401

56,600ًئُٞفٕ. ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ويٖ ًٍي ١ٞايي35 زا25ويٖ ُآٞاٛيكٟ ت٠ ٗوؽغ 203402

65,900ًئُٞفٕ. ٗئي٘سف ٗفتغ تفاي ويٖ ًٍي ١ٞايي70 زا50ويٖ ُآٞاٛيكٟ ت٠ ٗوؽغ 203403

203501
 ٗسفي ت٠ ؼٞـًاْٗ، ٌاْٗ خير غ٘يؽٟ، ويٖ ٢ٗاـ، تىر و٠ خيس٠، ٗوفٟ 14 زا٢ٗ10اـزيف١اي تفم 

.٢ٗاـ، ٢ٗاـًً، ٗي٠ٔ ٢ٗاـ، ٌُٞٞاـٟ، ًٜؽٟ ٢ٗاـ، صلط٠ ٢ٗاـ
1,822,000ؼوسِاٟ

203502
 ٗسفي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ، ٌاْٗ خير غ٘يؽٟ، ويٖ ٢ٗاـ، تىر و٠ خيس٠، ٗوفٟ ٢ٗاـ، 9 زا٢ٗ8اـزيف١اي تفم 

.٢ٗاـًً، ٗي٠ٔ ٢ٗاـ، ٌُٞٞاـٟ، ًٜؽٟ ٢ٗاـ، صلط٠ ٢ٗاـ
1,641,000ؼوسِاٟ

204101
 ٗئي٘سف، تاخير ٢ٗٝفٟ ٝتىس٢اي القٕ، 3×300×300ازصاّ قٗيٚ، ٌاْٗ يي ػؽؼصلط٠ ٗىي ت٠ اتؼاؼ 

. ٗسفؼـ ١ف ٛٞع قٗيٚ خك قٗيٚ وِٜي15 ًئُٞفٕ ؾؿاّ تازاٟ ًٜي زاػ٘ن 25 ًئٞ ُفٕ ٛ٘ي 15ٝ
4,366,000ؼوسِاٟ

204102
 ٗئي٘سف، تاخير ٢ٗٝفٟ ٝتىس٢اي القٕ، 5×500 ×500ازصاّ قٗيٚ، ٌاْٗ يي ػؽؼصلط٠ ٗىي ت٠ اتؼاؼ

. ٗسفؼـ ١ف ٛٞع قٗيٚ خك قٗيٚ وِٜي15 ًئُٞفٕ ؾؿاّ تازاٟ ًٜي زاػ٘ن 25 ًئٞ ُفٕ ٛ٘ي 15ٝ
8,734,000ؼوسِاٟ

204103
 ٗئي٘سف، تاخير ٢ٗٝفٟ ٝتىس٢اي القٕ، 5×700×700ازصاّ قٗيٚ، ٌاْٗ يي ػؽؼصلط٠ ٗىي ت٠ اتؼاؼ

. ٗسفؼـ ١ف ٛٞع قٗيٚ خك قٗيٚ وِٜي15 ًئُٞفٕ ؾؿاّ تازاٟ ًٜي زاػ٘ن 25 ًئٞ ُفٕ ٛ٘ي 15ٝ
9,154,000ؼوسِاٟ

204201
 ٗئي٘سفتا تىر ٗفتٞغ، ؼـ ١ف ٛٞع قٗيٚ 1500×16 (ًاخفٝٓؽ)ازصاّ قٗيٚ تاٗي٠ٔ ٗىي ٗـككٞالؼي 

.خك قٗيٚ وِٜي
283,000ؼوسِاٟ

204301
 ٗسفٝٗي٠ٔ 12 ٗئي٘سف ٝؼّٞ ضؽاًثف3×30ازصاّ قٗيٚ كٍاـظؼيق تازى٠٘ ُآٞاٛيكٟ ت٠ اتؼاؼ 

. ٗسفٝتىس٢اي ٗفتٞغ،ت٠ ؼٞـًا2ْٗ ٗئي٘سفٝؼّٞ 18ُآٞاٛيكٟ،ت٠ هؽف
0ؼوسِاٟ

204302
 ٗسفٝٗي٠ٔ 12 ٗئي٘سف ٝؼّٞ ضؽاًثف3×30ازصاّ قٗيٚ كٍاـٗسٞوػ، تازى٠٘ ُآٞاٛيكٟ ت٠ اتؼاؼ

. ٗسفٝتىس٢اي ٗفتٞغ،ت٠ ؼٞـ ًا2ْٗ ٗئي٘سف ٝؼّٞ 20ُآٞاٛيك١ث٠ هؽف
0ؼوسِاٟ

39,900ًئُٞفٕ. ٗئي٘سفتاوٞـاظ ًاـي٢اي الق5ٕ×50 ٝ 4×40 ٝ    5×30 ٝ 4×25 ٝ 2/5×20زى٠٘ ُآٞاٛيكٟ ُفٕ 204401

64,000ًئُٞفٕ. واٛسي٘سف45 زا5خير ٢ٗٝفٟ ُآٞاٛيكٟ ت٠ هؽف١اي ٗػسٔق ٝت٠ ؼّٞ 204501

204601
 ٗئي٘سفي  3×50 ×50 ٗئي٘سفاق ؼفكيٚ قؼٟ ٌؽٟ،  تاز٢اـػؽؼ ٝاٌفٗفتغ 150-450×16خير ؼٝوف 

.ُآٞاٛيكٟ
63,000ًئُٞفٕ

204801
 واٛسي٘سف، ٌاْٗ ٛ٘فٟ ٝ  25×10  ٗئي٘سفٝاتؼاؼ 0/75ٛصة خالى اقٝـم ُآٞاٛيكٟ، ت٠ ظػاٗر 

.(تؽٝٙ خالى ٝ تىس٢اي ٗفتٞغ)ٍٗػصاذ خاي٠ ٠ً تاـَٛ ـٝؿٜي ـٝي آٙ ٌٛٞس٠ ٌؽٟ  تاٌؽ 
39,900ػؽؼ

42,300ػؽؼ.ٌ٘اـٟ ُؿاـي ـٝي خاي٠ ١اتاـَٛ ـٝؿٜي، ت٠ اقاي ١فخاي204901٠

210201
 ٗئي٘سف، يي قٝخي تايي  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
7,070ٗسفؼّٞ

210202
 ٗئي٘سف، ؼٝقٝخي تايي  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
9,140ٗسفؼّٞ

210203
 ٗئي٘سف، ز٢اـقٝخي  تايي 0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
12,700ٗسفؼّٞ

210204
 ٗئي٘سف، خٜح قٝخي تايي  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
15,100ٗسفؼّٞ

210205
 ٗئي٘سف، ًٌ قٝخي  تايي 0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
16,900ٗسفؼّٞ



210206
 ٗئي٘سف، ؼٟ قٝخي تايي  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
25,600ٗسفؼّٞ

210207
 ٗئي٘سف، خاٛكؼٟ قٝخي  تايي 0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210208
 ٗئي٘سف، تيىر قٝخي  تايي 0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210209
 ٗئي٘سف، تيىر ٝخٜح  قٝخي 0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.تايي ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة  ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
47,200ٗسفؼّٞ

210210
 ٗئي٘سف، وي قٝخي تايي  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
66,500ٗسفؼّٞ

210211
 ٗئي٘سف، ز٢ْ قٝخي  تايي 0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
84,800ٗسفؼّٞ

210212
 ٗئي٘سف، خٜداٟ قٝخي  تايي 0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
104,000ٗسفؼّٞ

210213
 ٗئي٘سف، ٌصر قٝخي  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.تايي ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210214
 ٗئي٘سف، ١لساؼقٝخي  تايي 0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210215
 ٗئي٘سف، صؽقٝخي تايي  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210216
 ٗئي٘سف، يٌصؽ ٝ خٜداٟ  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.قٝخي تايي ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة  ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210217
 ٗئي٘سف، ؼٝيىر قٝخي  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.تايي ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210218
 ٗئي٘سف، ؼٝيىر ٝخٜداٟ  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.قٝخي تايي ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة  ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210219
 ٗئي٘سف، ويصؽ قٝخي  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.تايي ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210220
 ٗئي٘سف، ز٢اـصؽ قٝخي  0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.تايي ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210221
 ٗئي٘سف، خاٛصؽ قٝخي  تايي 0/6  ت٠ هؽف A2Y(st)2Yًاتْ زٔلٚ قٗيٜي تاـًًٝ خٔي ازئٚ اق ٛٞع  

.ويٖ ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ؼـٝٙ  زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210401
 ٗئي٘سف، يي قٝخي تايي ويٖ 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
0ٗسفؼّٞ

210402
 ٗئي٘سف، ؼٝقٝخي تايي ويٖ 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
10,500ٗسفؼّٞ

210403
 ٗئي٘سف، ز٢اـقٝخي تايي ويٖ 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
14,000ٗسفؼّٞ

210404
 ٗئي٘سف، خٜح قٝخي تايي ويٖ 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
16,200ٗسفؼّٞ



210405
 ٗئي٘سف، ًٌ قٝخي تايي ويٖ 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
18,100ٗسفؼّٞ

210406
 ٗئي٘سف، ؼٟ قٝخي تايي ويٖ 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
25,900ٗسفؼّٞ

210408
 ٗئي٘سف، خاٛكؼٟ قٝخي تا يي 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ويٖ ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
38,200ٗسفؼّٞ

210409
 ٗئي٘سف، تيىر قٝخي تايي  ويٖ 0 /6ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي  ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
45,900ٗسفؼّٞ

210410
 ٗئي٘سف، تيىر ٝخٜح قٝخي 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.تايي ويٖ  ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ  ٠ٓٞٓ ٝ ياـٝي ويٜي ًاتْ
56,700ٗسفؼّٞ

210411
 ٗئي٘سف، وي قٝخي تايي ويٖ 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
66,100ٗسفؼّٞ

210412
 ٗئي٘سف، ز٢ْ قٝخي تايي ويٖ 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
86,100ٗسفؼّٞ

210413
 ٗئي٘سف، خٜداٟ قٝخي تايي ويٖ 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
105,000ٗسفؼّٞ

210414
 ٗئي٘سف، ٌصر قٝخي تايي 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ويٖ ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
122,000ٗسفؼّٞ

210416
 ٗئي٘سف، صؽقٝخي تايي ويٖ 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ازصاّ  قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ ٠ٓٞٓ  ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
205,500ٗسفؼّٞ

210417
 ٗئي٘سف، ؼٝيىر قٝخي تايي 0/6   ت٠ هؽف JY(st)Y  اق ٛٞع  P.V.Cًاتْ زٔلٚ ١ٞايي تاـًًٝ  

.ويٖ  ازصاّ قٗيٚ ١٘فاٟ، تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـياؼاغْ  ٠ٓٞٓ ٝياـٝي ويٜي ًاتْ
400,500ٗسفؼّٞ

210601
 ٗئي٘سف، ؼٟ  قٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
0ٗسفؼّٞ

210602
 ٗئي٘سف، تيىر  قٝخي، 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
93,300ٗسفؼّٞ

210603
 ٗئي٘سف، وي  قٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
124,500ٗسفؼّٞ

210604
 ٗئي٘سف، ز٢ْ  قٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
151,500ٗسفؼّٞ

210605
 ٗئي٘سف، خٜداٟ  قٝخي، 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
180,500ٗسفؼّٞ

210606
 ٗئي٘سف،  ١لساؼقٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
232,000ٗسفؼّٞ



210607
 ٗئي٘سف،  يٌصؽقٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
315,000ٗسفؼّٞ

210608
 ٗئي٘سف،  يٌصؽٝخٜداٟ 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.قٝخي، تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
424,000ٗسفؼّٞ

210609
 ٗئي٘سف،  ؼٝيىر قٝخي، 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
573,000ٗسفؼّٞ

210610
 ٗئي٘سف،  ويصؽقٝخي، 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
806,000ٗسفؼّٞ

210611
 ٗئي٘سف،  ز٢اـصؽقٝخي، 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
1,069,000ٗسفؼّٞ

210612
 ٗئي٘سف،  خاٛصؽقٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
1,246,000ٗسفؼّٞ

210613
 ٗئي٘سف،  ٌٍصؽقٝخي، 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yb 2Yًاتْ زٔلٚ غاًي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفا٠ٍٛ
1,329,000ٗسفؼّٞ

210801
 ٗئي٘سف، ؼٟ قٝخي،  تفاي ٛصة 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع     

.ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًاتْ
44,700ٗسفؼّٞ

210802
 ٗئي٘سف، تيىر  قٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ
71,500ٗسفؼّٞ

210803
 ٗئي٘سف، وي قٝخي،  تفاي ٛصة 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي ويٜي  ًاتْ
101,500ٗسفؼّٞ

210804
 ٗئي٘سف، ز٢ْ  قٝخي، تفاي ٛصة 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ
121,500ٗسفؼّٞ

210805
 ٗئي٘سف، خٜداٟ  قٝخي، تفاي ٛصة 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ
146,500ٗسفؼّٞ

210806
 ٗئي٘سف، ١لساؼ  قٝخي، تفاي ٛصة 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ
191,500ٗسفؼّٞ

210807
 ٗئي٘سف، يٌصؽ  قٝخي، تفاي ٛصة 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ
274,000ٗسفؼّٞ

210808
 ٗئي٘سف، يٌصؽ ٝ  خٜداٟ قٝخي، 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.تفاي ٛصة ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا  ـٝي ويٜي ًاتْ
284,500ٗسفؼّٞ

210809
 ٗئي٘سف، ؼٝيىر  قٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ
510,500ٗسفؼّٞ

210810
 ٗئي٘سف، ويصؽ  قٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ
770,000ٗسفؼّٞ

210811
 ٗئي٘سف، ز٢اـ صؽ  قٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ
1,035,000ٗسفؼّٞ

210812
 ٗئي٘سف، خاٛصؽ  قٝخي، تفاي ٛصة 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ
1,195,000ٗسفؼّٞ

210813
 ٗئي٘سف، ٌٍصؽ  قٝخي، تفاي 0/6  ت٠ هؽف A-2YF (L) 2Yًاتْ زٔلٚ ًاٛآي ل٠ٓ كئؽ اق ٛٞع  

.ٛصة ـٝي ؼيٞاـ يا ؼاغْ ٠ٓٞٓ يا ـٝي  ويٜي ًاتْ
1,319,000ٗسفؼّٞ

211001
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، ؼٝ  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
0ٗسفؼّٞ



211002
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، و٠  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
0ٗسفؼّٞ

211003
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، ز٢اـ  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
0ٗسفؼّٞ

211004
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، خٜح  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
0ٗسفؼّٞ

211005
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، ًٌ  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
0ٗسفؼّٞ

211006
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف،  ١ٍر قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
0ٗسفؼّٞ

211007
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، ؼٟ  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
34,000ٗسفؼّٞ

211008
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف،  خاٛكؼٟ قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
43,400ٗسفؼّٞ

211009
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف،  تيىر قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
55,400ٗسفؼّٞ

211010
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف،  تيىر ٝ خٜح قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف  ٢ِٛؽاـٛؽٟ
53,900ٗسفؼّٞ

211011
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، وي  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
59,200ٗسفؼّٞ

211012
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، ز٢ْ  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
95,000ٗسفؼّٞ

211013
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، خٜداٟ  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
114,000ٗسفؼّٞ

211014
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف،  ٌصر قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
117,500ٗسفؼّٞ

211015
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، ١لساؼ  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
155,000ٗسفؼّٞ

211016
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف،  ١ٍساؼ قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
182,000ٗسفؼّٞ

211017
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، صؽ  قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
0ٗسفؼّٞ

211018
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف، صؽ  ٝ خٜداٟ قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
0ٗسفؼّٞ

211019
 0/6  ت٠ هؽف A-2Y (L) 2Y-Tًاتْ زٔلٚ ١ٞايي ٢ٗاـؼاـ تا ـًًٝ ٝ ػاين خٔي ازئٚ  اق ٛٞع

.ٗئي٘سف،  ؼٝيىر قٝخي، تفاي ٛصة ـٝي زيف ٢ِٛؽاـٛؽٟ
0ٗسفؼّٞ

2,310ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف تا ـًًٝ  خالوسيٌي0/6ويٖ زٔلٚ زاتيؽٟ ؼٝال ت٠ هؽف 211201

3,040ٗسفؼّٞ. ٗئي٘سف تا ـًًٝ  خالوسيٌي0/6ويٖ زٔلٚ زاتيؽٟ و٠ ال ت٠ هؽف 211202

126,000ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 12×12ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع 211301

85,600ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 6×12ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع 211302

62,100ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 6×8ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع 211303

43,000ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 6×4ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع 211304



35,900ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 6×2ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع 211305

33,800ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 4×2ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع 211306

31,800ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 6×1ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع 211307

30,600ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 4×1ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع 211308

159,500ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ  6×12ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع  211316

112,500ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ  6×8ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع  211317

68,000ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ  6×4ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع  211318

48,400ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ  6×2ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع  211319

42,200ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ  4×2ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع  211320

39,800ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ  6×1ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع  211321

37,600ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ  4×1ًّاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ ًاٛآي اق ٛٞع  211322

70,300ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 6×8٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع 211401

51,300ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 6×4٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع 211402

43,600ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 6×2٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع 211403

41,400ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 4×2٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع 211404

39,200ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 6×1٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع 211405

38,200ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 4×1٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع 211406

119,500ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ  6×8٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع  211413

76,200ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ  6×4٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع  211414

56,000ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ  6×2٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع  211415

49,700ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ  4×2٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع  211416

45,500ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ  6×1٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع  211417

42,400ٗسفؼّٞ. تفاي  ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ  4×1٠ًٍٛاتْ ٛٞـي ل٠ٓ كئؽ غاًي اق ٛٞع  211418

32,000ٗسفؼّٞ.SM 4×2ًاتْ ٛٞـي ٢ٗاـؼاـ ١ٞايي اق ٛٞع 211501

28,000ٗسفؼّٞ.SM 4×1ًاتْ ٛٞـي ٢ٗاـؼاـ ١ٞايي اق ٛٞع 211502

32,300ٗسفؼّٞ.SM 6×2ًاتْ ٛٞـي ٢ٗاـؼاـ ١ٞايي اق ٛٞع 211503

39,600ٗسفؼّٞ.SM 6×4ًاتْ ٛٞـي ٢ٗاـؼاـ ١ٞايي اق ٛٞع 211504

47,100ٗسفؼّٞ.NZ  6×2ًاتْ ٛٞـي ٢ٗاـؼاـ ١ٞايي اق ٛٞع  211505

40,300ٗسفؼّٞ.NZ  4×2ًاتْ ٛٞـي ٢ٗاـؼاـ ١ٞايي اق ٛٞع  211506

32,200ٗسفؼّٞ.NZ  4×1ًاتْ ٛٞـي ٢ٗاـؼاـ ١ٞايي اق ٛٞع  211507

64,400ٗسفؼّٞ.NZ 4×6ًاتْ ٛٞـي ٢ٗاـؼاـ ١ٞايي اق ٛٞع 211508

121,000ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 12×12ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211601

74,700ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 6×12ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211602

54,100ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 6×8ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211603

36,500ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 6×4ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211604

29,400ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 6×2ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211605

202,000ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاSM 6×1ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211606

25,300ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ 12×12ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211621

149,000ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ 6×12ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211622

104,000ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ 6×8ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211623

61,400ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ 6×4ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211624

41,900ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ 6×2ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211625



31,200ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـ ؼاغْ ًاٛاNZ 6×1ًّاتْ ٛٞـي غٍي اق ٛٞع 211626

134,500ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 12×12٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211701

87,600ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 6×12٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211702

45,000ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 6×8٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211703

81,800ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 6×4٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211704

37,800ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 6×2٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211705

33,400ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 6×1٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211706

32,200ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 4×1٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211707

35,500ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاSM 4×2٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211708

283,500ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ 12×12٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211721

162,000ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ 6×12٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211722

113,500ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ 6×8٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211723

69,700ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ 6×4٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211724

50,000ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ 6×2٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211725

39,500ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ 6×1٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211726

37,800ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ 4×1٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211727

45,700ٗسفؼّٞ. تفاي ٛصة ؼـٝٙ زفاNZ 4×2٠ًٍٛاتْ ٛٞـي غٍي غاًي اق ٛٞع 211728

220101
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي واغر 6خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.ؼاغْ
0ػؽؼ

220102
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي واغر 20خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.ؼاغْ
105,500ػؽؼ

220103
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي واغر 40خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.ؼاغْ
130,000ػؽؼ

220104
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي واغر 60خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.ؼاغْ
192,500ػؽؼ

220105
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي واغر 80خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.ؼاغْ
207,000ػؽؼ

220106
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي 100خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
231,500ػؽؼ

220107
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي 120خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
260,500ػؽؼ

220108
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي 140خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
270,000ػؽؼ

220109
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي 160خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
296,500ػؽؼ

220110
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي 180خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
333,000ػؽؼ

220111
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ـًٝاـ، اق ٛٞع كٔكي 200خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
362,000ػؽؼ

220201
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي واغر 6خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.ؼاغْ
95,700ػؽؼ



220202
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي واغر 20خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.ؼاغْ
105,500ػؽؼ

220203
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي واغر 40خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.ؼاغْ
114,000ػؽؼ

220204
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي واغر 60خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.ؼاغْ
182,000ػؽؼ

220205
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي واغر 80خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.ؼاغْ
198,500ػؽؼ

220206
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي 100خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
228,000ػؽؼ

220207
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي 120خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
284,000ػؽؼ

220208
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي 140خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
293,500ػؽؼ

220209
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي 160خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
298,500ػؽؼ

220210
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي 180خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
352,000ػؽؼ

220211
 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي ٗفتٞغ، تفاي ٛصة زًٞاـ، اق ٛٞع كٔكي 200خؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي زٔلٚ 

.واغر ؼاغْ
364,500ػؽؼ

220501

 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي  ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ؼـكعاي آقاؼتاووق ٌيثؽاـ،  60خؼث٠ اٍٛؼاب زٔلٚ زا

 ٗئي٘سفٝ  ؼـٓٞالؼاـ، هلْ ٗػصَٞ، ؿيفهاتْ ٛلٞؾُفؼٝغاى  1 /5ز٢ي٠ ٌؽٟ اق ٝـم آ١ٚ ت٠ ظػاٗر 

.ٝتاـاٙ، ـَٛ ٌؽٟ ت٠ ؼٞـًاْٗ

0ؼوسِاٟ

220502

 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي  ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ؼـ كعاي آقاؼتاووق ٌيثؽاـ،  100خؼث٠ اٍٛؼاب زٔلٚ زا

  ٗئي٘سفٝؼـٓٞالؼاـ، هلْ ٗػصَٞ ؿيفهاتْ  ٛلٞؾُفؼٝغاى 1 /5ز٢ي٠ ٌؽٟ اقٝـم آ١ٚ ت٠ ظػاٗر 

.ٝتاـاٙ، ـَٛ ٌؽٟ ت٠ ؼٞـًاْٗ

0ؼوسِاٟ

220503

 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي  ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ؼـ كعاي آقاؼتاووق ٌيثؽاـ،  160خؼث٠ اٍٛؼاب زٔلٚ زا

 ٗئي٘سف ٝ ؼـ  ٓٞالؼاـ، هلْ ٗػصَٞ ؿيفهاتْ ٛلٞؾُفؼٝغاى  1/5ز٢ي٠ ٌؽٟ اقٝـم آ١ٚ ت٠ ظػاٗر 

.ٝتاـاٙ، ـَٛ ٌؽٟ ت٠ ؼٞـًاْٗ

0ؼوسِاٟ

220504

 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي  ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ؼـ كعاي آقاؼتاووق ٌيثؽاـ،  200خؼث٠ اٍٛؼاب زٔلٚ زا

 ٗئي٘سف ٝ ؼـ  ٓٞالؼاـ، هلْ ٗػصَٞ ؿيفهاتْ ٛلٞؾُفؼٝغاى  1/5ز٢ي٠ ٌؽٟ اقٝـم آ١ٚ ت٠ ظػاٗر 

.ٝتاـاٙ، ـَٛ ٌؽٟ ت٠ ؼٞـًاْٗ

0ؼوسِاٟ

220505

 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي  ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ؼـ كعاي آقاؼتاووق ٌيثؽاـ،  260خؼث٠ اٍٛؼاب زٔلٚ زا

 ٗئي٘سف ٝ ؼـ  ٓٞالؼاـ، هلْ ٗػصَٞ ؿيفهاتْ ٛلٞؾُفؼٝغاى  1/5ز٢ي٠ ٌؽٟ اقٝـم آ١ٚ ت٠ ظػاٗر 

.ٝتاـاٙ، ـَٛ ٌؽٟ ت٠ ؼٞـًاْٗ

0ؼوسِاٟ

220506

 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي  ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ؼـ كعاي آقاؼتاووق ٌيثؽاـ،  300خؼث٠ اٍٛؼاب زٔلٚ زا

 ٗئي٘سف ٝ ؼـ  ٓٞالؼاـ، هلْ ٗػصَٞ ؿيفهاتْ ٛلٞؾُفؼٝغاى  1/5ز٢ي٠ ٌؽٟ اقٝـم آ١ٚ ت٠ ظػاٗر 

.ٝتاـاٙ، ـَٛ ٌؽٟ ت٠ ؼٞـًاْٗ

0ؼوسِاٟ

220507

 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي  ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ؼـ كعاي آقاؼتاووق ٌيثؽاـ،  360خؼث٠ اٍٛؼاب زٔلٚ زا

 ٗئي٘سف ٝ ؼـ  ٓٞالؼاـ، هلْ ٗػصَٞ ؿيفهاتْ ٛلٞؾُفؼٝغاى  1/5ز٢ي٠ ٌؽٟ اقٝـم آ١ٚ ت٠ ظػاٗر 

.ٝتاـاٙ، ـَٛ ٌؽٟ ت٠ ؼٞـًاْٗ

0ؼوسِاٟ



220508

 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي  ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ؼـ كعاي آقاؼتاووق ٌيثؽاـ،  400خؼث٠ اٍٛؼاب زٔلٚ زا

 ٗئي٘سف ٝ ؼـ  ٓٞالؼاـ، هلْ ٗػصَٞ ؿيفهاتْ ٛلٞؾُفؼٝغاى  1/5ز٢ي٠ ٌؽٟ اقٝـم آ١ٚ ت٠ ظػاٗر 

.ٝتاـاٙ، ـَٛ ٌؽٟ ت٠ ؼٞـًاْٗ

0ؼوسِاٟ

220509

 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي  ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ؼـ كعاي آقاؼتاووق ٌيثؽاـ،  460خؼث٠ اٍٛؼاب زٔلٚ زا

 ٗئي٘سف ٝ ؼـ  ٓٞالؼاـ، هلْ ٗػصَٞ ؿيفهاتْ ٛلٞؾُفؼٝغاى  1/5ز٢ي٠ ٌؽٟ اقٝـم آ١ٚ ت٠ ظػاٗر 

.ٝتاـاٙ، ـَٛ ٌؽٟ ت٠ ؼٞـًاْٗ

0ؼوسِاٟ

220510

 قٝخي، تؽٝٙ ٌا٠ٛ ١اي  ٗفتٞغ، تفاي ٛصة ؼـ كعاي آقاؼتاووق ٌيثؽاـ،  500خؼث٠ اٍٛؼاب زٔلٚ زا

 ٗئي٘سف ٝ ؼـ  ٓٞالؼاـ، هلْ ٗػصَٞ ؿيفهاتْ ٛلٞؾُفؼٝغاى  1/5ز٢ي٠ ٌؽٟ اقٝـم آ١ٚ ت٠ ظػاٗر 

.ٝتاـاٙ، ـَٛ ٌؽٟ ت٠ ؼٞـًاْٗ

0ؼوسِاٟ

0ػؽؼ. قٝخي زٔلٚ تاخير ٝهالب ت٠ ؼٞـًا6ٌْٗا٠ٛ 220601

0ػؽؼ. قٝخي زٔلٚ تاخير ٝهالب ت٠ ؼٞـًا10ٌْٗا٠ٛ 220602

0ػؽؼ. قٝخي زٔلٚ تاخير ٝهالب ت٠ ؼٞـًا20ٌْٗا٠ٛ 220603

4,790قٝج.كفٕ تٜؽي، وفتٜؽي، ٓطيٖ ًاـي ٝزىر ١فقٝج اقٗؽاـ١اي ٝـٝؼي ياغفٝخي ؼـخؼث٠ زوىيٖ ٌا٠ٛ اي220701

189,500ػؽؼ.واغر ؼاغْ (كٍاـي)ؼوسِاٟ زٔلٚ ـٝٗيكي واؼٟ، تا ٌ٘اـٟ ُيفآٌسفٝٛيي 221102

153,500ػؽؼ.واغر ؼاغْ (كٍاـي)ؼوسِاٟ زٔلٚ ؼيٞاـي، تاٌ٘اـٟ ُيف آٌسفٝٛيي 221202

221301
ؼوسِاٟ زٔلٚ ؼيٞاـي كٔكي ٗػصَٞ ٛصة ؼـكعاي آقاؼياؼاغْ ًاـغا٠ٛ ١ا، ت٠ ؼٞـًاْٗ واغر 

.ؼاغْ
0ػؽؼ

221401
ويىسٖ زٔلٚ ـئيه ٍٜٝٗي، ٌاْٗ ؼٝغػ غاـخي ٝؼٝغػ ؼاغٔي، تاٌ٘اـٟ ُيف آٌسفٝٛيي، ٗٞقيي 

.اٛسظاـ، ت٠ ؼٞـًاْٗ واغر ؼاغْ
0ػؽؼ

221402
 غػ ؼاغٔي، تاٌ٘اـٟ ُيف آٌسفٝٛيي، ٗٞقيي 4ويىسٖ زٔلٚ ـئيه ٍٜٝٗي، ٌاْٗ ؼٝغػ غاـخي ٝ

.اٛسظاـ، ت٠ ؼٞـًاْٗ واغر ؼاغْ
0ػؽؼ

221501
 ؼوسِاٟ زٔلٚ ٗػصَٞ ٝٗفًك 10 غػ ؼاغٔي، 10ويىسٖ زٔلٚ ـؼيلي، ٌاْٗ و٠ غػ غاـخي، 

.ٗفتٞغ تا ٗٞقيي اٛسظاـ، ت٠ ؼٞـًاْٗ واغر ؼاغْ
0ؼوسِاٟ

221502
 ؼوسِاٟ زٔلٚ ٗػصَٞ ٝٗفًكٗفتٞغ 6 غػ ؼاغٔي، 10ويىسٖ زٔلٚ ـؼيلي، ٌاْٗ و٠ غػ غاـخي، 

.تاٗٞقيي اٛسظاـ، ت٠ ؼٞـًاْٗ
0ؼوسِاٟ

230101
 ٌ٘اـٟ اي تازفاؽ ١اي ويِٜاّ ٝتيكـ، ت٠ ؼٞـ 5ٛٞٗفازٞـ، تؽٝٙ ويىسٖ هؽغ غثف ٝتؽٝٙ زفاٛه زـؿي٠، 

.ًاْٗ، واغر ؼاغْ
2,490,000ػؽؼ

230102
 ٌ٘اـٟ اي تا زفاؽ ١اي ويِٜاّ ٝتيكـ، ت٠ 10ٛٞٗفازٞـ، تؽٝٙ ويىسٖ هؽغ غثف ٝتؽٝٙ زفاٛه زـؿي٠، 

.ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغْ
2,932,000ػؽؼ

230103
 ٌ٘اـٟ اي تازفاؽ ١اي ويِٜاّ ٝتيكـ، ت٠ 15ٛٞٗفازٞـ، تؽٝٙ ويىسٖ هؽغ غثف ٝتؽٝٙ زفاٛه زـؿي٠، 

.ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغْ
0ػؽؼ

230104
 ٌ٘اـٟ اي تازفاؽ ١اي ويِٜاّ ٝتيكـ، ت٠ 20ٛٞٗفازٞـ، تؽٝٙ ويىسٖ هؽغ غثف ٝتؽٝٙ زفاٛه زـؿي٠، 

.ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغْ
0ػؽؼ

23,200ػؽؼ.خالى اضعاـزًٞاـتاؼ٠ً٘ كٍاـي ٝ هٞؼي ٗفتٞغ، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ230201ْ

230202
خالى اضعاـزًٞاـتاؼ٠ً٘ كٍاـي ٝ هٞؼي ٗفتٞغ، 

.ت٠  ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغْ ٗد٢ك ت٠ ًاٌٛسٞـ ٗػصَٞ تفاي ٌىسي ُالتي
155,000ػؽؼ

37,100ػؽؼ.ٌىسي ُالتي ١٘فاٟ تاويٖ ٝكيً ٗفتٞغ230301

220,000ػؽؼ.خالى اضعاـزًٞاـاق ٛٞع ًٍٍي، تا هالب ًًٍ ٝقٛديفٗفتٞغ، ت٠ ؼٞـ ًا230401ْٗ

186,000ػؽؼ.، ٌاْٗ الٗح غثف، ـ٠ٓ،  ٌىسي ٝهٞؼي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ( Cancel )خالى خاوع 230501

60,200ػؽؼ.زفاؽ وفؼـتايي ػؽؼالٗح ٝهٞؼي ٗفتٞغ، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ230601ْ



65,100ػؽؼ.زفاؽ وفؼـتاؼٝػؽؼالٗح ٝهٞؼي ٗفتٞغ، ت٠ ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ230602ْ

230701
 ٝٓر آٗدف، واغر  100 ٝٓر  خفياٙ ٗسٜاٝب، تا هؽـذ 220/24 يا 220/12، 220/6زفاٛىلٞـٗازٞـ 

.ؼاغْ
89,900ػؽؼ

230702
 ٝٓر آٗدف، واغر  200 ٝٓر  خفياٙ ٗسٜاٝب، تا هؽـذ 220/24 يا 220/12، 220/6زفاٛىلٞـٗازٞـ 

.ؼاغْ
111,500ػؽؼ

230801
ويىسٖ ؼـتاقًٚ زي ٝاضؽي، تاٌىسي غثف، تٜٔؽُٞ، ٗيٌفٝكٚ، يي ػؽؼ ٌُٞي، ويىسٖ كفٗاٙ ٜٝٗثغ 

.زـؿي٠ ت٠ ؼٞـًاْٗ، ت٠ اوسثٜاي ويٖ ًٍي ٝ ٠ٓٞٓ ًٍي ٗفتٞغ، واغر ؼاغْ
681,500ؼوسِاٟ

38,900ػؽؼ. ٝٓر ت٠  ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ6ْ، 12قَٛ اغثاـ230901

َ اغثاـ 230902 0ػؽؼ. ٝٓر ت٠  ؼٞـ ًاْٗ، واغر غاـج12،6قٛ

52,300ػؽؼ. ٝٓر ت٠ ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ6ْ، 24،12تيكـ231001

0ػؽؼ. ٝٓر ت٠ ؼٞـ ًاْٗ، واغر غاـج6، 24،12تيكـ231002

231101
ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تايي ؼـ ٝـٝؼي ٝويىسٖ اػالٕ غثفت٠ وفايؽاـ، 

. ٝاضؽ ٗىٌٞٛي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ10ْتفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 
3,009,000ؼوسِاٟ

231102
ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تايي ؼـ ٝـٝؼي ٝويىسٖ اػالٕ غثفت٠ وفايؽاـ، 

. ٝاضؽ ٗىٌٞٛي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ16ْتفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 
4,430,000ؼوسِاٟ

231103
ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تايي ؼـ ٝـٝؼي ٝويىسٖ اػالٕ غثفت٠ وفايؽاـ، 

. ٝاضؽٗىٌٞٛي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ20ْتفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 
5,350,000ؼوسِاٟ

231104
ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تايي ؼـ ٝـٝؼي ٝويىسٖ اػالٕ غثفت٠ وفايؽاـ، 

. ٝاضؽٗىٌٞٛي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ24ْتفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 
6,293,000ؼوسِاٟ

231105
ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تايي ؼـ ٝـٝؼي ٝويىسٖ اػالٕ غثفت٠ وفايؽاـ، 

. ٝاضؽٗىٌٞٛي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ32ْتفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 
8,230,000ؼوسِاٟ

231106
ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تايي ؼـ ٝـٝؼي ٝويىسٖ اػالٕ غثفت٠ وفايؽاـ، 

. ٝاضؽٗىٌٞٛي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ36ْتفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 
9,126,000ؼوسِاٟ

231107
ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تايي ؼـ ٝـٝؼي ٝويىسٖ اػالٕ غثفت٠ وفايؽاـ، 

. ٝاضؽٗىٌٞٛي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ40ْتفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 
10,147,000ؼوسِاٟ

231108
ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تايي ؼـ ٝـٝؼي ٝويىسٖ اػالٕ غثفت٠ وفايؽاـ، 

. ٝاضؽٗىٌٞٛي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ48ْتفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 
11,987,000ؼوسِاٟ

231109
ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تايي ؼـ ٝـٝؼي ٝويىسٖ اػالٕ غثفت٠ وفايؽاـ، 

. ٝاضؽٗىٌٞٛي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ56ْتفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 
14,167,000ؼوسِاٟ

231110
ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تايي ؼـ ٝـٝؼي ٝويىسٖ اػالٕ غثفت٠ وفايؽاـ، 

. ٝاضؽٗىٌٞٛي ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ60ْتفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 
15,041,000ؼوسِاٟ



231201

ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تا ؼٝ ؼـ ٝـٝؼي يٌي زٞوػ وفايؽاـ ٝ ؼيِفي 

 ٝاضؽٗىٌٞٛي 10ت٠ ؼٞـ ٗىسوْ ٝويىسٖ اػالٕ غثف ت٠ وفايؽاـ، تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 

.ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ

3,953,000ؼوسِاٟ

231202

ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تا ؼٝ ؼـ ٝـٝؼي يٌي زٞوػ وفايؽاـ ٝ ؼيِفي 

 ٝاضؽٗىٌٞٛي 16ت٠ ؼٞـ ٗىسوْ ٝويىسٖ اػالٕ غثف ت٠ وفايؽاـ، تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 

.ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ

5,781,000ؼوسِاٟ

231203

ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تا ؼٝ ؼـ ٝـٝؼي يٌي زٞوػ وفايؽاـ ٝ ؼيِفي 

 ٝاضؽٗىٌٞٛي 20ت٠ ؼٞـٗىسوْ ٝويىسٖ اػالٕ غثف ت٠ وفايؽاـ، تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 

.ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ

6,963,000ؼوسِاٟ

231204

ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تا ؼٝ ؼـ ٝـٝؼي يٌي زٞوػ وفايؽاـ ٝ ؼيِفي 

 ٝاضؽٗىٌٞٛي 24ت٠ ؼٞـٗىسوْ ٝويىسٖ اػالٕ غثف ت٠ وفايؽاـ، تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 

.ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ

8,256,000ؼوسِاٟ

231205

ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تا ؼٝ ؼـ ٝـٝؼي يٌي زٞوػ وفايؽاـ ٝ ؼيِفي 

 ٝاضؽٗىٌٞٛي 32ت٠ ؼٞـٗىسوْ ٝويىسٖ اػالٕ غثف ت٠ وفايؽاـ، تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 

.ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ

10,730,000ؼوسِاٟ

231206

ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تا ؼٝ ؼـ ٝـٝؼي يٌي زٞوػ وفايؽاـ ٝ ؼيِفي 

 ٝاضؽٗىٌٞٛي 36ت٠ ؼٞـٗىسوْ ٝويىسٖ اػالٕ غثف ت٠ وفايؽاـ، تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 

.ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ

11,864,000ؼوسِاٟ

231207

ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تا ؼٝ ؼـ ٝـٝؼي يٌي زٞوػ وفايؽاـ ٝ ؼيِفي 

 ٝاضؽٗىٌٞٛي 40ت٠ ؼٞـٗىسوْ ٝويىسٖ اػالٕ غثف ت٠ وفايؽاـ، تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 

.ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ

12,828,000ؼوسِاٟ

231208

ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تا ؼٝ ؼـ ٝـٝؼي يٌي زٞوػ وفايؽاـ ٝ ؼيِفي 

 ٝاضؽٗىٌٞٛي 48ت٠ ؼٞـٗىسوْ ٝويىسٖ اػالٕ غثف ت٠ وفايؽاـ، تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 

.ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ

15,530,000ؼوسِاٟ

231209

ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تا ؼٝ ؼـ ٝـٝؼي يٌي زٞوػ وفايؽاـ ٝ ؼيِفي 

 ٝاضؽٗىٌٞٛي 56ت٠ ؼٞـٗىسوْ ٝويىسٖ اػالٕ غثف ت٠ وفايؽاـ، تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 

.ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ

18,418,000ؼوسِاٟ

231210

ويىسٖ ؼـتاقًٚ ٗفًكي تاٗفًك اخفازٞـزٞوػ وفايؽاـ، تا ؼٝ ؼـ ٝـٝؼي يٌي زٞوػ وفايؽاـ ٝ ؼيِفي 

 ٝاضؽٗىٌٞٛي 60ت٠ ؼٞـٗىسوْ ٝويىسٖ اػالٕ غثف ت٠ وفايؽاـ، تفاي واغس٘ا٢ٛاي ٗفزلغ ت٠ ظفكير 

.ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ

19,554,000ؼوسِاٟ

231301

ؼوسِاٟ ٗفًكي ويىسٖ ٛفن ًاّ ٠ً ؼـ ٛفن اوسيٍٚ ٛصة ٗي ٌٞؼ، ٌاْٗ ؼ٠ً٘ ١اٝاٛؽيٌازٞـ 

ٛٞـي، تٜٔؽُٞ، ٗيٌفٝكٞٙ ؼاغٔي، ٌُٞي ياؼ١ٜي، قَٛ خياٛٞيي، ؼ٠ً٘ خيديَٜ ٜٝٗثغ زـؿي٠، 

. اؼام تي٘اـوساٙ ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ10ْضؽاًثفتفاي ًٜسفّ 

5,687,000ؼوسِاٟ

231302

ؼوسِاٟ ٗفًكي ويىسٖ ٛفن ًاّ ٠ً ؼـ ٛفن اوسيٍٚ ٛصة ٗي ٌٞؼ، ٌاْٗ ؼ٠ً٘ ١اٝاٛؽيٌازٞـ 

ٛٞـي، تٜٔؽُٞ، ٗيٌفٝكٞٙ ؼاغٔي، ٌُٞي ياؼ١ٜي، قَٛ خياٛٞيي، ؼ٠ً٘ خيديَٜ ٜٝٗثغ زـؿي٠، 

. اؼام تي٘اـوساٙ ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ20ْضؽاًثفتفاي ًٜسفّ 

7,226,000ؼوسِاٟ

231303

ؼوسِاٟ ٗفًكي ويىسٖ ٛفن ًاّ ٠ً ؼـ ٛفن اوسيٍٚ ٛصة ٗي ٌٞؼ، ٌاْٗ ؼ٠ً٘ ١اٝاٛؽيٌازٞـ 

ٛٞـي، تٜٔؽُٞ، ٗيٌفٝكٞٙ ؼاغٔي، ٌُٞي ياؼ١ٜي، قَٛ خياٛٞيي، ؼ٠ً٘ خيديَٜ ٜٝٗثغ زـؿي٠، 

. اؼام تي٘اـوساٙ ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغ30ْضؽاًثفتفاي ًٜسفّ 

7,581,000ؼوسِاٟ



231401
ؼوسِاٟ ايٜسفًإ ؼٝؼفك٠ ويىسٖ ٛفن ًاّ، تاخفي اٗدٔي كايفؼاغٔي، الٗح اٌـاّ اق ٛٞع ؼيٞاـي 

.زًٞاـيا ـًٝاـ، تفاي ٛصة ؼـاؼام تي٘اـتا ٌىسي اضعاـًٝاٌٛسٞـٌىسي ُالتي، واغر ؼاغْ
933,500ؼوسِاٟ

231402
ؼوسِاٟ ايٜسفًإ ؼٝؼفك٠ ويىسٖ ٛفن ًاّ، تا خفي اٗدٔي كايفؼاغٔي، الٗح اٌـاّ اق ٛٞع ؼيٞاـي 

.زًٞاـيا ـًٝاـ، تفاي ٛصة ؼـاؼام تي٘اـتا ٌىسي اضعاـ، واغر ؼاغْ
819,000ػؽؼ

231501
خالى غثف اق ٛٞع زًٞاـ تا هٞؼي ٗفتٞغ، ٗد٢كت٠  ًاٌٛسٞـ ٗػصَٞ تفاي ٌىسي ُالتي، تاًاتْ ٗفتٞغ 

.ٝ ٌىسي ُالتي تفاي ويىسٖ ٛفن ًاّ، واغر ؼاغْ
184,000ػؽؼ

231601
، ٌاْٗ الٗح غثف، ـ٠ٓ،  ٌىسي ٝهٞؼي ٗفتٞغ ١ٝ٘ا١َٜ تاويىسٖ ٛفن ( Cancel )خالى خاوع 

.ًاّ،  ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر ؼاغْ
189,500ػؽؼ

200,000ػؽؼ.زفاؽ وفؼـ، تاهٞؼي ٗفتٞؼٞ ١٘ا١َٜ تاويىسٖ ٛفن ًاّ ت٠ ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ231701ْ

240101
ٝ هؽـذ  ( Element ) آ٘اٙ 10، تا  ضؽاهْ VHFآٛسٚ ُيفٛؽٟ زٔٞيكيٞٙ ز٘إ ًاٛاّ ؼـ تاٛؽ  

. ا١ٖ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ300/75ْ ؼويثْ، تازفاٛه زؽثين 8ؼـياكر  ضؽاهْ 
952,000ؼوسِاٟ

240102
ٝ هؽـذ  ( Element ) آ٘اٙ 13، تا  ضؽاهْ VHFآٛسٚ ُيفٛؽٟ زٔٞيكيٞٙ ز٘إ ًاٛاّ ؼـ تاٛؽ  

. ا١ٖ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ300/75ْ ؼويثْ، تازفاٛه زؽثين 10ؼـياكر  ضؽاهْ 
975,500ؼوسِاٟ

240103
ٝ هؽـذ  ( Element ) آ٘اٙ 16، تا  ضؽاهْ VHFآٛسٚ ُيفٛؽٟ زٔٞيكيٞٙ ز٘إ ًاٛاّ ؼـ تاٛؽ  

. ا١ٖ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ300/75ْ ؼويثْ، تازفاٛه زؽثين 12ؼـياكر  ضؽاهْ 
1,168,000ؼوسِاٟ

240201
ٝ هؽـذ  ( Element ) آ٘اٙ 40، تا  ضؽاهْ UHFآٛسٚ ُيفٛؽٟ زٔٞيكيٞٙ ز٘إ ًاٛاّ ؼـ تاٛؽ  

. ا١ٖ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ300/75ْ ؼويثْ، تازفاٛه زؽثين 12ؼـياكر  ضؽاهْ 
942,500ؼوسِاٟ

240202
ٝ هؽـذ  ( Element ) آ٘اٙ 90، تا  ضؽاهْ UHFآٛسٚ ُيفٛؽٟ زٔٞيكيٞٙ ز٘إ ًاٛاّ ؼـ تاٛؽ  

. ا١ٖ ت٠  ؼٞـ ًاْٗ، واغر ؼاغ300/75ْ ؼويثْ، تازفاٛه زؽثين 15ؼـياكر  ضؽاهْ 
1,071,000ؼوسِاٟ

240301
 ٗسف ٝ ت٠ 2/5خاي٠ ٗػصَٞ ٛصة آٛسٚ ُيفٛؽٟ زٔٞيكيٞٙ، واغس٠  ٌؽٟ اق ٠ٓٞٓ ُآٞاٛيكٟ ت٠ ؼّٞ ضؽٝؼ 

. واٛسي٘سف، تا ؼـخٞي تاـاٙ ُيف ٝ تىس٢اي القٕ  ٝ ز٘إ ٗسؼٔواذ3 هؽف 
433,500ؼوسِاٟ

240401
 تا ٝـٝؼي ١اي ٗدكا تفاي تاٛؽ١اي كٞم، ٌاْٗ VHF ٝUHFزوٞير ًٜٜؽٟ ز٘إ ًاٛاّ زٜؽ تاٛؽي

. ؼويثْ واغر غاـج20 ٝٓسي، تا ظفية زوٞير ضؽٝؼ 220ٜٗثغ زـؿي٠ 
5,277,000ؼوسِاٟ

240402
 تا ٝـٝؼي ١اي ٗدكا تفاي تاٛؽ١اي كٞم، ٌاْٗ VHF ٝUHFزوٞير ًٜٜؽٟ ز٘إ ًاٛاّ زٜؽ تاٛؽي

. ؼويثْ واغر غاـج25 ٝٓسي، تا ظفية زوٞير ضؽٝؼ 220ٜٗثغ زـؿي٠ 
6,497,000ؼوسِاٟ

240403
 تا ٝـٝؼي ١اي ٗدكا تفاي تاٛؽ١اي كٞم، ٌاْٗ VHF ٝUHFزوٞير ًٜٜؽٟ ز٘إ ًاٛاّ زٜؽ تاٛؽي

. ؼويثْ واغر غاـج30 ٝٓسي، تا ظفية زوٞير ضؽٝؼ 220ٜٗثغ زـؿي٠ 
6,681,000ؼوسِاٟ

240404
 تا ٝـٝؼي ١اي ٗدكا تفاي تاٛؽ١اي كٞم، ٌاْٗ VHF ٝUHFزوٞير ًٜٜؽٟ ز٘إ ًاٛاّ زٜؽ تاٛؽي

. ؼويثْ واغر غاـج35 ٝٓسي، تا ظفية زوٞير ضؽٝؼ 220ٜٗثغ زـؿي٠ 
7,756,000ؼوسِاٟ

240701
 ؼويثْ ٌاْٗ ٜٗثغ زـؿي٠ 20 تا ظفية زوٞير ضؽٝؼ UHF ٝ VHFزوٞير ًٜٜؽٟ غػ ز٘إ تاٛؽ 

. ٝٓسي، واغر غاـج220
4,367,000ؼوسِاٟ

240702
 ؼويثْ ٌاْٗ ٜٗثغ زـؿي٠ 30 تا ظفية زوٞير ضؽٝؼ UHF ٝ VHFزوٞير ًٜٜؽٟ غػ ز٘إ تاٛؽ 

. ٝٓسي، واغر غاـج220
5,490,000ؼوسِاٟ

240901
 ؼويثْ ؼـ اٍٛؼاب ٝ 15-10ػثٞـ ٝ يي اٍٛؼاب  ٝ تا زعؼيق ضؽٝؼ    خؼث٠ زوىيٖ ػثٞـي تا يي غػ

.يي  ؼويثْ تفاي اٗٞاج ٗؽاـ ػثٞـي ت٠ ؼٞـ ًاْٗ،  واغر غاـج
525,500ؼوسِاٟ



240902
 ؼويثْ تفاي اٗٞاج ٗؽاـ 2ػثٞـ ٝ ؼٝ اٍٛؼاب ٝ  تا زعؼيق ضؽٝؼ    خؼث٠ زوىيٖ ػثٞـي تا يي غػ

. ؼويثْ ؼـ ١ف اٍٛؼاب ت٠ ؼٞـ  ًاْٗ، واغر غاـج15-10ػثٞـي  ٝ زعؼيق 
604,000ؼوسِاٟ

240903
 ؼويثْ تفاي اٗٞاج  ٗؽاـ 3ػثٞـ ٝ ز٢اـ  اٍٛؼاب ٝ تا زعؼيق ضؽٝؼ    خؼث٠ زوىيٖ ػثٞـي تا يي غػ

. ؼويثْ ؼـ ١ف  اٍٛؼاب ت٠ ؼٞـ ًاْٗ، واغر غاـج15-10ػثٞـي ٝ زعؼيق 
795,000ؼوسِاٟ

240904
 ؼويثْ تفاي اٗٞاج ٗؽاـ  6خؼث٠ زوىيٖ ػثٞـي تايي غػ ػثٞـ ٝ ًٌ اٍٛؼاب  ٝ تا زعؼيق ضؽٝؼ 

. ؼويثْ ؼـ ١ف اٍٛؼاب ت٠  ؼٞـ ًاْٗ، واغر غاـج16-12ػثٞـي ٝ زعؼيق 
969,000ؼوسِاٟ

240905
 ؼويثْ تفاي اٗٞاج  ٗؽاـ 8خؼث٠ زوىيٖ ػثٞـي تايي غػ ػثٞـ ٝ ١ٍر  اٍٛؼاب ٝ تا زعؼيق ضؽٝؼ 

. ؼويثْ ؼـ ١ف  اٍٛؼاب ت٠ ؼٞـ ًاْٗ، واغر غاـج19-12ػثٞـي ٝ زعؼيق 
1,079,000ؼوسِاٟ

241001
 ؼويثْ ؼـ ١ف اٍٛؼاب، ت٠  ؼٞـ ًاْٗ واغر 3خؼث٠ زوىيٖ اٍٛؼاتي تا ؼٝ اٍٛؼاب ٝ زعؼيق ضؽٝؼ 

.غاـج
475,000ؼوسِاٟ

241002
 ؼويثْ ؼـ ١ف اٍٛؼاب، ت٠  ؼٞـ ًاْٗ واغر 6خؼث٠ زوىيٖ اٍٛؼاتي تا و٠ اٍٛؼاب ٝزعؼيق ضؽٝؼ 

.غاـج
598,000ؼوسِاٟ

241003
 ؼويثْ ؼـ ١ف اٍٛؼاب، ت٠  ؼٞـ ًاْٗ واغر 8خؼث٠ زوىيٖ اٍٛؼاتي تا ز٢اـ اٍٛؼاب ٝزعؼيق ضؽٝؼ 

.غاـج
746,500ؼوسِاٟ

241101
 ٗسفًاتْ ًٞاًىياّ ٝكي٢ٍاي ٗفتٞغ، تفاي ازصاّ ت٠  ُيفٛؽٟ زٔٞيكيٞٙ ٝ خفيك 2ـاتػ ُيفٛؽٟ تا ضؽٝؼ 

.زٔٞيكيٞٙ واغر ؼاغْ
90,700ػؽؼ

241201
 2، تا اكر ػثٞـي ضؽٝؼ UHF ٝ VHFخفيك ٗياٛي زًٞاـ زٔٞيكيٞٙ تفاي ويىسٖ آٛسٚ ٗفًكي ؼـ تاٛؽ 

. ؼويثْ، واغر غاـج7ؼويثْ، ٝ اكر اٍٛؼاتي ضؽٝؼ 
547,500ػؽؼ

241202
 2، تا اكر ػثٞـي ضؽٝؼ UHF ٝ VHFخفيك ٗياٛي زًٞاـ زٔٞيكيٞٙ تفاي ويىسٖ آٛسٚ ٗفًكي ؼـ تاٛؽ 

. ؼويثْ، واغر غاـج14ؼويثْ، ٝ اكر اٍٛؼاتي ضؽٝؼ 
512,500ػؽؼ

241301
 2، تا اكر ضؽٝؼ UHF ٝ VHFخفيك اٛس٢ايي زًٞاـ زٔٞيكيٞٙ تفاي ويىسٖ آٛسٚ ٗفًكي ؼـ تاٛؽ 

.ؼويثْ، واغر غاـج
528,000ػؽؼ

241401
  تفاي ٛصة  3C-2V  ا١ٖ، تفاي  ُيفٛؽٟ زٔٞيكيٞٛي، اق ٛٞع  75ًاتْ ًٞاًىياّ تااٗدؽاٛه ٍٗػص٠ 

.زًٞاـ، واغر ؼاغْ
37,200ٗسفؼّٞ

241402
  تفاي ٛصة  4.5C-2V  ا١ٖ، تفاي  ُيفٛؽٟ زٔٞيكيٞٛي، اق ٛٞع  75ًاتْ ًٞاًىياّ تااٗدؽاٛه ٍٗػص٠ 

.زًٞاـ، واغر ؼاغْ
28,100ٗسفؼّٞ

241403
  تفاي ٛصة  7C-2V  ا١ٖ، تفاي  ُيفٛؽٟ زٔٞيكيٞٛي، اق ٛٞع  75ًاتْ ًٞاًىياّ تااٗدؽاٛه ٍٗػص٠ 

.زًٞاـ، واغر ؼاغْ
20,500ٗسفؼّٞ

250101

 ػؽؼ 50ٗاؼـواػر آٌسفٝٛيٌي ًٞاـزك ًفيىسآي، تا ؼهر ضؽٝؼ يي ؼهيو٠ ؼـ واّ، تفاي ًاـ تاضؽاًثف

واػر كفػي، هاتْ ًاـتاؼوسِاٟ ضعٞـ ٝ ؿياب ٝ ؼوسِاٟ تفٛا٠ٗ ـيك ٗد٢ك ت٠  ٌاـلـ تاؼفي ٛيٌْ 

 24 ٝٓر ٗسٜاٝب 220ٝ واػر هؽغ تفم، تا ظفكير ًاْٗ، هاتْ ًاـتاٝٓسال 12ًاؼٗيٕٞ، تفاي ضؽٝؼ

.ٝٓر ٗىسويٖ، ٗد٢كت٠ زٜظيٖ ًٜٜؽٟ وفيغ، واغر غاـج

52,003,000ؼوسِاٟ

250102

 100ٗاؼـ واػر آٌسفٝٛيٌي ًٞاـزك ًفيىسآي، تا ؼهر ضؽٝؼ يي ؼهيو٠ ؼـ واّ، تفاي ًاـ تا ضؽاًثف 

ػؽؼ واػر كفػي، هاتْ ًاـتاؼوسِاٟ ضعٞـٝؿياب ٝؼوسِاٟ تفٛا٠ٗ ـيك ٗد٢كت٠ ٌاـلـتاؼفي ٛيٌْ 

 24 ٝٓر ٗسٜاٝب 220ٝ واػر هؽغ تفم، تا ظفكير ًاْٗ، هاتْ ًاـتاٝٓسال 12ًاؼٗيٕٞ، تفاي ضؽٝؼ

.ٝٓر ٗىسويٖ، ٗد٢كت٠ زٜظيٖ ًٜٜؽٟ وفيغ، واغر غاـج

52,173,000ؼوسِاٟ



250103

 ػؽؼ 150ٗاؼـواػر آٌسفٝٛيٌي ًٞاـزك ًفيىسآي، تاؼهر ضؽٝؼيي ؼهيو٠ ؼـواّ، تفاي ًاـتاضؽاًثف

واػر كفػي، هاتْ ًاـتاؼوسِاٟ ضعٞـٝؿياب ٝؼوسِاٟ تفٛا٠ٗ ـيك ٗد٢كت٠ ٌاـلـتاؼفي ٛيٌْ ًاؼٗيٕٞ، 

 ٝٓر 24 ٝٓر ٗسٜاٝب 220ٝ واػر هؽغ تفم، تا ظفكير ًاْٗ، هاتْ ًاـتاٝٓسال 12تفاي ضؽٝؼ

.ٗىسويٖ، ٗد٢كت٠ زٜظيٖ ًٜٜؽٟ وفيغ، واغر غاـج

58,337,000ؼوسِاٟ

250201

ؼوسِاٟ تفٛا٠ٗ ـيك، تفاي ايداؼ ظفت٠ ١اي آٌسفيٌي ؼثن تفٛا٠ٗ ٗػصَٞ، تاكاص٠ٔ قٗاٛي ضؽاهْ تيٚ 

 ٝٓر ٗسٜاٝب، ؼاـاي ؼٝ 220 ٝٓر ٗىسويٖ يا24 ؼهيو٠ اي، هاتْ ًاـ تا ق٢ِٛا يا آليف١اي 5ؼٝ ويِٜاّ 

.ٛٞع تفٛا٠ٗ ـيكي، واغر غاـج

48,697,000ؼوسِاٟ

250301
ؼوسِاٟ ثثر ٝهر، زاـيع، ـٝق، واػر ٝؼهيو٠ ـٝي ٗؽاـى ٝكف٢ٗاي ٗػصَٞ، هاتْ ازصاّ ت٠ 

.ٗاؼـواػر، ؼاـاي كاص٠ٔ قٗاٙ يي ؼهيو٠ اي، تا زاج ؼٝـَٛ، واغر غاـج
48,697,000ؼوسِاٟ

250302

ؼوسِاٟ ثثر ٝهر، زاـيع، ـٝق، واػر ٝؼهيو٠ ـٝي ٗؽاـى ٝكف٢ٗاي ٗػصَٞ، هاتْ ازصاّ ت٠ 

ٗاؼـواػر، ؼاـاي كاص٠ٔ قٗاٙ يي ؼهيو٠ اي، تا زاج ؼٝـَٛ، واغر غاـج تفاي ًاـ ٗىسوْ 

 واػر هؽغ تفم، هاتْ ازصاّ ت٠ تفم 12اقٗاؼـواػر، ٗد٢كت٠ ٌاـلـتاؼفي ٛيٌْ ًاؼٗيٕٞ، تفاي ضؽٝؼ

. ٝٓر ٗىسوي24ٖ ٝٓر ٗسٜاٝب يا220

67,324,000ؼوسِاٟ

250401
واػر كفػي يٌؽفك٠ ؼيٞاـي ـًٝاـ، هاتْ زـؿي٠ اقٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج25صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
7,685,000ػؽؼ

250402
واػر كفػي يٌؽفك٠ ؼيٞاـي ـًٝاـ، هاتْ زـؿي٠ اقٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج30صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
7,600,000ػؽؼ

250403
واػر كفػي يٌؽفك٠ ؼيٞاـي ـًٝاـ، هاتْ زـؿي٠ اقٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج40صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
8,927,000ػؽؼ

250501
واػر كفػي ؼٝؼفك٠ آٝيك، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تا ويىسٖ ٛٞواٛي يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج25هؽفضؽٝؼ
13,276,000ػؽؼ

250502
واػر كفػي ؼٝؼفك٠ آٝيك، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تا ويىسٖ ٛٞواٛي يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج30هؽفضؽٝؼ
16,623,000ػؽؼ

250503
واػر كفػي ؼٝؼفك٠ آٝيك، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج40هؽفضؽٝؼ
18,683,000ػؽؼ

250601
واػر كفػي يٌؽفك٠ آٝيك، تفاي ٛصة ؼـغاـج واغس٘اٙ، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج40يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
10,356,000ػؽؼ

250602
واػر كفػي يٌؽفك٠ آٝيك، تفاي ٛصة ؼـغاـج واغس٘اٙ، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تا ويىسٖ ٛٞواٛي 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج60يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
12,436,000ػؽؼ

250603
واػر كفػي يٌؽفك٠ آٝيك، تفاي ٛصة ؼـغاـج واغس٘اٙ، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج75يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
20,678,000ػؽؼ

250604
واػر كفػي يٌؽفك٠ آٝيك، تفاي ٛصة ؼـغاـج واغس٘اٙ، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج90يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
0ػؽؼ

250701
واػر كفػي ؼٝؼفك٠ آٝيك، تفاي ٛصة ؼـغاـج واغس٘اٙ، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج40يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
18,961,000ػؽؼ

250702
واػر كفػي ؼٝؼفك٠ آٝيك، تفاي ٛصة ؼـغاـج واغس٘اٙ، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج60يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
24,863,000ػؽؼ

250703
واػر كفػي ؼٝؼفك٠ آٝيك، تفاي ٛصة ؼـغاـج واغس٘اٙ، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج75يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
29,305,000ػؽؼ

250704
واػر كفػي ؼٝؼفك٠ آٝيك، تفاي ٛصة ؼـغاـج واغس٘اٙ، هاتْ زـؿي٠ اق ٗاؼـواػر، تاويىسٖ ٛٞواٛي 

. واٛسي٘سف، واغر غاـج90يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، ت٠ هؽفضؽٝؼ
35,014,000ػؽؼ



250801
 3 واػس٠ تفاي اؼاه٢اي ػْ٘ تاًٜسفّ كٍاـي 12ٝ واٛسي٘سف، ًفٝٛٞٗسفي 25واػر ؼيٞاـي ت٠ هؽف

.ٗسفًاتْ ت٠ ؼٞـًاْٗ، واغر غاـج
9,030,000ػؽؼ

250901
واػر ًٞاـزكؼيٞاـي ـًٝاـ يٌؽفك٠، هاتْ زـؿي٠ تاتاؼفي، تا ويىسٖ ٛٞواٛي يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، 

. واٛسي٘سف، واغر ؼاغ25ْت٠ هؽفضؽٝؼ
440,000ػؽؼ

250902
واػر ًٞاـزكؼيٞاـي ـًٝاـ يٌؽفك٠، هاتْ زـؿي٠ تاتاؼفي، تا ويىسٖ ٛٞواٛي يي ؼهيو٠ اي، تؽٝٙ صؽا، 

. واٛسي٘سف، واغر ؼاغ30ْت٠ هؽفضؽٝؼ
450,500ػؽؼ

16,516,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـي4ٗفًكًٜسفّ اػالٕ ضفين ٗسؼاـف 260101

21,052,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـي8ٗفًكًٜسفّ اػالٕ ضفين ٗسؼاـف 260102

33,519,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـي12ٗفًكًٜسفّ اػالٕ ضفين ٗسؼاـف 260103

34,041,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـي16ٗفًكًٜسفّ اػالٕ ضفين ٗسؼاـف 260104

46,162,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـي24ٗفًكًٜسفّ اػالٕ ضفين ٗسؼاـف 260105

53,877,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـي32ٗفًكًٜسفّ اػالٕ ضفين ٗسؼاـف 260106

65,104,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـي40ٗفًكًٜسفّ اػالٕ ضفين ٗسؼاـف 260107

78,119,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـي48ٗفًكًٜسفّ اػالٕ ضفين ٗسؼاـف 260108

260201

ٌىسي اػالٕ ضفين تا هاتٔير ًاـؼـ ٌفايػ وػر ٝٗوإٝ ؼـتفاتفآزً، ت٠ ـَٛ هفٗك، ؼاـاي ٗد٘ٞػ٠ 

ًٜساًس٢ايي ٠ً تسٞاٛؽؼـويىس٢٘اي ٗؽاـتاقٝويىس٢٘اي ٗؽاـتىس٠ ٗٞـؼاوسلاؼٟ هفاـُيفؼٝؼـ ؼاغْ 

ٗطلظ٠ ـٝي آٙ، يي ٌىسي آقٗايً هفاـؼاٌس٠ تاٌؽ، زاتسٞاٙ ١فٓطظ٠ تؽٝٙ ت٠ صؽاؼـآٝـؼٙ 

.آليفاػالٕ ضفين، صطر ًاـٗؽاــاتفـوي ٛ٘ٞؼ

693,000ؼوسِاٟ

260301
 ٝٓر ٗىسويٖ، تا 24 واٛسي٘سف، تاخًٌٞ ظؽُفؼٝغاى، تاٝٓسالًاـ10قَٛ اػالٕ ضفين ت٠ هؽفضؽٝؼ

.زٞٓفاٛه ٜٗاوة
907,000ؼوسِاٟ

260302
 ٝٓر ٗىسويٖ، تا 24 واٛسي٘سف، تاخًٌٞ ظؽُفؼٝغاى، تاٝٓسالًاـ15قَٛ اػالٕ ضفين ت٠ هؽفضؽٝؼ

.زٞٓفاٛه ٜٗاوة
1,009,000ؼوسِاٟ

260401
 3 ؼويثْ ؼـ100آليفاػالٕ غؽفاق ٛٞع آٌسفٌٝٗاٛيٌي، تاكفًاٛه تاالٝ كٍاـآًٞوسيٌي ضؽٝؼ

. ٝٓر ٗىسويٖ، تازٞٓفاٛه ٜٗاوة24، تاٝٓسالًاـ(Aًالن)ٗسف
922,000ؼوسِاٟ

260402
، (Aًالن ) ٗسف 1 ؼويثْ ؼـ100آليفآٌسفٝٛيٌي ؼاـاي ضؽاهْ ؼٝ صؽاٝغفٝخي تاكٍاـآًٞوسيٌي 

. ٝٓر ٗىسويٖ تازٞٓفاٛه ٜٗاوة24تاٝٓسالًاـ
701,000ؼوسِاٟ

623,500ؼوسِاٟ. ٝٓر ٗىسويٖ تا زٞٓفاٛه ٜٗاوة24زفاؽ زٌٍ٘كٙ ويىسٖ اػالٕ ضفين، تاٝٓسالًاـ260501

260601
 ٝٓر 24، ؼاـاي خًٌٞ ظؽ ُفؼٝغاى، تاٝٓسالًاـ(ٛٞـي يااخسيٌي)ؼزٌسٞـؼٝؼي اق ٛٞع كسٞآٌسفيي 

.ٗىسويٖ، تازٞٓفاٛه ٜٗاوة ٝزفاؽ ٍٛاٙ ؼ١ٜؽٟ ٛصة ٌؽٟ ـٝي ؼزٌسٞـ
1,049,000ؼوسِاٟ

260602
 ٝٓر 24ؼزٌسٞـؼٝؼي اق ٛٞع يٞٛيكاويٞٙ ؼٝ ٗطلظ٠ اي، ؼاـاي خًٌٞ ظؽُفؼٝ غاى، تاٝٓسالًاـ

.ٗىسويٖ، تازٞٓفاٛه ٜٗاوة ٝزفاؽ ٍٛاٙ ؼ١ٜؽٟ ٛصة ٌؽٟ ـٝي ؼزٌسٞـ
966,000ؼوسِاٟ

260701

ؼزٌسٞـ ضفاـزي تا ػٌه آؼْ٘ وفيغ ؼـ ٗواتْ وفػر اككايً ؼـخ٠ ضفاـذ، تا ؼـخ٠ ضفاـذ ثاتر ٠ً 

 ٝٓر 24تي ٛياق اق زؼٞيط يا زؼ٘يف تؼؽ اق ١فػٌ٘ٔفؼ تاٌؽ، ؼاـي خًٌٞ ظؽُفؼ ٝ غاى، تا ٝٓسالًاـ 

.ٗىسويٖ، تا زٞٓفاٛه ٜٗاوة ٝ زفاؽ ٍٛاٙ ؼ١ٜؽٟ ٛصة ٌؽٟ ـٝي ؼزٌسٞـ

822,000ؼوسِاٟ

260702

، ٠ً اضسياج ت٠ ( ؼـخ٠ واٛسيِفاؼ57ضؽٝؼ)ؼزٌسٞـضفاـزي تاػٌه آؼْ٘ ؼـ ٗواتْ ؼـخ٠ ضفاـذ ثاتر 

 ٝٓر ١24ير ٠ُٛٞ زؼٞيط يازؼ٘يفتؼؽاق١ف ػٌ٘ٔفؼٛؽاٌس٠ تاٌؽٝؼاـاي خًٌٞ ظؽُفؼٝغاى، تاٝٓسالًاـ

.ٗىسويٖ، تازٞٓفاٛه ٜٗاوة ٝزفاؽ ٍٛاٙ ؼ١ٜؽٟ ٛصة ٌؽٟ ـٝي ؼزٌسٞـ

636,500ؼوسِاٟ



260703

، ٠ً اضسياج ت٠ ( ؼـخ٠ واٛسيِفاؼ80ضؽٝؼ)ؼزٌسٞـضفاـزي تاػٌه آؼْ٘ ؼـ ٗواتْ ؼـخ٠ ضفاـذ ثاتر 

 ٝٓر ١24ير ٠ُٛٞ زؼٞيط يازؼ٘يفتؼؽاق١ف ػٌ٘ٔفؼٛؽاٌس٠ تاٌؽٝؼاـاي خًٌٞ ظؽُفؼٝغاى، تاٝٓسالًاـ

.ٗىسويٖ، تازٞٓفاٛه ٜٗاوة ٝزفاؽ ٍٛاٙ ؼ١ٜؽٟ ٛصة ٌؽٟ ـٝي ؼزٌسٞـ

753,000ؼوسِاٟ

260801
ٌىسي ٗػصَٞ زطفيي ؼوسِا٢١اي اؼلاي ضفين ت٠ ؼٞـؼوسي، تاًاـتفؼؼـويىس٢٘اي 

.ٗؽاـتاقٝٗؽاـتىس٠
989,500ؼوسِاٟ

16,206,000ؼوسِاٟ.ٗفًكًٜسفّ اػالٕ ٝ اؼلاي ضفين ٗسؼاـف، تا يي ٗؽاـ اؼلا ٝ ؼٝ ٗؽاـ اػالٕ ضفين260901

20,286,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين4ٗفًك ًٜسفّ اػالٕ ٝ اؼلاي ضفين ٗسؼاـف، تا ؼٝ ٗؽاـ اؼلا ٝ 260902

24,426,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين6ٗفًك ًٜسفّ اػالٕ ٝ اؼلاي ضفين ٗسؼاـف، تا و٠ ٗؽاـ اؼلا ٝ 260903

29,182,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين8ٗفًك ًٜسفّ اػالٕ ٝ اؼلاي ضفين ٗسؼاـف، تا ز٢اـ ٗؽاـ اؼلا ٝ 260904

261001
 24زفاؽ ٗػصَٞ اػالٕ غؽف ضفين اق ٛٞع ُفؼاٙ، تفاي غاـج واغس٘اٙ، ت٠ ـَٛ هفٗك، تا ٝٓسال ًاـ 

.ٝٓر ٗىسويٖ، تا زٞٓفاٛه ٜٗاوة
1,574,000ؼوسِاٟ

6,314,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين4ٗفًك زٌفاـ ًٜٜؽٟ زا 261101

8,136,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين8ٗفًك زٌفاـ ًٜٜؽٟ زا 261102

9,383,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين12ٗفًك زٌفاـ ًٜٜؽٟ زا 261103

11,468,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين16ٗفًك زٌفاـ ًٜٜؽٟ زا 261104

19,426,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين24ٗفًك زٌفاـ ًٜٜؽٟ زا 261105

25,197,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين32ٗفًك زٌفاـ ًٜٜؽٟ زا 261106

36,430,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين40ٗفًك زٌفاـ ًٜٜؽٟ زا261107

44,367,000ؼوسِاٟ. ٗؽاـ اػالٕ ضفين48ٗفًك زٌفاـ ًٜٜؽٟ زا 261108

270101

 ٝاضؽي تفاي ٛصة ؼوسِا٢١اي صٞزي، اق ٛٞع كٔكي تا ـَٛ ٜٗاوة 15 ايٜر 19ـى اوساٛؽاـؼ 

ٖ تٜؽي ١ا ٝ  ًٞـٟ اي، تا ازصاالذ خير ٝ ٢ٗفٟ اي ٝ اٌٗاٙ ز٢ٞي٠ ؼثيؼي، تا تفاًس٢اي ٛصة ٝ ًٔي٠ وي

ٕ تٜؽي ٌؽٟ خ٢ر اـزثاغ تا ٝاضؽ ازصاالذ ٖ ١اي ًالكي كف .ازصاالذ خؽاٌٞٛؽٟ آٌسفيٌي ٝ وي

4,187,000ؼوسِاٟ

270102

 ٝاضؽي تفاي ٛصة ؼوسِا٢١اي صٞزي، اق ٛٞع كٔكي تا ـَٛ ٜٗاوة 24 ايٜر 19ـى اوساٛؽاـؼ 

ٖ تٜؽي ١ا ٝ  ًٞـٟ اي، تا ازصاالذ خير ٝ ٢ٗفٟ اي ٝ اٌٗاٙ ز٢ٞي٠ ؼثيؼي، تا تفاًس٢اي ٛصة ٝ ًٔي٠ وي

ٕ تٜؽي ٌؽٟ خ٢ر اـزثاغ تا ٝاضؽ ازصاالذ ٖ ١اي ًالكي كف .ازصاالذ خؽاٌٞٛؽٟ آٌسفيٌي ٝ وي

5,423,000ؼوسِاٟ

270103

 ٝاضؽي تفاي ٛصة ؼوسِا٢١اي صٞزي، اق ٛٞع كٔكي تا ـَٛ ٜٗاوة 27 ايٜر 19ـى اوساٛؽاـؼ 

ٖ تٜؽي ١ا ٝ  ًٞـٟ اي، تا ازصاالذ خير ٝ ٢ٗفٟ اي ٝ اٌٗاٙ ز٢ٞي٠ ؼثيؼي، تا تفاًس٢اي ٛصة ٝ ًٔي٠ وي

ٕ تٜؽي ٌؽٟ خ٢ر اـزثاغ تا ٝاضؽ ازصاالذ ٖ ١اي ًالكي كف .ازصاالذ خؽاٌٞٛؽٟ آٌسفيٌي ٝ وي

5,800,000ؼوسِاٟ

270104

 ٝاضؽي تفاي ٛصة ؼوسِا٢١اي صٞزي، اق ٛٞع كٔكي تا ـَٛ ٜٗاوة 36 ايٜر 19ـى اوساٛؽاـؼ 

ٖ تٜؽي ١ا ٝ  ًٞـٟ اي، تا ازصاالذ خير ٝ ٢ٗفٟ اي ٝ اٌٗاٙ ز٢ٞي٠ ؼثيؼي، تا تفاًس٢اي ٛصة ٝ ًٔي٠ وي

ٕ تٜؽي ٌؽٟ خ٢ر اـزثاغ تا ٝاضؽ ازصاالذ ٖ ١اي ًالكي كف .ازصاالذ خؽاٌٞٛؽٟ آٌسفيٌي ٝ وي

6,871,000ؼوسِاٟ

270201
ٝاضؽ ازصاالذ زفٗيٜاّ، ٌاْٗ ٗؽاـ ٝ زفٗيٜا٢ٓاي القٕ تفاي زٞقيغ تفم ٝ ويىسٖ صٞزي ؼـ يي ٝاضؽ 

. ايٜر اوساٛؽاـؼ19ـى 
1,015,000ؼوسِاٟ

86,900ؼوسِاٟ. ايٜر يي يا ؼٝ ٝاضؽي19خْٜ غآي يا ٗىؽٝؼًٜٜؽٟ ـى صٞزي 270301

114,000ؼوسِاٟ. ايٜر و٠ يا ز٢اـ ٝاضؽي19خْٜ غآي يا ٗىؽٝؼًٜٜؽٟ ـى صٞزي 270302



270401

ً زوٞير ًٜٜؽٟ ٝ ٗيٌىف ز٘إ زفاٛكيىسٞـي تا خاوع كفًاٛىي ضؽٝؼ   14000 ١فزك زا ضؽاهْ 30خي

١فزك ٝ اػٞخاج ً٘سف اق يي ؼـصؽ ٌاْٗ و٠ ٝـٝؼي ٗيٌفٝكٚ ٝ و٠ ٝـٝؼي ًٌ٘ي خ٢ر ازصاّ ت٠ 

ٕ ١اي ٗدكا ٝ ًٜسفّ خؽاُا٠ٛ تفاي زٜظيٖ صؽاي تٖ ٝ قيف تا ؼا٠ٜٗ زـييفاذ   ?15ـاؼيٞ ظثػ تا ٝٓٞ

. ايٜر19 ٗسف، ؼٝ غفٝخي ٝ تا هاتٔير ٛصة ؼـ ـى VUؼويثْ، ًٜسفّ اصٔي، 

3,493,000ؼوسِاٟ

270402

ً زوٞير ًٜٜؽٟ ٝ ٗيٌىف ز٘إ زفاٛكيىسٞـي تا خاوع كفًاٛىي ضؽٝؼ   14000 ١فزك زا ضؽاهْ 30خي

١فزك ٝ اػٞخاج ً٘سف اق يي ؼـصؽ ٌاْٗ و٠ ٝـٝؼي ٗيٌفٝكٚ ٝ و٠ ٝـٝؼي ًٌ٘ي خ٢ر ازصاّ ت٠ 

ٕ ١اي ٗدكا ٝ ًٜسفّ خؽاُا٠ٛ تفاي زٜظيٖ صؽاي تٖ ٝ قيف تا ؼا٠ٜٗ زـييفاذ   ?15ـاؼيٞ ظثػ تا ٝٓٞ

. ايٜر19 ٗسف، ؼٝ غفٝخي ٗد٢ك ت٠ ٗؽاـ اٝٓٞير ٝ تا هاتٔير ٛصة ؼـ ـى VUؼويثْ، ًٜسفّ اصٔي، 

3,527,000ؼوسِاٟ

270501

 ٗيٌفٝٝٓر ؼـ ٛىثر 30ٗداق ٝ اوساٛؽاـؼ ًٍٞـ، تا ضىاوير FM- AMؼوسِاٟ ـاؼيٞ تا تاٛؽ١اي 

 ٗيٌفٝٝٓر 25تا ضىاوير ضؽاًثف ٝـٝؼي FM- AM ؼويثْ ؼـ اٗٞاج 20ويِٜاّ ت٠ ٛٞيك ضؽاهْ 

، ٌاْٗ ٗؽاـاذ كئسف ٝ ًٜسفّ FM ؼويثْ ؼـ ٝظؼير وٌٞذ ؼـ ايىسِاٟ كفوسٜؽٟ 20ؼـ ويِٜاّ 

. ٝٓر زثثير ٌؽ220ٟٝ هاتْ ٛصة ؼـ ـى صٞزي تا ٜٗثغ زـؿي٠ ٗىسوْ  (AFC)ازٞٗازيي كفًاٛه 

2,661,000ؼوسِاٟ

270502

ٗداق ٝ اوساٛؽاـؼ ًٍٞـ، FM- AMؼوسِاٟ ـاؼيٞخػً تا هاتٔير ؼـياكر اٗٞاج ـاؼيٞيي ؼـ تاٛؽ١اي 

 ؼويثْ ت٠ ١٘فاٟ خػً صٞذ ز٘إ 20 ٗيٌفٝٝٓر ؼـ ٛىثر ويِٜاّ ت٠ ٛٞيك ضؽاه20ْتا ضىاوير 

 ٗسف، هاتْ ٛصة ؼـ ـى VUزفاٛكيىسٞـي تا تفٍُر ازٞٗازيي ؼاـاي ٗؽاـ تٜٔؽُٞي ٗاٛيسٞـيَٜ ٝ 

. ٝٓر زثثير ٌؽ220ٟصٞزي تا ٜٗثغ زـؿي٠ ٗىسوْ 

6,317,000ؼوسِاٟ

270601

تفاي ًٜسفّ و٘ؼي ٝ تصفي ًيلير غفٝخي  (ٗاٛيسٞـيَٜ)خْٜ اٛؽاقٟ ُيفي ٝ ًٜسفّ زٞاٙ 

 ٗسف، تٜٔؽُٞي VU ٝـٝؼي، 4زوٞير ًٜٜؽٟ ١اي هؽـذ ٛصة ٌؽٟ ؼـ ـى صٞزي، ؼاـاي ضؽاهْ 

. ايٜر اوساٛؽاـؼ19ٗاٛيسٞـيَٜ ٗد٢ك ت٠ ٕٝٓٞ ًٜسفّ خ٠ٔ اي تا اٌٗاٙ هؽغ، هاتْ ٛصة ؼـ ـى 

1,344,000ؼوسِاٟ

270701
 غفٝخي اٍٛؼاتي هاتْ ٛصة ؼـ 10 ٝـٝؼي اصٔي ٝ ضؽٝؼ 4خْٜ اٛسػاب تفٛا٠ٗ ٝـٝؼي ؼاـاي ضؽٝؼ 

. ايٜر اوساٛؽاـؼ19ـى 
1,553,000ؼوسِاٟ

270702

ٝ ًٔيؽ   ( All Call ) ًٔيؽ اٛسػاب ٝ  يي ًٔيؽ ٠٘١ تا ١ٖ 10خْٜ اٛسػاب تفٛا٠ٗ غفٝخي تا 

Cancel ت٠  ١٘فاٟ زفاؽ ١ايي خ٢ر ٛ٘ايً ٝصْ تٞؼٙ غؽٞغ  اٛسػاتي، تا هاتٔير ازصاّ ت٠  

. ايٜر اوساٛؽاـؼ19ًٜىّٞ اـزثاغ ـٝٗيكي،  هاتْ ٛصة ؼـ ـى 

1,927,000ؼوسِاٟ

270703

ٝ ًٔيؽ   ( All Call ) ًٔيؽ اٛسػاب ٝ  يي ًٔيؽ ٠٘١ تا ١ٖ 20خْٜ اٛسػاب تفٛا٠ٗ غفٝخي تا 

Cancel 19  ت٠  ١٘فاٟ زفاؽ ١ايي خ٢ر ٛ٘ايً ٝصْ تٞؼٙ غؽٞغ  اٛسػاتي، هاتْ ٛصة ؼـ ـى 

.ايٜر اوساٛؽاـؼ

2,381,000ؼوسِاٟ

270704

 10خْٜ اٛسػاب تفٛا٠ٗ غفٝخي ٛٞع ـ٠ٓ اي هاتْ ًٜسفّ اق ـاٟ ؼٝـ خ٢ر اوسلاؼٟ تا ًٜىّٞ ـٝٗيكي تا 

ت٠ ١٘فاٟ زفاؽ ١ايي تفاي ٛ٘ايً ٝصْ تٞؼٙ غؽٞغ  (All Call)ًٔيؽ اٛسػاب ٝ يي ًٔيؽ ٠٘١ تا ١ٖ 

. ايٜر اوساٛؽاـؼ19غفٝخي اٛسػاتي، هاتْ ٛصة ؼـ ـى 

2,793,000ؼوسِاٟ

270705

 20خْٜ اٛسػاب تفٛا٠ٗ غفٝخي ٛٞع ـ٠ٓ اي هاتْ ًٜسفّ اق ـاٟ ؼٝـ خ٢ر اوسلاؼٟ تا ًٜىّٞ ـٝٗيكي تا 

ت٠ ١٘فاٟ زفاؽ ١ايي تفاي ٛ٘ايً ٝصْ تٞؼٙ غؽٞغ  (All Call)ًٔيؽ اٛسػاب ٝ يي ًٔيؽ ٠٘١ تا ١ٖ 

. ايٜر اوساٛؽاـؼ19غفٝخي اٛسػاتي، هاتْ ٛصة ؼـ ـى 

3,205,000ؼوسِاٟ

270801

 ٝاذ ٝ تا 60تا هؽـذ ٗٞثف  (Portable)ٗيٌىف ٝ زوٞير ًٜٜؽٟ صٞزي ز٘إ زفاٛكيىسٞـي ٛٞع ـٝٗيكي 

 ًئٞ ا١ٖ ٝ 10 ٝٓر ؼـ اٗدؽاٛه 0/8 ١فزك ٝ ضىاوير ٝـٝؼي 14000 ١فزك زا 30خاوع كفًاٛىي 

ٗؽاـاذ ًا١ً ٛٞيك ٝ ٗد٢ك ت٠ و٠ ٝـٝؼي ٗيٌفٝكٚ ٝ و٠ ٝـٝؼي ًٌ٘ي ١فًؽإ تا ٕٝٓٞ ًٜسفّ 

.خؽاُا٠ٛ ٝ ٢ٗٞٓٝاي تان ٝ زفيثْ

3,351,000ؼوسِاٟ



270802

 ٝاذ ٝ 120تا هؽـذ ٗٞثف  (Portable)ٗيٌىف ٝ زوٞير ًٜٜؽٟ صٞزي ز٘إ زفاٛكيىسٞـي ٛٞع ـٝٗيكي 

 ًئٞ ا١ٖ ٝ 10 ٝٓر ؼـ اٗدؽاٛه 0/8 ١فزك ٝ ضىاوير ٝـٝؼي 14000 ١فزك زا 30تا خاوع كفًاٛىي 

ٗؽاـاذ ًا١ً ٛٞيك ٝ ٗد٢ك ت٠ و٠ ٝـٝؼي ٗيٌفٝكٚ ٝ و٠ ٝـٝؼي ًٌ٘ي ١فًؽإ تا ٕٝٓٞ ًٜسفّ 

.خؽاُا٠ٛ ٝ ٢ٗٞٓٝاي تان ٝ زفيثْ

4,701,000ؼوسِاٟ

270901

 ١فزك زا 30 ٝاذ تا خاوع كفًاٛىي 120زوٞير ًٜٜؽٟ هؽـذ صٞزي ز٘إ زفاٛكيىسٞـي تا هؽـذ ٗٞثف 

 ًئٞا١ٖ ٝ ٗؽاـاذ ًا١ً ٛٞيك، ٗد٢ك ت٠ 10 ٝٓر ؼـ اٗدؽاٛه 0/8 ١فزك، ؼاـاي ضىاوير 14000

يي ٝـٝؼي ويِٜاّ ٝ يي غفٝخي ويِٜاّ خ٢ر ازصاّ ت٠ زوٞير ًٜٜؽٟ ١اي ؼيِف ٝ ؼٝ ؼثو٠ كئسف 

 ت٠ اٛع٘إ ٕٝٓٞ اصٔي ًٜسفّ صؽاي غفٝخي ٝ زفٗيٜا٢ٓاي خيسي خ٢ر AVCازٞٗازيي تا ٗؽاـ 

 ٝٓسي ت٠ ١٘فاٟ ٗؽاـاذ ضلاظر ازصاّ ًٞزاٟ ٝ ًٔيؽ 100 ٝ 70 ا١ٖ ٝ 16 ٝ 8غفٝخي ١اي اوساٛؽاـؼ 

. ايٜر اوساٛؽاـؼ19 ٗسف، هاتْ ٛصة ؼـ ـى VUزـؿي٠ اصٔي زفاؽ ؼاـ ٝ 

4,690,000ؼوسِاٟ

270902

 30 ٝاذ تا خاوع كفًاٛىي 240-200زوٞير ًٜٜؽٟ هؽـذ صٞزي ز٘إ زفاٛكيىسٞـي تا هؽـذ ٗٞثف 

 ًئٞا١ٖ ٝ ٗؽاـاذ ًا١ً ٛٞيك، 10 ٝٓر ؼـ اٗدؽاٛه 0/8 ١فزك، ؼاـاي ضىاوير ١14000فزك زا 

ٗد٢ك ت٠ يي ٝـٝؼي ويِٜاّ ٝ يي غفٝخي ويِٜاّ خ٢ر ازصاّ ت٠ زوٞير ًٜٜؽٟ ١اي ؼيِف ٝ ؼٝ 

 ت٠ اٛع٘إ ٕٝٓٞ اصٔي ًٜسفّ صؽاي غفٝخي ٝ زفٗيٜا٢ٓاي خيسي AVCؼثو٠ كئسف ازٞٗازيي تا ٗؽاـ 

 ٝٓسي ت٠ ١٘فاٟ ٗؽاـاذ ضلاظر ازصاّ ًٞزاٟ ٝ 100 ٝ 70 ا١ٖ ٝ 16 ٝ 8خ٢ر غفٝخي ١اي اوساٛؽاـؼ 

. ايٜر اوساٛؽاـؼ19 ٗسف، هاتْ ٛصة ؼـ ـى VUًٔيؽ زـؿي٠ اصٔي زفاؽ ؼاـ ٝ 

6,452,000ؼوسِاٟ

270903

 30 ٝاذ تا خاوع كفًاٛىي 350-300زوٞير ًٜٜؽٟ هؽـذ صٞزي ز٘إ زفاٛكيىسٞـي تا هؽـذ ٗٞثف 

 ًئٞا١ٖ ٝ ٗؽاـاذ ًا١ً ٛٞيك، 10 ٝٓر ؼـ اٗدؽاٛه 0/8 ١فزك، ؼاـاي ضىاوير ١14000فزك زا 

ٗد٢ك ت٠ يي ٝـٝؼي ويِٜاّ ٝ يي غفٝخي ويِٜاّ خ٢ر ازصاّ ت٠ زوٞير ًٜٜؽٟ ١اي ؼيِف ٝ ؼٝ 

 ت٠ اٛع٘إ ٕٝٓٞ اصٔي ًٜسفّ صؽاي غفٝخي ٝ زفٗيٜا٢ٓاي خيسي AVCؼثو٠ كئسف ازٞٗازيي تا ٗؽاـ 

 ٝٓسي ت٠ ١٘فاٟ ٗؽاـاذ ضلاظر ازصاّ ًٞزاٟ ٝ 100 ٝ 70 ا١ٖ ٝ 16 ٝ 8خ٢ر غفٝخي ١اي اوساٛؽاـؼ 

. ايٜر اوساٛؽاـؼ19 ٗسف، هاتْ ٛصة ؼـ ـى VUًٔيؽ زـؿي٠ اصٔي زفاؽ ؼاـ ٝ 

8,574,000ؼوسِاٟ

270904

 30 ٝاذ تا خاوع كفًاٛىي 600-500زوٞير ًٜٜؽٟ هؽـذ صٞزي ز٘إ زفاٛكيىسٞـي تا هؽـذ ٗٞثف 

 ًئٞا١ٖ ٝ ٗؽاـاذ ًا١ً ٛٞيك، 10 ٝٓر ؼـ اٗدؽاٛه 0/8 ١فزك، ؼاـاي ضىاوير ١14000فزك زا 

 ت٠ اٛع٘إ ٕٝٓٞ اصٔي ًٜسفّ AVCٗد٢ك ت٠ يي ٝـٝؼي ويِٜاّ ٝ ؼٝ ؼثو٠ كئسف ازٞٗازيي تا ٗؽاـ 

 ٝٓسي ت٠ 100 ٝ 70 ا١ٖ ٝ 16 ٝ 8صؽاي غفٝخي ٝ زفٗيٜا٢ٓاي خيسي خ٢ر غفٝخي ١اي اوساٛؽاـؼ 

 19 ٗسف، هاتْ ٛصة ؼـ ـى ١VU٘فاٟ ٗؽاـاذ ضلاظر ازصاّ ًٞزاٟ ٝ ًٔيؽ زـؿي٠ اصٔي زفاؽ ؼاـ ٝ 

.ايٜر اوساٛؽاـؼ

16,361,000ؼوسِاٟ

271001
ً زوٞير ًٜٜؽٟ ٗيٌفٝكٚ   ٗسف اق 15تفاي اٛسواّ ويِٜاّ ت٠ كٞاصْ تيً اق  (زوٞير ًٜٜؽٟ غػ)خي

ً زوٞير ًٜٜؽٟ اصٔي .ٝـٝؼي خي
1,115,000ؼوسِاٟ

271101
ٝظؼيس٢اي وليؽ، قـؼ )خْٜ آليف ز٘إ آٌسفٝٛيٌي تا زٞاٛايي زٞٓيؽ كفًاٛى٢اي ٗػسٔق صٞزي اغؽاـي 

.ٝ ٗد٢ك ت٠ ؤٌسٞـ زٜؽ ضآسي تفاي اٛسػاب ٝظؼيس٢اي كٞم (ٝ هفٗك
1,147,000ؼوسِاٟ

271201

ٕ ـواٛي تفاي ضؽاًثف كاص٠ٔ ضؽٝؼ   ٗسف اق ٗفًك 30ًٜىّٞ ًٜسفّ اـزثاغ ـٝٗيكي، ت٠ ٜٗظٞـ خيا

ً زوٞير ًٜٜؽٟ ؼاغٔي تا و٠ ٝاضؽ خْٜ غآي تفاي خايِكيٜي خْٜ  صٞزي، ٗد٢ك ت٠ ٗيٌفٝكٚ ٝ خي

.اٛسػاب ٗؽاـ ت٠ زؼؽاؼ ٗٞـؼٛياق، زفٗيٜا٢ٓاي غفٝخي ت٠ زؼؽاؼ ًاكي

0ؼوسِاٟ

271301
خْٜ اٝٓٞير ؼ١ٜؽٟ ازٞٗازيي صٞزي خ٢ر ازصاّ ويىسٖ ٗفًكي ت٠ ٗفًك كفػي صٞزي تا ػٌ٘ٔفؼ 

.وفيغ
1,369,000ؼوسِاٟ

271401
ًٜىّٞ ٗيٌفٝكٚ ـٝٗيكي تا خؼث٠ ؼًٞـازيٞ ٗد٢ك ت٠ ٗيٌفٝكٚ تا خاي٠ كٜفي هاتْ زٜظيٖ، خيً 

.زوٞير ًٜٜؽٟ ؼاغٔي ٝ قَٛ آؿاق خيإ
1,288,000ؼوسِاٟ



271402
ًٜىّٞ ٗيٌفٝكٚ ـٝٗيكي تا خؼث٠ ؼًٞـازيٞ ٗد٢ك ت٠ ٗيٌفٝكٚ تا خاي٠ كٜفي هاتْ زٜظيٖ، تؽٝٙ 

ً زوٞير ًٜٜؽٟ ؼاغٔي ٝ قَٛ آؿاق خيإ .خي
835,000ؼوسِاٟ

271403

 ا١ٖ ٗد٢ك ت٠ ًٔيؽ هؽغ ٝ ٝصْ تا خاوع 600ٗيٌفٝكٚ ؼوسي ؼيٜاٗيٌي يي خ٢س٠ تا اٗدؽاٛه 

 ؼويثْ هاتْ ٛصة ت٠ ـٝي خاي٠ تٜٔؽ ٝ 74 ١فزك ٝ ضىاوير ؼـياكر 14000 ١فزك زا 100كفًاٛىي 

.ًٞزاٟ

731,500ؼوسِاٟ

151,000ػؽؼ.خاي٠ ـٝٗيكي ٗػصَٞ ٗيٌفٝكٚ ؼيٜاٗيٌي تا ٌلر هاتْ اٛؼؽاف271501

271502
خاي٠ تٜٔؽ ٗيٌفٝكٚ ؼيٜاٗيٌي يي ز٠ٌ ٛٞع كٔكي تا ـَٛ ٗوإٝ يا اق خٜه اوسيْ ظؽ قَٛ تا هاتٔير 

.زٜظيٖ اكوي يا ػ٘ٞؼي
277,000ػؽؼ

271503
خاي٠ تٜٔؽ ٗيٌفٝكٚ ؼيٜاٗيٌي ؼٝ ز٠ٌ ٛٞع كٔكي تا ـَٛ ٗوإٝ يا اق خٜه اوسيْ ظؽ قَٛ تا هاتٔير 

.زٜظيٖ اكوي يا ػ٘ٞؼي
657,500ػؽؼ

271504
خاي٠ تٜٔؽ ٗيٌفٝكٚ ؼيٜاٗيٌي و٠ ز٠ٌ ٛٞع كٔكي تا ـَٛ ٗوإٝ يا اق خٜه اوسيْ ظؽ قَٛ تا هاتٔير 

.زٜظيٖ اكوي يا ػ٘ٞؼي
874,500ػؽؼ

271601
  0/5 ا١ٖ ٝ تا ضؽاهْ ٗوؽغ 60ًاتْ ٗػصَٞ ٗيٌفٝكٚ تا ٌئؽ هٔغ اٛؽٝؼ ٝ تاكس٠  ٌؽٟ ٝ اٗدؽاٛه 

.ٗئي٘سف ٗفتغ
35,700ٗسفؼّٞ

0ػؽؼ.خفيك ٗيٌفٝكٚ ؼًٞـازيٞ تفاي ٛصة زًٞاـ يا ـًٝاـ271701

271801

تٜٔؽُٞي وسٞٛي تا تؽ٠ٛ كٔكي ؼًٞـازيٞ ٝ ـَٛ ًٞـٟ اي، ٜٗاوة تفاي ؼاغْ واغس٘اٙ يا كعاي آقاؼ، 

ؼـخ٠ ٝ خْٜ تا ٛ٘اي ٜٗاوة ٝ تا  ? 35ؼاـاي تفاًس٢اي ٗػصَٞ تفاي ٛصة هاتْ زٜظيٖ ضؽاهْ 

 ٝاذ ٝ ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه 5 ١فزك، تا هؽـذ ًْ 14000 ١فزك زا 30خاوع كفًاٛىي 

. ٝٓسي100 يا 70

377,500ؼوسِاٟ

271802

تٜٔؽُٞي وسٞٛي تا تؽ٠ٛ كٔكي ؼًٞـازيٞ ٝ ـَٛ ًٞـٟ اي، ٜٗاوة تفاي ؼاغْ واغس٘اٙ يا كعاي آقاؼ، 

ؼـخ٠ ٝ خْٜ تا ٛ٘اي ٜٗاوة ٝ تا  ? 35ؼاـاي تفاًس٢اي ٗػصَٞ تفاي ٛصة هاتْ زٜظيٖ ضؽاهْ 

 10 ١فزك، ٌاْٗ زؼؽاؼ ٜٗاوة تٜٔؽ١ُٞاي ؼاغٔي تا هؽـذ ًْ 14000 ١فزك زا 30خاوع كفًاٛىي 

. ٝٓسي100 يا 70ٝاذ ٝ ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه 

448,000ؼوسِاٟ

271803

تٜٔؽُٞي وسٞٛي تا تؽ٠ٛ كٔكي ؼًٞـازيٞ ٝ ـَٛ ًٞـٟ اي، ٜٗاوة تفاي ؼاغْ واغس٘اٙ يا كعاي آقاؼ، 

ؼـخ٠ ٝ خْٜ تا ٛ٘اي ٜٗاوة ٝ تا  ? 35ؼاـاي تفاًس٢اي ٗػصَٞ تفاي ٛصة هاتْ زٜظيٖ ضؽاهْ 

 20 ١فزك، ٌاْٗ زؼؽاؼ ٜٗاوة تٜٔؽ١ُٞاي ؼاغٔي تا هؽـذ ًْ 14000 ١فزك زا 30خاوع كفًاٛىي 

. ٝٓسي100 يا 70ٝاذ ٝ ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه 

575,000ؼوسِاٟ

271804

تٜٔؽُٞي وسٞٛي تا تؽ٠ٛ كٔكي ؼًٞـازيٞ ٝ ـَٛ ًٞـٟ اي، ٜٗاوة تفاي ؼاغْ واغس٘اٙ يا كعاي آقاؼ، 

ؼـخ٠ ٝ خْٜ تا ٛ٘اي ٜٗاوة ٝ تا  ? 35ؼاـاي تفاًس٢اي ٗػصَٞ تفاي ٛصة هاتْ زٜظيٖ ضؽاهْ 

 30 ١فزك، ٌاْٗ زؼؽاؼ ٜٗاوة تٜٔؽ١ُٞاي ؼاغٔي تا هؽـذ ًْ 14000 ١فزك زا 30خاوع كفًاٛىي 

. ٝٓسي100 يا 70ٝاذ ٝ ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه 

724,500ؼوسِاٟ

271805

تٜٔؽُٞي وسٞٛي تا تؽ٠ٛ كٔكي ؼًٞـازيٞ ٝ ـَٛ ًٞـٟ اي، ٜٗاوة تفاي ؼاغْ واغس٘اٙ يا كعاي آقاؼ، 

ؼـخ٠ ٝ خْٜ تا ٛ٘اي ٜٗاوة ٝ تا  ? 35ؼاـاي تفاًس٢اي ٗػصَٞ تفاي ٛصة هاتْ زٜظيٖ ضؽاهْ 

 40 ١فزك، ٌاْٗ زؼؽاؼ ٜٗاوة تٜٔؽ١ُٞاي ؼاغٔي تا هؽـذ ًْ 14000 ١فزك زا 30خاوع كفًاٛىي 

. ٝٓسي100 يا 70ٝاذ ٝ ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه 

774,000ؼوسِاٟ

271901
 ٝاذ ٝ ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه 5تٜٔؽُٞي ؼيٞاـي ؼًٞـازيٞ تا تؽ٠ٛ زٞتي ٝ تا هؽـذ 

. ٝٓسي100
325,500ؼوسِاٟ



271902
 ٝاذ ٝ ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه 10تٜٔؽُٞي ؼيٞاـي ؼًٞـازيٞ تا تؽ٠ٛ زٞتي ٝ تا هؽـذ 

. ٝٓسي100
383,000ؼوسِاٟ

271903

 ٝاذ تفاي ٛصة ؼـ ـا١ف١ٝا ٝ ٗؼاتف ػثٞـي تا 2×5تٜٔؽُٞي ؼٝ ؼفك٠ ؼيٞاـي تا تؽ٠ٛ كٔكي ٝ هؽـذ 

 ١فزك ٝ ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين 14000 ١فزك زا 30 ؼـخ٠ ٝ خاوع كفًاٛىي 60قاٝي٠ خًٌٞ 

. ٝٓسي100اٗدؽاٛه 

735,000ؼوسِاٟ

272001
 ١فزك، هاتْ ٛصة  تصٞـذ 14000 ١فزك زا 30 ٝازي، تا خاوع  كفًاٛىي 5-3تٜٔؽُٞي وولي تا هؽـذ 

.زًٞاـ ؼـ اٛٞاع ووق ١اي ًاؾب
346,000ؼوسِاٟ

272002
 ١فزك، هاتْ ٛصة  تصٞـذ 14000 ١فزك زا 30 ٝازي، تا خاوع  كفًاٛىي 5-3تٜٔؽُٞي وولي تا هؽـذ 

.ـًٝاـ ؼـ اٛٞاع وول٢ا
332,500ؼوسِاٟ

272101
 ٝاذ، ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ 10-15  تا  هؽـذ ABSتٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ًساتي خالوسيٌي اق ٛٞع  

.زؽثين  اٗدؽاٛه ٝ ت٠ ١٘فاٟ تفاًر ٛصة ؼٝ ٗطٞـي
578,000ؼوسِاٟ

272102
 ٝاذ، ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ 20-25  تا  هؽـذ ABSتٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ًساتي خالوسيٌي اق ٛٞع  

.زؽثين  اٗدؽاٛه ٝ ت٠ ١٘فاٟ تفاًر ٛصة ؼٝ ٗطٞـي
769,000ؼوسِاٟ

272103
 ٝاذ، ؼاـاي زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين 30 تا هؽـذ ABSتٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ًساتي خالوسيٌي اق ٛٞع 

.اٗدؽاٛه ٝ ت٠ ١٘فاٟ تفاًر ٛصة ؼٝ ٗطٞـي
784,500ؼوسِاٟ

272104
، ؼاـاي 8"×6" ٝاذ، تا اتؼاؼ ضؽاهْ 25تٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ًساتي ز٘إ كٔكي ٝازفخفٝف تا هؽـذ 

.زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه ٝ ت٠ ١٘فاٟ تفاًر ٛصة ؼٝ ٗطٞـي
789,500ؼوسِاٟ

272105
، ؼاـاي 8"×6" ٝاذ، تا اتؼاؼ ضؽاهْ 40تٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ًساتي ز٘إ كٔكي ٝازفخفٝف تا هؽـذ 

.زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه ٝ ت٠ ١٘فاٟ تفاًر ٛصة ؼٝ ٗطٞـي
1,514,000ؼوسِاٟ

272106
 ٝ يي ؼٕٝ 6 ٝ 11 ٝاذ، تا اتؼاؼ ضؽاهْ 15تٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ًساتي ز٘إ كٔكي ٝازفخفٝف تا  هؽـذ 

.ايٜر ، ؼاـاي  زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه ٝ ت٠ ١٘فاٟ تفاًر  ٛصة ؼٝ ٗطٞـي
1,600,000ؼوسِاٟ

272107
 ٝ يي ؼٕٝ 6 ٝ 11 ٝاذ، تا اتؼاؼ ضؽاهْ 25تٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ًساتي ز٘إ كٔكي ٝازفخفٝف تا  هؽـذ 

.ايٜر، ؼاـاي  زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه ٝ ت٠ ١٘فاٟ تفاًر  ٛصة ؼٝ ٗطٞـي
1,760,000ؼوسِاٟ

272108
 ٝ يي ؼٕٝ 6 ٝ 11 ٝاذ، تا اتؼاؼ ضؽاهْ 40تٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ًساتي ز٘إ كٔكي ٝازفخفٝف تا  هؽـذ 

.ايٜر، ؼاـاي  زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين اٗدؽاٛه ٝ ت٠ ١٘فاٟ تفاًر  ٛصة ؼٝ ٗطٞـي
1,926,000ؼوسِاٟ

272109

 ١فزك  200 ٝاذ، ٝ تا خاوع كفًاٛىي ضؽٝؼ 15-10 ت٠ هؽـذ   8"تٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ت٠ هؽف ضؽاهْ 

 ؼـخ٠ اق  ٛٞع صٜؼسي، ظؽ ـؼٞتر ٝ ُفؼ ٝ غاى، ٗد٢ك ت٠  120 ١فزك تا قاٝي٠ خًٌٞ 8000زا ضؽٝؼ 

.تفاًر كٔكي تفاي ٛصة ٝ زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين  اٗدؽاٛه

1,054,000ؼوسِاٟ

272110

 ١فزك  200 ٝاذ، ٝ تا خاوع كفًاٛىي ضؽٝؼ 25-20 ت٠ هؽـذ   12"تٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ت٠ هؽف ضؽاهْ 

 ؼـخ٠ اق  ٛٞع صٜؼسي، ظؽ ـؼٞتر ٝ ُفؼ ٝ غاى، ٗد٢ك ت٠  120 ١فزك تا قاٝي٠ خًٌٞ 8000زا ضؽٝؼ 

.تفاًر كٔكي تفاي ٛصة ٝ زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين  اٗدؽاٛه

1,090,000ؼوسِاٟ

272111

 ١فزك  200 ٝاذ، ٝ تا خاوع كفًاٛىي ضؽٝؼ 60-40 ت٠ هؽـذ   15"تٜٔؽُٞي ٌيدٞـي ت٠ هؽف ضؽاهْ 

 ؼـخ٠ اق  ٛٞع صٜؼسي، ظؽ ـؼٞتر ٝ ُفؼ ٝ غاى، ٗد٢ك ت٠  120 ١فزك تا قاٝي٠ خًٌٞ 8000زا ضؽٝؼ 

.تفاًر كٔكي تفاي ٛصة ٝ زفاٛىلٞـٗازٞـ زؽثين  اٗدؽاٛه

1,823,000ؼوسِاٟ

250,000ؼوسِاٟ. ٝاذ5ٕٝٓٞ ًٜسفّ ؤٌسٞـي اق ٛٞع ؼيٞاـي، تا خؼث٠ ـًٝاـ يا زًٞاـ اق ٛٞع ؼًٞـازيٞ ت٠ هؽـذ ضؽاًثف 272201

305,500ؼوسِاٟ. ٝاذ10ٕٝٓٞ ًٜسفّ ؤٌسٞـي اق ٛٞع ؼيٞاـي، تا خؼث٠ ـًٝاـ يا زًٞاـ اق ٛٞع ؼًٞـازيٞ ت٠ هؽـذ ضؽاًثف 272202



328,000ؼوسِاٟ. ٝاذ20ٕٝٓٞ ًٜسفّ ؤٌسٞـي اق ٛٞع ؼيٞاـي، تا خؼث٠ ـًٝاـ يا زًٞاـ اق ٛٞع ؼًٞـازيٞ ت٠ هؽـذ ضؽاًثف 272203

394,000ؼوسِاٟ. ٝاذ30ٕٝٓٞ ًٜسفّ ؤٌسٞـي اق ٛٞع ؼيٞاـي، تا خؼث٠ ـًٝاـ يا زًٞاـ اق ٛٞع ؼًٞـازيٞ ت٠ هؽـذ ضؽاًثف 272204

435,500ؼوسِاٟ. ٝاذ40ٕٝٓٞ ًٜسفّ ؤٌسٞـي اق ٛٞع ؼيٞاـي، تا خؼث٠ ـًٝاـ يا زًٞاـ اق ٛٞع ؼًٞـازيٞ ت٠ هؽـذ ضؽاًثف 272205

16,900ٗسفؼّٞ. واٛسي٘سف80ؼوس٘كؼ ٗاو٠ ـيكي ٝ آخفزيٜي ؼـ ًاٛاّ تا ١ف زٜؽ ـٌس٠ ًاتْ زا ػ٘ن 280101

19,500ٗسفؼّٞ. واٛسي٘سف80ؼوس٘كؼ ٗاو٠ ـيكي ٝ آخفزيٜي ؼـ ًاٛاّ تا ١ف زٜؽ ـٌس٠ ًاتْ تفاي ػ٘ن تيً اق 280102

280201
ؼوس٘كؼ ًٜؽٟ ًاـي، ٌياـ ؼـ آٝـؼٙ ٝ وٞـاظ ًفؼٙ ؼـ وؽٞش تٜايي ؿيف تسٜي تفاي ٛصة ٠ٓٞٓ ١اي 

. واٛسي٘سف ٗفتغ20تفم زا وؽص ٗوؽغ 
11,600ٗسفؼّٞ

280202
ؼوس٘كؼ ًٜؽٟ ًاـي، ٌياـ ؼـ آٝـؼٙ ٝ وٞـاظ ًفؼٙ ؼـ وؽٞش تسٜي تفاي ٛصة ٠ٓٞٓ ١اي تفم زا وؽص 

. واٛسي٘سف ٗفتغ20ٗوؽغ 
73,100ٗسفؼّٞ

11,700ػؽؼ.Pg13/5,Pg11 ٝPg16تفان تٞي تا يي ػؽؼ تٌٞٚ كٔكي تفاي ٠ٓٞٓ ١اي  280301

12,500ػؽؼ.21Pgتفان تٞي تا يي ػؽؼ تٌٞٚ كٔكي تفاي ٠ٓٞٓ ١اي 280302

18,200ػؽؼ.29Pgتفان تٞي تا يي ػؽؼ تٌٞٚ كٔكي تفاي ٠ٓٞٓ ١اي 280303

20,500ػؽؼ.36Pgتفان تٞي تا يي ػؽؼ تٌٞٚ كٔكي تفاي ٠ٓٞٓ ١اي 280304

0ػؽؼ.42Pgتفان تٞي تا يي ػؽؼ تٌٞٚ كٔكي تفاي ٠ٓٞٓ ١اي 280305

0ػؽؼ.48Pgتفان تٞي تا يي ػؽؼ تٌٞٚ كٔكي تفاي ٠ٓٞٓ ١اي 280306

18,300ػؽؼ.Pg13/5,Pg11 ٝPg16ُٜٔؽ تفٛدي تا يي ػؽؼ ٢ٗفٟ تفاي ٠ٓٞٓ ١اي   280401

28,200ػؽؼ.Pg21ُٜٔؽ تفٛدي تا يي ػؽؼ ٢ٗفٟ تفاي ٠ٓٞٓ ١اي 280402

32,900ػؽؼ.Pg29ُٜٔؽ تفٛدي تا يي ػؽؼ ٢ٗفٟ تفاي ٠ٓٞٓ ١اي 280403

39,100ػؽؼ.Pg36ُٜٔؽ تفٛدي تا يي ػؽؼ ٢ٗفٟ تفاي ٠ٓٞٓ ١اي 280404

48,400ػؽؼ.Pg42ُٜٔؽ تفٛدي تا يي ػؽؼ ٢ٗفٟ تفاي ٠ٓٞٓ ١اي 280405

54,300ػؽؼ.Pg48ُٜٔؽ تفٛدي تا يي ػؽؼ ٢ٗفٟ تفاي ٠ٓٞٓ ١اي 280406

39,500ػؽؼ. ٗئي٘سف، ؼٝ ـاٟ، و٠ ـاٟ ٝ ز٢اـ ـاٟ ؼـؼاـ70-90هٞؼي زوىيٖ ُفؼ زؽٛي، ت٠  هؽف زوفيثي   280501

46,800ػؽؼ. ٗئي٘سف، ؼٝ ـاٟ، و٠ ـاٟ ٝ ز٢اـ ـاٟ  ؼـتٌٞٚ ؼاـ70-90هٞؼي زوىيٖ ُفؼزؽٛي، ت٠ هؽف زوفيثي   280502

90,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ؼـؼاـ100 ×100هٞؼي زوىيٖ زؽٛي ز٢اـُٞي، ت٠ اتؼاؼ280601

162,000ػؽؼ. ٗئي٘سف ؼـؼاـ150 ×150هٞؼي زوىيٖ زؽٛي ز٢اـُٞي، ت٠ اتؼاؼ280602

218,500ػؽؼ. ٗئي٘سف ؼـؼاـ200 ×200هٞؼي زوىيٖ زؽٛي ز٢اـُٞي، ت٠ اتؼاؼ280603

14,000ػؽؼPg16, pg13/5,pg11 ٝ  Pg21قاٛٞ ٝ و٠ ـاٟ زؽٛي ؼـؼاـ، تفاي ٠ٓٞٓ ١اي  280701

0ػؽؼPg16, pg13/5,pg11 ٝ  Pg21قاٛٞ ٝ و٠ ـاٟ كٞالؼي ؼـؼاـ، تفاي ٠ٓٞٓ ١اي   280702

280801
هٞؼي زوىيٖ ُآٞاٛيكٟ ز٢اـُٞي ؼـؼاـ،

. ٗئي٘سف80 ×80ت٠ اتؼاؼ زوفيثي 
17,900ػؽؼ

280804
هٞؼي زوىيٖ ُآٞاٛيكٟ ز٢اـُٞي ؼـؼاـ،

. ٗئي٘سف200 ×200 ت٠ اتؼاؼ زوفيثي 
85,800ػؽؼ

280901
هٞؼي ًٔيؽٝخفيكز٢اـُٞي خفوي ُآٞاٛيكٟ،

. ٗئي٘سف70 ×70 ت٠ اتؼاؼ زوفيثي 
16,000ػؽؼ

7,440ػؽؼ.٢ٗPg13/5,Pg11 ٝPg16فٟ تفٛدي تفاي ٠ٓٞٓ ١اي كٞالؼي 281101

9,040ػؽؼ.٢ٗ21Pgفٟ تفٛدي تفاي ٠ٓٞٓ ١اي كٞالؼي 281102



11,000ػؽؼ.٢ٗ29Pgفٟ تفٛدي تفاي ٠ٓٞٓ ١اي كٞالؼي 281103

14,500ػؽؼ.٢ٗ36Pgفٟ تفٛدي تفاي ٠ٓٞٓ ١اي كٞالؼي 281104

281201
 واٛسي٘سفتازاٌٜي ٗفتٞغ، تفاي تسٚ ٝآ١ٚ ٠ً تازلَٜ ٗفتٞغ، ٛصة 3 يا2ٗيع ياخير ت٠ ؼّٞ ٗسٞوػ

.ٌٞؼ
0ػؽؼ

0ػؽؼ. واٛسي٘سف تازاٌٜي ٗفتٞغ، تفاي تسٚ ٝآ١ٚ ٠ً تازلَٜ ٗفتٞغ، ٛصة ٌٞؼ4ٗيع ياخير ت٠ ؼّٞ ٗسٞوػ281202

281301
خؼث٠ زوىيٖ ًائٞزٞيي ز٢اـُٞي ت٠ اتؼاؼ زوفيثي

. ٗئي٘سف تاـاٛي80 ×80
22,800ػؽؼ

37,000ػؽؼ. ٗئي٘سف تاـاٛي100 ×100خؼث٠ زوىيٖ ًائٞزٞيي ز٢اـُٞي ت٠ اتؼاؼزوفيثي 281302

51,700ػؽؼ. ٗئي٘سف تاـاٛي150 ×150خؼث٠ زوىيٖ ًائٞزٞيي ز٢اـُٞي ت٠ اتؼاؼزوفيثي 281303

0ػؽؼ.خؼث٠ زوىيٖ ؼـؼاـ ظؽ اٛلداـ، تا ز٢اـغفٝخي281401

0ػؽؼ.خؼث٠ زوىيٖ ؼـؼاـ ظؽ اٛلداـ، تا ًٌ غفٝخي281402

0ػؽؼ.قاٛٞي ؼـؼاـ ظؽ اٛلداـ281501

563,500ػؽؼ. آٗدف ت٠ ؼٞـًا25ْٗخؼث٠ زوىيٖ كيٞقؼاـزؽٛي ُٔٞؼاـ، تفاي ٛصة ؼـكعاي آقاؼتاو٠ ػؽؼ كيٞق 281601

899,000ػؽؼ. آٗدف ت٠ ؼٞـًا25ْٗخؼث٠ زوىيٖ كيٞقؼاـزؽٛي ُٔٞؼاـ، تفاي ٛصة ؼـكعاي آقاؼتاًٌ ػؽؼ كيٞق 281602

1,761,000ػؽؼ. آٗدف ت٠ ؼٞـًا25ْٗخؼث٠ زوىيٖ كيٞقؼاـزؽٛي ُٔٞؼاـ، تفاي ٛصة ؼـكعاي آقاؼتاؼٝاقؼٟ ػؽؼكيٞق 281603

639,000ػؽؼ. آٗدف ت٠ ؼٞـًا63ْٗخؼث٠ زوىيٖ كيٞقؼاـزؽٛي ُٔٞؼاـ، تفاي ٛصة ؼـكعاي آقاؼتاو٠ ػؽؼ كيٞق 281604

1,041,000ػؽؼ. آٗدفزاهٞيي125خؼث٠ زوىيٖ كيٞقؼاـزؽٛي ُٔٞؼاـ، تفاي ٛصة ؼـ كعاي آقاؼ تاو٠ ػؽؼ كيٞق 281605

281901

هاب ٝ تىر آ١ٜي، تفاي ٛصة زفاٛىلٞـٗازٞـ١اي ١ٞايي يا زفاؽ ١اي زًٞاـ يا ٗسؼٔواذ ٛصة 

ٛاٝؼاٛي٢اي ػ٘ٞؼي ويٜي ًاتْ يا اٛٞاع ٢ِٛؽاـ ٝ آٝيك ويٜي ًاتْ، ٛفؼتاٙ ًاتْ، ٠ٓٞٓ ١اي تفم ٝ ٗٞاـؼ 

ٍٗات٠، ٠ً اق خفٝكي٢ٔاي ٗػسٔق يا ٛثٍي ٝ يا زى٠٘ ٝ ٗئِفؼ واغس٠ ٌؽٟ، تا خير ٝ ٢ٗفٟ القٕ تفاي 

ً تيٜي ٌؽٟ، تا يي ؼور ـَٛ ظؽ قَٛ .زٜظيٖ، ٗؽاتن آٛس٠ ؼـ ٛو٠ٍ ١اي ٗفتٞغ خي

37,000ًئُٞفٕ

282002
 1/25 ٗئي٘سف، خاٛر ٌؽٟ ٗسواؼغ،  واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 200ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي ٓث٠ يي  واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 
149,500ٗسفؼّٞ

282003
 1/25 ٗئي٘سف، خاٛر ٌؽٟ ٗسواؼغ،  واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 300ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي ٓث٠ يي  واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 
186,500ٗسفؼّٞ

282004
  1/5 ٗئي٘سف، خاٛر ٌؽٟ ٗسواؼغ،  واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 400ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي ٓث٠ يي  واٛسي٘سفي4ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 
228,000ٗسفؼّٞ

282005
  1/5 ٗئي٘سف، خاٛر ٌؽٟ ٗسواؼغ،  واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 500ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي ٓث٠ يي  واٛسي٘سفي4ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 
272,000ٗسفؼّٞ

282006
  1/5 ٗئي٘سف، خاٛر ٌؽٟ ٗسواؼغ،  واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 600ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي ٓث٠ يي  واٛسي٘سفي4ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 
377,500ٗسفؼّٞ

282101
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  100قاٛٞي اكوي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ  يي ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/25ظػاٗر 
105,500ػؽؼ

282102
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  200قاٛٞي اكوي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ  يي ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/25ظػاٗر 
165,000ػؽؼ



282103
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  300قاٛٞي اكوي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ  يي ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/25ظػاٗر 
236,000ػؽؼ

282104
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  400قاٛٞي اكوي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي  ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/5ظػاٗر 
320,500ػؽؼ

282105
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  500قاٛٞي اكوي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي  ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/5ظػاٗر 
415,000ػؽؼ

282106
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  600قاٛٞي اكوي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي  ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/5ظػاٗر 
453,500ػؽؼ

282201
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  100و٠ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ  يي ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/25ظػاٗر 
134,000ػؽؼ

282202
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  200و٠ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ  يي ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/25ظػاٗر 
203,000ػؽؼ

282203
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  300و٠ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ  يي ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/25ظػاٗر 
286,000ػؽؼ

282204
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  400و٠ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي  ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/5ظػاٗر 
319,500ػؽؼ

282205
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  500و٠ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي  ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/5ظػاٗر 
346,000ػؽؼ

282206
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  600و٠ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي  ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/5ظػاٗر 
422,000ػؽؼ

282301
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  100ز٢اـ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ  يي ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/25ظػاٗر 
177,500ػؽؼ

256,000ػؽؼ ٗئي٘سف، خاٛر ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت200٠ز٢اـ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 282302

282303
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  300ز٢اـ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ  يي ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/25ظػاٗر 
297,000ػؽؼ

282304
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  400ز٢اـ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي  ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/5ظػاٗر 
323,000ػؽؼ

282305
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  500ز٢اـ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي  ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/5ظػاٗر 
418,000ػؽؼ

282306
 ٗئي٘سف، خاٛر  ٌؽٟ ٗسواؼغ، واغس٠ ٌؽٟ اقٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠  600ز٢اـ ـا١ي ويٜي ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي  ٝ يي  ٓث٠ يي واٛسي٘سفي4 ٗئي٘سف، تايي ٓث٠ 1/5ظػاٗر 
483,500ػؽؼ

282401
 ٗئي٘سف 2/5اكوي خفوي قيف ويٜي، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر  (واخٞـذ)٢ِٛؽاـٛؽٟ 

. ٗئي٘سف100تفاي  ويٜي ت٠ ػفض 
53,700ػؽؼ

282402
 ٗئي٘سف 2/5اكوي خفوي قيف ويٜي، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر  (واخٞـذ)٢ِٛؽاـٛؽٟ 

. ٗئي٘سف200تفاي  ويٜي ت٠ ػفض 
64,900ػؽؼ

282403
 ٗئي٘سف 2/5اكوي خفوي قيف ويٜي، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر  (واخٞـذ)٢ِٛؽاـٛؽٟ 

. ٗئي٘سف300تفاي  ويٜي ت٠ ػفض 
68,500ػؽؼ

282404
 ٗئي٘سف 2/5اكوي خفوي قيف ويٜي، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر  (واخٞـذ)٢ِٛؽاـٛؽٟ 

. ٗئي٘سف400تفاي  ويٜي ت٠ ػفض 
80,500ػؽؼ

282405
 ٗئي٘سف 2/5اكوي خفوي قيف ويٜي، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر  (واخٞـذ)٢ِٛؽاـٛؽٟ 

. ٗئي٘سف500تفاي  ويٜي ت٠ ػفض 
85,700ػؽؼ



282406
 ٗئي٘سف 2/5اكوي خفوي قيف ويٜي، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر  (واخٞـذ)٢ِٛؽاـٛؽٟ 

. ٗئي٘سف600تفاي  ويٜي ت٠ ػفض 
90,900ػؽؼ

282501
 زا 282401 ٗئي٘سف تفاي ٛصة  ٢ِٛؽاـٛؽٟ ١اي اكوي ـؼيق ١اي 200ٛاٝؼاٛي ػ٘ٞؼي ت٠ ؼّٞ 

.  ٗئي٘سف تفاي يي ـؼيق ويٜي2/5،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 282406
40,400ػؽؼ

282502
 زا 282401 ٗئي٘سف تفاي ٛصة  ٢ِٛؽاـٛؽٟ ١اي اكوي ـؼيق ١اي 400ٛاٝؼاٛي ػ٘ٞؼي ت٠ ؼّٞ 

.  ٗئي٘سف تفاي ؼٝ ـؼيق ويٜي2/5،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 282406
62,000ػؽؼ

282503
 زا 282401 ٗئي٘سف تفاي ٛصة  ٢ِٛؽاـٛؽٟ ١اي اكوي ـؼيق ١اي 800ٛاٝؼاٛي ػ٘ٞؼي ت٠ ؼّٞ 

.  ٗئي٘سف تفاي و٠ ـؼيق ويٜي2/5،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 282406
91,600ػؽؼ

282601
 ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠ ٌؽٟ اق  ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 20ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25 خ٠ٔ ١اي 
167,500ٗسفؼّٞ

282602
 ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠ ٌؽٟ اق  ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 30ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25 خ٠ٔ ١اي 
181,500ٗسفؼّٞ

282603
 ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠ ٌؽٟ اق  ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 40ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25 خ٠ٔ ١اي 
199,000ٗسفؼّٞ

282604
 ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠ ٌؽٟ اق  ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 50ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25 خ٠ٔ ١اي 
221,500ٗسفؼّٞ

282605
 ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ  1/5 واٛسي٘سف، واغس٠ ٌؽٟ اق  ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 60ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25خ٠ٔ ١اي 
242,500ٗسفؼّٞ

282606
 ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠ ٌؽٟ اق  ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 75ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25 خ٠ٔ ١اي 
287,500ٗسفؼّٞ

282701
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 20قاٛٞي اكوي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
149,500ػؽؼ

282702
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 30قاٛٞي اكوي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
184,500ػؽؼ

282703
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 40قاٛٞي اكوي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
219,000ػؽؼ

282704
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 50قاٛٞي اكوي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
283,500ػؽؼ

282705
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 60قاٛٞي اكوي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
327,500ػؽؼ

282706
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 75قاٛٞي اكوي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
387,000ػؽؼ

282801
 ٗئي٘سف 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 20و٠ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

.  واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25ٝ تا  كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
219,000ػؽؼ

282802
 ٗئي٘سف 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 30و٠ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

.  واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25ٝ تا  كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
268,000ػؽؼ

282803
 ٗئي٘سف 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 40و٠ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

.  واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25ٝ تا  كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
317,500ػؽؼ



282804
 ٗئي٘سف 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 50و٠ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

.  واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25ٝ تا  كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
357,000ػؽؼ

282805
 ٗئي٘سف 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 60و٠ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

.  واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25ٝ تا  كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
390,500ػؽؼ

282806
 ٗئي٘سف 1/5 واٛسي٘سف، واغس٠  ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 75و٠ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

.  واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠ ٛفؼتاٙ 25ٝ تا  كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
455,000ػؽؼ

282901
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 20ز٢اـ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
265,500ػؽؼ

282902
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 30ز٢اـ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
308,000ػؽؼ

282903
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 40ز٢اـ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
332,000ػؽؼ

282904
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 50ز٢اـ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
360,500ػؽؼ

282905
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 60ز٢اـ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
394,000ػؽؼ

282906
  1/5 واٛسي٘سف،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 75ز٢اـ ـا١ي ٛفؼتاٙ ًاتْ ت٠ ػفض 

. واٛسي٘سفي6 واٛسي٘سفي ٝ تا ٓث٠  ٛفؼتاٙ 25ٗئي٘سف ٝ تا كاص٠ٔ خ٠ٔ ١اي 
459,000ػؽؼ

283001
  1/25  ويٜي ًاتْ ٝ ٛفؼتاٙ ًاتْ،  واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر  (Divider) خؽاًٜٜؽٟ  

.282606 آي 282601 ٝ 282006 آي   282001ٗئي٘سف، ٜٗاوة تفاي ـؼيق ١اي 
72,400ٗسفؼّٞ

283101
ٗىسويٖ ويٜي ًاتْ ٝ ٛفؼتاٙ ًاتْ  تصٞـذ ٛثٍي، واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم ُآٞاٛيكٟ ت٠   (ـاتػ)ازصاّ 

. ٗئي٘سفٝ تا خير ٝ ٢ٗفٟ ٗفتٞغ1/5ظػاٗر 
73,300ػؽؼ

283102
ػ٘ٞؼي هاتْ زٜظيٖ ويٜي ًاتْ ٝ  ٛفؼتاٙ ًاتْ تصٞـذ ٛثٍي، واغس٠ ٌؽٟ اق ٝـم   (ـاتػ)ازصاّ 

. ٗئي٘سفٝ تا خير ٝ ٢ٗفٟ  ٗفتٞغ1/5ُآٞاٛيكٟ ت٠ ظػاٗر 
83,800ػؽؼ

5,480ػؽؼ.   تا خير ٝ ـّٝ خالٍ ٗفتٞغPg13/5,Pg11 ٝPg16تفاي ٠ٓٞٓ ١اي   (اودير)تىر كٔكي 283201

6,290ػؽؼ. تا خير ٝ ـّٝ خالٍ ٗفتٞغPg 21تفاي ٠ٓٞٓ  (اودير)تىر كٔكي 283202

7,460ػؽؼ. تا خير ٝ ـّٝ خالٍ ٗفتٞغPg 29تفاي ٠ٓٞٓ  (اودير)تىر كٔكي 283203

7,740ػؽؼ. تا خير ٝ ـّٝ خالٍ ٗفتٞغPg 36تفاي ٠ٓٞٓ  (اودير)تىر كٔكي 283204

9,410ػؽؼ. تا خير ٝ ـّٝ خالٍ ٗفتٞغPg 42تفاي ٠ٓٞٓ  (اودير)تىر كٔكي 283205

9,850ػؽؼ. تا خير ٝ ـّٝ خالٍ ٗفتٞغPg 48تفاي ٠ٓٞٓ  (اودير)تىر كٔكي 283206

4,960ػؽؼ. ٗئي٘سف، تا  خير ٝ ـّٝ خالٍ ٗفتٞغ6-17، يا 5-14تىر ًائٞزٞيي ت٠ هؽف 283301

5,060ػؽؼ. ٗئي٘سف، تا خير ٝ  ـّٝ خالٍ ٗفتٞغ15-25تىر ًائٞزٞيي ت٠ هؽف 283302

6,900ػؽؼ. ٗئي٘سف، تا خير ٝ  ـّٝ خالٍ ٗفتٞغ24-34تىر ًائٞزٞيي ت٠ هؽف 283303

8,600ػؽؼ. ٗئي٘سف، تا خير ٝ  ـّٝ خالٍ ٗفتٞغ32-45تىر ًائٞزٞيي ت٠ هؽف 283304

2,570ػؽؼ. ٗئي٘سف7-25تىر ًائٞزٞيي تا ـيْ كٔكي، ت٠ هؽف 283401

2,660ػؽؼ. ٗئي٘سف13-38تىر ًائٞزٞيي تاـيْ كٔكي، ت٠ هؽف 283402

0ػؽؼ.تىر خالوسيٌي ً٘فتٜؽي283501

49,400ٗسفؼّٞ.OMM ـٌس٠ اي ٗآسي ٗٞؼ 6ًاتْ كيثف ٛٞـي، 290101

90,200ٗسفؼّٞ.OMM ـٌس٠ اي ٗآسي ٗٞؼ 12ًاتْ كيثف ٛٞـي، 290102

38,500ٗسفؼّٞ.OSM ـٌس٠ اي زي ٗٞؼ 6ًاتْ كيثف ٛٞـي، 290103



41,600ٗسفؼّٞ.OSM ـٌس٠ اي زي ٗٞؼ 12ًاتْ كيثف ٛٞـي، 290104

21,000ٗسفؼّٞ .LSZH  يا  ١PVC٘فاٟ تا خًٌٞ  UTP    ز٢اـ قٝج ٛٞع   CAT6ًاتْ  290105

24,300ٗسفؼّٞ .LSZH  ١٘فاٟ  تا خًٌٞ  SFTP  يا  FTP    ز٢اـ قٝج ٛٞع   CAT6ًاتْ  290106

19,400ٗسفؼّٞ .PVC  ١٘فاٟ  تا خًٌٞ  SFTP  يا  FTP    ز٢اـ قٝج ٛٞع   CAT6ًاتْ  290107

31,300ٗسفؼّٞ .LSZH  ١٘فاٟ تا خًٌٞ  SSTP  ز٢اـ قٝج ٛٞع   CAT7ًاتْ  290108

28,100ٗسفؼّٞ .LSZH  ١٘فاٟ تا  خًٌٞ  FTPز٢اـ قٝج ٛٞع   GBIT 10  ًاتْ  290109

705,000ػؽؼ.  ت٠ ؼّٞ يي ٗسف50/125µM  LC/SCخر ًفؼ كيثف ٛٞـي  290110

823,000ػؽؼ.  ت٠ ؼّٞ  ؼٝ ٗسف  125µM /50  LC/LC خر ًفؼ كيثف ٛٞـي   290111

519,000ػؽؼ.  ت٠ ؼّٞ  يي ٗسفSC/SC 9/125 µMخر ًفؼ كيثف ٛٞـي   290112

948,000ػؽؼ.  ت٠ ؼّٞ يي ٗسفSC/LC9/125µM  يا  LC/LC9/125µMخر ًفؼ كيثف ٛٞـي   290113

223,500ػؽؼ.  ت٠ ؼّٞ  يي ٗسفLC9/125µM  يا  SC9/125µMخيِسْ  290114

3,257,000ػؽؼ.( Tool Free )  تا هاتٔير تؽٝٙ  ٛياق ت٠ اتكاـ غاَ  CAT6  اق ٛٞع  UTP زايي  24خْٜ 290115

3,771,000ػؽؼ.( Tool Free )  تا هاتٔير تؽٝٙ  ٛياق ت٠ اتكاـ غاَ  CAT6  اق ٛٞع  FTP زايي  24خْٜ 290116

4,286,000ػؽؼ.( Tool Free )  تا هاتٔير تؽٝٙ  ٛياق ت٠ اتكاـ غاَ  CAT6  اق ٛٞع  STP زايي  24خْٜ 290117

5,831,000ػؽؼ.(3-6/4-5ًاٌٛسٞـ )      RJ45 زايي زٔلٚ تا خٞـذ   48خْٜ    290118

5,238,000ػؽؼ.  ز٢اـ خٞـذPOEآؼاخسٞـ  290119

163,500ػؽؼ . µM   LC 62.5/125 & 50/125 ًاٌٛسٞـ  290120

730,500ػؽؼµM .SC 125/50 يا µM LC 125/50ًاٌٛسٞـ 290121

13,223,000ػؽؼ.ٗثؽّ ًاتْ كيثف ٛٞـي ت٠ ًاتْ ٗىي290122

194,500ػؽؼ.  ت٠  ؼّٞ يي ٗسفFTP  يا   PVC   UTP CAT6يا  LSZH   خر ًفؼ  290123

246,000ػؽؼ.  ت٠  ؼّٞ ؼٝ ٗسفFTP  يا   PVC   UTP CAT6يا  LSZH   خر ًفؼ  290124

407,000ػؽؼ.  ت٠  ؼّٞ خٜح ٗسفFTP  يا   PVC   UTP CAT6يا  LSZH   خر ًفؼ  290125

26,500ػؽؼ.RJ45(ًاٌٛسٞـ)خي 290126

52,800ػؽؼRJ45.ٌئؽؼاـ(ًاٌٛسٞـ)خي 290127

346,500ػؽؼ.  ت٠ ؼّٞ يي ٗسفSTP CAT7 LSZHخر ًفؼ  290128

437,000ػؽؼ.  ت٠ ؼّٞ ؼٝ ٗسفSTP CAT7 LSZHخر ًفؼ  290129

1,953,000ػؽؼ.ًاتيٜر خر خْٜ كيثف ٛٞـي290201

21,368,000ػؽؼ.  ٗئي ٗسف600×2108×800 يٞٛير تا اتؼاؼ   42  ؼاـاي ITـى ايىساؼٟ  290203

25,776,000ػؽؼ.  ٗئي ٗسف800×2108×1000 يٞٛير تا اتؼاؼ   42  ؼاـاي ITـى ايىساؼٟ  290204

26,204,000ػؽؼ.  ٗئي ٗسف800×2303×800 يٞٛير تا اتؼاؼ   47  ؼاـاي ITـى ايىساؼٟ  290205

10,788,000ػؽؼ.  ٗئي ٗسف600×350×400 يٞٛير تا اتؼاؼ   6  ؼاـاي ITـى ؼيٞاـي  290206

12,158,000ػؽؼ.  ٗئي ٗسف600×600×400 يٞٛير تا اتؼاؼ   12  ؼاـاي ITـى ؼيٞاـي  290207

290208
  ٗئي ٗسف تا اٌٗاٛاذ ؼوسفوي ت٠  خٍر 600×600×600 يٞٛير تا اتؼاؼ   12  ؼاـاي ITـى ؼيٞاـي  

.زد٢يكاذ ٌث٠ٌ
16,996,000ػؽؼ

290209
  ٗئي ٗسف تا اٌٗاٛاذ ؼوسفوي ت٠  600×1000×600 يٞٛير تا اتؼاؼ   21  ؼاـاي ITـى ؼيٞاـي  

.خٍر زد٢يكاذ ٌث٠ٌ
20,830,000ػؽؼ

714,500ػؽؼ. خٞـذ4ًاور كيثف ٛٞـي 290210

524,500ػؽؼ.( Tool Free )  تا هاتٔير تؽٝٙ  ٛياق ت٠ اتكاـ غاَ   GBIT 10   ٗٞقاييي   RJ45خفيك  290211



421,000ػؽؼ.( Tool Free )  تا هاتٔير تؽٝٙ  ٛياق ت٠ اتكاـ غاَ CAT6    UTP  ٗٞقاييي   RJ45خفيك  290212

482,500ػؽؼ.( Tool Free )  تا هاتٔير تؽٝٙ  ٛياق ت٠ اتكاـ غاَ CAT6    STP  ٗٞقاييي   RJ45خفيك  290213

437,000ػؽؼ.( Tool Free )  تا هاتٔير تؽٝٙ  ٛياق ت٠ اتكاـ غاَ CAT6    FTP  ٗٞقاييي   RJ45خفيك  290214

932,000ػؽؼ.(تؽٝٙ كٚ) ٗئي ٗسف 800 يا 600صلط٠ كٚ ت٠ اٛؽاقٟ خاُيفي ؼٝ كٚ تا ػفض 290216

2,162,000ػؽؼ. ٗئي٘سف105 ٝٓر تا هؽف 220كٚ ـى ت٠ ٝٓسال 290218

801,500ػؽؼ.ًاور ٢ِٛؽاـٛؽٟ خيِس290219ْ

1,376,000ػؽؼ. ؼـخ٠ واٛسيِفاؼ60 ؼـخ٠ زا 5زفٗٞوساذ هاتْ زٜظيٖ اق 290220

120,500ٗسفٌٗؼة.ٗاو٠ تفاي قيف ٝ ـٝي ًات410101ْ

950هآة.آخف كٍاـي410201

800هآة.آخف ٗاٌيٜي وٞـاظ ؼاـ ت٠ اتؼاؼ آخف كٍاـي410301


