
گزٍُ هحصَلًام فزاٍردُردیف

ؽوارُ 

اعتاًذارد 

هلی

(ریال)تعزفِ 

437615,622,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیصاتَى تْذاؽتی پز چزب1

2313,803,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیًَع الف- صاتَى رختؾَیی 2

2312,251,500آرایؾی ٍ تْذاؽتیًَع ب- صاتَى رختؾَیی 3

132616,264,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیصاتَى تچ4ِ

59512,358,500آرایؾی ٍ تْذاؽتی صاتَى هایع تْذاؽتی5

12036,099,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیپَدر تچ6ِ

357219,848,500آرایؾی ٍ تْذاؽتی(تچِ ٍ تشرگغال)ؽاهپَ 7

33335,746,587آرایؾی ٍ تْذاؽتی(قالثی)پَدر ؽَیٌذُ فؾزد8ُ

60717,212,193آرایؾی ٍ تْذاؽتیًَع یک- هایع پاک کٌٌذُ اجاق گاس9

60714,693,275آرایؾی ٍ تْذاؽتیًَع دٍ- هایع پاک کٌٌذُ اجاق گاس10

33053,030,358آرایؾی ٍ تْذاؽتیهحلَل ؽیؾِ پاک کي11

23644,434,119آرایؾی ٍ تْذاؽتیهایع پاک کٌٌذُ فزػ ٍ هَکت تا کف سیاد12

236119,217,789آرایؾی ٍ تْذاؽتیهحلَل عذین ّیپَکلزیت13

2219,718,431آرایؾی ٍ تْذاؽتیصاتَى تْذاؽتی14

15
473011,747,422آرایؾی ٍ تْذاؽتیصاتَى رختؾَیی تز پایِ پغواًذ ٍ رٍغي ّای گیاّی

12045,686,706آرایؾی ٍ تْذاؽتیپَدر ّای پَعتی تشرگغاالى16

228819,644,807آرایؾی ٍ تْذاؽتیهایع ٍ صل ظزفؾَیی17

10089,199,055آرایؾی ٍ تْذاؽتی(خویزدًذاى )پاک کٌٌذُ دًذاى 18

14111,235,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیپَدرّای لثاعؾَیی دعتی19

204015,515,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیپَدرّای لثاعؾَیی هاؽیٌی20

21
839423,626,385آرایؾی ٍ تْذاؽتیعذین ّیپَکلزیت هَرد هصزف در تصفیِ آب آؽاهیذًی

22
35723,638,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیآسهَى هیکزٍتی - (تچِ ٍ تشرگغال)ؽاهپَی 

12033,638,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیآسهَى هیکزٍتی- پَدر تچ23ِ

24
23643,638,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیآسهَى هیکزٍتی- هایع پاک کٌٌذُ فزػ ٍ هَکت

10083,638,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیآسهَى هیکزٍتی- خویز دًذاى25

26
22882,675,000آرایؾی ٍ تْذاؽتیآسهَى هیکزٍتی- هایع ظزفؾَیی ٍ صل ظزفؾَیی

12183,691,500عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویپارافیي هایع27

25425,510,500عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویپارافیي جاهذ28

ؽیویایی: عٌَاى صٌعت



تٌشیي29
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
490936,219,500

ًفت گاس30
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
490331,404,500

رٍغي پای31ِ
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
329913,054,000

رٍغي دًذُ عاد32ُ
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
29757,276,000

رٍغي دًذُ ّیپَییذ33
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
287325,145,000

رٍغي دًذُ عَپز ّیپَییذ34
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
281025,787,000

حذاکثز- رٍغي هَتَر تٌشیٌی35
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
2226161,792,500

حذاکثز- رٍغي هَتَر دیشلی36
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
2226035,524,000

گزیظ پایِ لیتین37
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
142-116,050,000

گزیظ پایِ کلغین38
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
142-214,712,500

گزیظ پایِ عذین39
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
142-312,572,500

گزیظ تا ًقطِ قطزُ تاال40
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
294314,980,000

گزیظ گزافیت تا پایِ کلغین41
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
14637,008,500

HHرٍغي ّیذرٍلیک 42
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
642311,074,500

HGرٍغي ّیذرٍلیک 43
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
642313,589,000

HLرٍغي ّیذرٍلیک 44
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
642313,375,000

HMرٍغي ّیذرٍلیک 45
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
642314,445,000

HVرٍغي ّیذرٍلیک 46
هحصَالت - فزآٍردُ ّای ًفتی

پاالیؾگاّی
642314,445,000

24162,300,500تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکتیَج خَدرٍ عَاری، تاری ٍ اتَتَعی47

210,539,500-1093تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکرادیال- تایز عَاری ٍاًتی عثک 48

49
18,667,000-1093تایزّا- العتیک ٍ پالعتیک الی8ِتایز عَاری  ٍاًتی عثک الیِ اریة تا هعادل 

110,753,500-2169تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکتایاط- تایز اتَتَعی  تارکؼ ٍ یذک کؼ 50

210,753,500-2169تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکرادیال- تایز اتَتَعی  تارکؼ ٍ یذک کؼ 51

913513,000,500تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکتایز رٍکؼ تاری ٍ یذک کؼ رادیال ٍ تایاط52



164311,342,000تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکتایاط- تایز رٍ کؾی عَاری ٍاًتی عثک 53

164315,782,500تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکرادیال- تایز رٍ کؾی عَاری ٍاًتی عثک 54

33176,045,500تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکتایزّای تادی دٍچزخِ ای هعوَلی55

33173,905,500تایزّا- العتیک ٍ پالعتیک تایز ّای کالغکِ ای56

33192,835,500تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکتَیی تایز دٍچزخ57ِ

65735,564,000عایز- العتیک ٍ پالعتیکتغوِ ًقالِ العتیکی ٍ پالعتیکی58

188913,210,000عایز- العتیک ٍ پالعتیکتغوِ ًقالِ ّای العتیکی59

14,387,000-7491عایز- العتیک ٍ پالعتیکٍاؽزّای العتیکی60

61

تزای هصارف هکؼ ٍ تخلیِ  –ؽیلٌگ ّای پالعتیکی 

چاُ
91214,280,000عایز- العتیک ٍ پالعتیک

62

ًَع ّیذرٍلیک ،  –ؽیلٌگ ّای پالعتیکی ٍ هلحقات آى 

( 2 ٍ 1ًَع )گزهاًزم ، تقَیت ؽذُ تا هٌغَج 
91235,350,000عایز- العتیک ٍ پالعتیک

28065,617,500عایز- العتیک ٍ پالعتیکؽیلٌگ هخصَؿ عوپاؽی ّای دعتی63

36713,584,500عایز- العتیک ٍ پالعتیکدعتکؼ العتیکی خاًگی64

7622,086,500تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکتَیی تایز هَتَرعیکلت65

7636,473,500تایزّا- العتیک ٍ پالعتیکتایز هَتَرعیکلت66

67

 تاشو آب شيلنگ-  پالستيكي هاي شيلنگ-ها پالستيك

200617,570,250ساير- پالستيک و الستيکمنسوج با شده تقويت

590117,264,450ساير- پالستيک و الستيکخودرو هيدروليكي ترمز شيلنگ مجموعه68

69

ـ تزای هصـارف دراًـَاع  (پلی تتزافلَرٍاتیلي)ًـَارتفلَى 

(ًَار تفلَى هعوَلی)هایعــات ٍگاسّا
3,720,390

70

ـ تزای هصـارف دراًـَاع  (پلی تتزافلَرٍاتیلي)ًـَارتفلَى 

ًَار تفلَى هَرد اعتفادُ در هحیط )هایعــات ٍگاسّا

(اکغیضى

4,702,115

71

پغتاًک ّا -کاالّای هزاقثتی ٍ هَرد اعتفادُ کَدکاى 

الشاهات ایوٌی ،ؽیویایی ٍ -تزای ًَساداى ٍ کَدکاى 

(حذاقل تعزفِ)رٍؽْای آسهَى 

2095413,762,875عایز- العتیک ٍ پالعتیک

15541,551,500رًگ، رسیي ٍ چغةجالی آلکیذی تزاق72

73

چغثْای حاللی تزای اتصال لَلِ ّای عخت پی ٍی عی 

(P.V.C)
11742,247,000رًگ، رسیي ٍ چغة

39473,638,000رًگ، رسیي ٍ چغةچغثْای دٍجشئی تز پایِ رسیي اپَکغی74

75

چغة هایع تز پایِ اٍرُ فزم آلذئیذ ًَع الف  تزای هصارف 

عادی
32626,741,000رًگ، رسیي ٍ چغة

76

 ٍ 1ًَع )چغة چَب تز پایِ اهَلغیَى پلی ٍیٌیل اعتات 

2)
326410,004,500رًگ، رسیي ٍ چغة

5553عایز- العتیک ٍ پالعتیک



77
32648,346,000رًگ، رسیي ٍ چغة(3ًَع )چغة چَب تز پایِ اهَلغیَى پلی ٍیٌیل اعتات 

27832,300,500رًگ، رسیي ٍ چغة رسیي آلکیذ کَتاُ رٍغي78

27832,461,000رًگ، رسیي ٍ چغةتلٌذ رٍغي/رسیي آلکیذ هتَعط 79

16975,831,500رًگ، رسیي ٍ چغة(آعتز)رًگ پَؽؼ سیزیي 80

17008,774,000رًگ، رسیي ٍ چغةپَؽزًگ رٍغٌی تزاق81

22257,597,000رًگ، رسیي ٍ چغةپَؽزًگ رٍغٌی هات هخصَؿ داخل عاختواى82

83

 رًگ  هَرد هصزف اعکلتْای فَالدی عاختواى  تز پایِ 

(تذٍى جَ هصٌَعی)رسیي آلکیذ
13353,424,000رًگ، رسیي ٍ چغة

84

 رًگ  هَرد هصزف اعکلتْای فَالدی عاختواى  تز پایِ 

(جَ هصٌَعی ًَع الف )رسیي آلکیذ
133570,727,000رًگ، رسیي ٍ چغة

85

 رًگ  هَرد هصزف اعکلتْای فَالدی عاختواى  تز پایِ 

(جَ هصٌَعی ًَع ب)رسیي آلکیذ
1335137,548,500رًگ، رسیي ٍ چغة

48176,687,500رًگ، رسیي ٍ چغةضذ سًگ تز پایِ اکغیذ آّي86

87

پَؽزًگ هَردهصزف جْت تعویزات تذًِ خَدرٍتز پایِ 

(الک علَلش)رسیي علَلش ًیتزات 
1372233,678,250رًگ، رسیي ٍ چغة

88

پَؽزًگ هَردهصزف جْت تعویزات تذًِ خَدرٍتز پایِ 

(آعتز)رسیي علَلش ًیتزات 
1372221,972,450رًگ، رسیي ٍ چغة

89

پَؽزًگ هَردهصزف جْت تعویزات تذًِ خَدرٍتز پایِ 

(پَؽِ رٍیِ)رسیي علَلش ًیتزات 
1372234,379,100رًگ، رسیي ٍ چغة

90

پَؽزًگ اهَلغیًَی تزپایِ رسیي پلی ٍیٌیل اعتات 

(پالعتیک)
2898,774,000رًگ، رسیي ٍ چغة

91

ًیوِ )پَؽزًگ اهَلغیًَی تزپایِ رسیي پلی ٍیٌیل اعتات 

(پالعتیک
2897,864,500رًگ، رسیي ٍ چغة

92

رًگ کَرُ ای تز پایِ رسیي آلکیذ هالهیي تزای هصارف 

(تزاق)عام
497218,939,000رًگ، رسیي ٍ چغة

93

رًگ کَرُ ای تز پایِ رسیي آلکیذ هالهیي تزای هصارف 

(هات)عام
497218,511,000رًگ، رسیي ٍ چغة

94

رًگ رٍیِ علَلش ًیتزات جْت کارتزد رٍی عطَح فَالد 

(رٍیِ)
62086,687,500رًگ، رسیي ٍ چغة

95

رًگ رٍیِ علَلش ًیتزات جْت کارتزد رٍی عطَح فَالد 

(آعتز)
62086,634,000رًگ، رسیي ٍ چغة

96

رًگ رٍیِ علَلش ًیتزات جْت کارتزد رٍی عطَح فَالد 

(الک)
62085,457,000رًگ، رسیي ٍ چغة

291918,671,500رًگ، رسیي ٍ چغة(آعتز)رًگ رٍیِ اپَکغی پلی آهیذ 97

29198,827,500رًگ، رسیي ٍ چغة(الیِ هیاًی)رًگ رٍیِ اپَکغی پلی آهیذ 98

29199,844,000رًگ، رسیي ٍ چغة(رٍیِ)رًگ رٍیِ اپَکغی پلی آهیذ 99

11765,350,000رًگ، رسیي ٍ چغةرًگ آلَهیٌیَم آهادُ تِ هصزف100

14935,724,500رًگ، رسیي ٍ چغة1رًگ آلَهیٌیَم ًغَس درجِ 101



14936,955,000رًگ، رسیي ٍ چغة3 ٍ 2رًگ آلَهیٌیَم ًغَس درجِ 102

36373,241,500عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویهایع تزهش غیز ًفتی103

104

هایعات خٌک کٌٌذُ هَتَرتز پایِ گلیکَل تزای خَدرٍّا 

ٍ هَتَرّای تا فعالیت عثک

هایعات خٌک کٌٌذُ هَتَرتز 

پایِ گلیکَل تزای خَدرٍّا ٍ 

هَتَرّای تا فعالیت عثک

338183,933,000

343416,585,000عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویًَع ٍیضُ-پَدر خاهَػ کٌٌذُ آتؼ105

343414,445,000عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیوی2 ٍ 1ًَع -پَدر خاهَػ کٌٌذُ آتؼ106

343416,050,000عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیوی3ًَع -پَدر خاهَػ کٌٌذُ آتؼ107

111,304,550-12083عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویNoxعاهل کاٌّذُ 108

940114,659,000عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویهتیل اتیل کتي109

147,080,000-192کَدآهیختِ ّوگي- کَدّای جاهذ هزکة110

360130,388,000عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویکلزٍر فزیک111

36419,795,000عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویصٌعتی- ّیذرٍکغیذ عذین 112

28124,128,500عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویاعیذ ًیتزیک113

900613,268,000عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویکزتٌات کلغین- رًگذاًِ یارّا114

33566,099,000عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویآهًَیاک هایع ؽذ115ُ

207411,021,000عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویعَلفیذ عذین صٌعتی پزک116

155124,556,500عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویتَلَئي صٌعتی117

12811,074,500عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویکَد پتاعین عَلفات118

301213,321,500عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویاست صٌعتی119

333922,416,500عایز- فزآٍردُ ّای پتزٍؽیویآب اکغیض120ًِ



لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی ٍ خارجی -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PEلَلِ )Aصاف،طزح

26,592,710

لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی ٍ خارجی -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PEاتصال )Aصاف،طزح

11,917,125

لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی ٍ خارجی -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PPلَلِ )Aصاف،طزح

8,579,795

لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی ٍ خارجی -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PPاتصال )Aصاف،طزح

8,039,980

لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی ٍ خارجی -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PVCلَلِ )Aصاف،طزح

8,776,140

لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی ٍ خارجی -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PVCاتصال )Aصاف،طزح

6,567,125
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لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی صاف ٍ الیِ -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PEلَلِ )Bخارجی عاختوٌذ ، طزح 

26,592,710

لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی صاف ٍ الیِ -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PEاتصال )Bخارجی عاختوٌذ ، طزح 

11,917,125

لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی صاف ٍ الیِ -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PPلَلِ )Bخارجی عاختوٌذ ، طزح 

8,579,795

لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی صاف ٍ الیِ -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PPاتصال )Bخارجی عاختوٌذ ، طزح 

8,039,980

لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی صاف ٍ الیِ -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PVCلَلِ )Bخارجی عاختوٌذ ، طزح 

8,776,140

لَلِ ٍ اتصاالت پلی اتیلي دٍجذارُ تا دیَارُ -پالعتیک ّا

عاختوٌذ هَرد اعتفادُ در ؽثکِ ّای ثقلی جوع آٍری ٍ 

-اًتقال فاضالب ،سّکؾی هذفَى ؽذُ در سیز خاک

لَلِ ٍ اتصاالت تا عطح داخلی صاف ٍ الیِ -قغوت دٍم

(حذاقل تعزفِ-PVCاتصال )Bخارجی عاختوٌذ ، طزح 

6,567,125
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123
لَلِ ّای چٌذ الیِ تزای لَلِ کؾی آب عزد ٍ گزم داخل 

(حذاقل تعزفِ)عاختواى
221,242,710-12753لَلِ ّا ٍاتصاالت- پالعتیک

124

اتصاالت لَلِ ّای چٌذ الیِ تزای لَلِ کؾی آب عزد ٍ 

(حذاقل تعزفِ)گزم داخل عاختواى 
332,777,310-12753لَلِ ّا ٍاتصاالت- پالعتیک

لَلِ ٍ اتصاالت پالعتیکی اس جٌظ پلی ٍیٌیل کلزیذ 

هَرد هصزف در تخلیِ فاضالب  ( PVC-U )عخت 

(حذاقل تعزفِ)لَلِ -سیزسهیٌی تذٍ

19,623,265

لَلِ ٍ اتصاالت پالعتیکی اس جٌظ پلی ٍیٌیل کلزیذ 

هَرد هصزف در تخلیِ فاضالب  ( PVC-U )عخت 

(حذاقل تعزفِ)اتصال - سیزسهیٌی تذٍ

7,794,415

لَلِ ٍ اتصاالت پالعتیکی اس جٌظ  پلی ٍیٌیل کلزیذ 

هَرد هصزف درتخلیِ فاضالب  ( PVC-U )عخت 

(حذاقل تعزفِ)لَلِ -عاختواى

4,652,895

لَلِ ٍ اتصاالت پالعتیکی اس جٌظ  پلی ٍیٌیل کلزیذ 

هَرد هصزف درتخلیِ فاضالب  ( PVC-U )عخت 

(حذاقل تعزفِ)اتصال -عاختواى

3,524,045

127

تزای (PE)لَلِ ّای پلی اتیلي -عاهاًِ ّای لَلِ گذاری 

(حذاقل تعزفِ)کارتزد آتیاری 
76077,745,195لَلِ ّا ٍاتصاالت- پالعتیک

128

عاهاًِ ّای لَلِ گذاری تزای کارتزدّای آتزعاًی ، 

قغوت -(PE)پلی اتیلي -فاضالب ٍ سّکؾی تحت فؾار 

(حذاقل تعزفِ)لَلِ ّا - 2

224,384,230-14427لَلِ ّا ٍاتصاالت- پالعتیک

127

عیغتن لَلِ کؾی آب عزد ، گزم ٍ داغ پلی پزٍپیلي 

(حذاقل تعزفِ)لَلِ ّا : قغوت دٍم 
239,452,505-6314لَلِ ّا ٍاتصاالت- پالعتیک

128

عیغتن لَلِ کؾی آب عزد ، گزم ٍ داغ پلی پزٍپیلي 

(حذاقل تعزفِ)اتصاالت : قغوت عَم
333,022,875-6314لَلِ ّا ٍاتصاالت- پالعتیک

129

عیغتن ّای لَلِ گذاری تزای کارتزدّای آتزعاًی ٍ 

فاضالب ٍ سّکؾی تحت فؾار هذفَى در خاک ٍ تاالی 

 - (pvc-u)پلی ٍیٌیل کلزیذ عخت - عطح سهیي 

(حذاقل تعزفِ)لَلِ ّا : 2قغوت 

226,200,020-13361لَلِ ّا ٍاتصاالت- پالعتیک

130

عیغتن ّای لَلِ گذاری تزای کارتزدّای آتزعاًی ٍ 

فاضالب ٍ سّکؾی تحت فؾار هذفَى در خاک ٍ تاالی 

 - (pvc-u)پلی ٍیٌیل کلزیذ عخت - عطح سهیي 

(حذاقل تعزفِ)اتصاالت : 3قغوت 

313,684,230-13361لَلِ ّا ٍاتصاالت- پالعتیک

6123,985,750عایز- العتیک ٍ پالعتیک(غذاخَری) ظزٍف هالهیي131

9119لَلِ ّا ٍاتصاالت- پالعتیک126

9118لَلِ ّا ٍاتصاالت- پالعتیک125


