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 :ســـــَاالت تطزيحي رزيف
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 /5 .تفبٍت رٍش ذبلص فزٍش ثب رٍش ًبذبلص فزٍش را ثیبى کٌیس   2
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 :جبّبي ذبلي را ثب عجبرات هٌبست پز کٌیس

................... ارسبل هي گززز اهب  ثب کبالي ثزگطتي غیز قبثل اصالح ثعٌَاى ...................... کبالي ثزگطتي قبثل اصالح ثزاي 

 .ثزذَرز هي گززز

 

5/ 

ًزذْبي صسٍر اس اًجبر ................. زر صَرتي کِ زر سهبى صسٍر کبال ثب چٌس ًزخ صبزر ضسُ ثبضس زر سهبى ثزگطت ثز اسبس  4

 . قیوت گذاري هیطَز

25/ 

 /25 .ًبهیسُ هیطَز ......................... ثب ترفیفبتي کِ ثعلت عیت ٍ ًقص کبال اعغب هیطَز ترفیف  5
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 :پزسطْبي چْبر گشيٌِ اي 
کسز هیگززز تب فزٍش ذبلص .......................... فزٍش هحسَة هیطًَس ٍ اس ................. ترفیفبت ًقسي فزٍش اس اقالم 

 .ثسست ثیبيس 

 فزٍش ًبذبلص                                                                      –کبٌّسُ  ( فزٍش ذبلص                            ة –کبٌّسُ  (الف 

  فزٍش ًبذبلص–افشايٌسُ  ( فزٍش ذبلص                              ز –افشايٌسُ  (ج 
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زرج هیطًَس ٍ ايي کبالّب ثِ ًزخ ................ کبالّبي ثزگطتي تَسظ ذزيسار زر ستَى صبزرُ ي کبرت حسبة کبال ثِ صَرت  7

 .ثزگطت زازُ هیطَز ................... صبزرُ اس اًجبر زٍثبرُ ثِ حسبة 

 هَجَزيْب- هثجت  ( هَجَزيْب             ز –هٌفي  ( فزٍش کبال               ج –هثجت  ( فزٍش کبال           ة –هٌفي  (الف 

25/ 
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  :هسعلِ

 :اعالعبت سيز اس فزٍضگبُ کزهبى زر اذتیبر هیجبضس

   ريبل  105000   ريبل   ،  ثزگطت اس ذزيس ٍ ترفیفبت   1018000   هَجَزي اثتساي زٍرُ   ،   ريبل 3885000:   ذزيس کبال  

  ريبل ،120000 ريبل  ،  ّشيٌِ حول ثِ زاذل  45000  ريبل   ، ترفیفبت ًقسي ذزيس  830000هَجَزي کبالي پبيبى زٍرُ   

   ريبل 200000 ريبل  ، ّشيٌِ ثیوِ کبال  166000 ريبل ،  ّشيٌِ حول ثِ ذبرج   25000ترفیفبت تجبري  

 :هغلَثست 

 هحبسجِ ثْبي توبم ضسُ کبالي فزٍش رفتِ 
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 :رٍيسازّبي سيز اس هَسسِ ثبسرگبًي ستبيص زر فزٍرزيي هبُ سبل جبري ثطزح سيز هیجبضس  رزيف

ترفیف تجبري اس فزٍضگبُ اثزيطن ٍ پززاذت ّشيٌِ حولي % 2  ريبل  ثغَر ًقس ٍ زريبفت 8000000 ذزيس کبال ثِ هجلغ  8/1

  ريبل 100000هعبزل 

 . ريبل ثبثت کبال يي کِ قزار است  زر آيٌسُ زريبفت ضَز 3000000  صسٍر چک ًقسي زر ٍجِ ضزکت سیٌب ثِ هجلغ  9/1

 .اس هَسسِ پسيسُ  ( 4/10 – 40/ ى ) ريبل ثب ضزط 12800000   ذزيس کبال ثِ هجلغ  10/1

  ثِ ذزيسار تحَيل زازُ ضس ٍ هجلغ آى تَسظ ذزيسار ثِ صٌسٍق ضزکت ٍاريش گززيس کِ جوع کل 9/1  کبالي هَرذِ 12/1

 . ريبل ثَزُ است 7500000هجلغ کبال   

 .ثِ ضزکت ضبيبى ( 2/8- 30/ ى  ) ريبل ثب ضزط 16850000  فزٍش کبال ثِ هجلغ  13/1

 .ثِ فزٍضٌسُ عَزت زازُ ضس % 15 ثِ هیشاى 10/1  ثسلیل عسم هغبثقت ثزذي اس کبالّب ثب فبکتَر اس ذزيس هَرخ 14/1

هجلغ %70 ريبل اس کبالّبي  اًجبر ثززاضت ًوَز کِ ثْبي ذزيس آى 2250000  هبلک هَسسِ ثسلیل هصبرف ضرصي هجلغ  16/1

 .هَرز ًظز هیجبضس 

 .  ثغَر کبهل ثب فزٍضٌسُ تسَيِ گززيس10/1  ذزيس هَرذِ 17/1

اس فزٍضگبُ ضبّیي کِ ًیوي اس آًزا سفتِ اي صس رٍسُ ٍ  ( 1/7 – 20/ ى  ) ريبل ثب ضزط 4550000  ذزيس کبال ثِ هجلغ  18/1

 .هبثقي زر آيٌسُ پززاذت هیطَز

% 5  فزٍضٌسُ جْت هٌصزف کززى ذزيسار اس ثزگطت کبال ثِ ٍي 13/1  ثسلیل هعیَة ثَزى کبالي فزٍذتِ ضسُ هَرذِ 19/1

 .تریف ًبثبثي اعغب ًوَز 

 .  علت ذَز را ثغَر کبهل زريبفت ًوَز13/1  فزٍضٌسُ ثبثت فزٍش هَرذِ 20/1

 . ثغَر کبهل تسَيِ گززيس18/1  ذزيس هَرذِ 27/1

 .ثب احتسبة هبلیبت  (  ثجت زائوي سزُ ضَز16/1رٍيساز هَرخ  )ثجت ّز رٍيساز زر زفتز رٍسًبهِ ثِ رٍش ازٍاري : هغلَثست 

 ثبرم 
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 .رٍيسازّبي سيز اس هَسسِ ثبسرگبًي گل ضیفتِ زر ًیوِ زٍم سبل استرزاج ضسُ است  10

 . ريبل 3500 ٍاحس ثِ ًزخ ّز ٍاحس 220 ريبل ٍ 3000 ٍاحس ثِ ًزخ ّز ٍاحس  300  هَجَزي اٍل زٍرُ  1/10

  ريبل200 ريبل ٍ ّشيٌِ حولي ثزاي ّز ٍاحس ثِ ارسش 3550 ٍاحس ٍ هجلغ ّز ٍاحس 150 ذزيس کبال ثغَر ًقسي ثِ تعساز 2/10

  ريبل اس هَسسِ ضزيفي 435000 ٍاحس جوعب ثِ هجلغ 100 ذزيس کبال ثغَر ًسیِ ثِ تعساز 3/10

 . ريبل است 4600 ٍاحس کِ هجلغ فزٍش آى ثزاي ّز ٍاحس 420 فزٍش کبال ثِ تعساز 4/10

 . ٍاحس ثزگطت زازُ ضس 70 ثِ اًساسُ 2/10 اس ذزيس هَرذِ 5/10

 . ريبل ثِ عَر ًسیِ 5000 ٍاحس کبال ثِ ضزکت کبرٍى ثِ ًزخ ّز ٍاحس 110 فزٍش 6/10

آًزا پززاذت ٍ هبثقي را سفتِ اي ثِ % 25 ريبل کِ 5500 ٍاحس ٍ هجلغ ّز ٍاحس 320 ذزيس کبال ثغَر ًسیِ ثِ تعساز 8/10

 .فزٍضٌسُ ارائِ ًوَز

 . ٍاحس ثزگطت زازُ ضس 55 ثِ تعساز 6/10 اس فزٍش هَرخ 10/10

 . ريبل  هیجبضس200 ريبل کِ ّشيٌِ حول کبالي فزٍش رفتِ 5700 ٍاحس کبال ثِ ًزخ ّز ٍاحس 205 فزٍش 12/10

 . ثغَر کبهل تسَيِ ضس8/10 ذزيس هَرذِ 15/10

 . ريبل اس هَسسِ ًیکَ 6000 ٍاحس ٍ ثْبي ّز ٍاحس 410 ذزيس کبال ثِ تعساز 17/10

 . ٍاحس ثزگطت زازُ ضس40 ثِ تعساز 12/10 اس فزٍش هَرذِ 18/10

 . ريبل ثغَر ًسی6200ِ ٍاحس کبال ثِ ًزخ ّز ٍاحس 150 فزٍش 20/10

 ( فبيفَ)تٌظین کبرت حسبثساري اًجبر ثِ رٍش اٍلیي صبزرُ اس اٍلیي ٍارزُ (الف :            هغلَثست 

 .                                                                                                                                                                ثسٍى احتسبة هبلیبت 18/10 ٍ 15/10 ٍ 10/10 8/10ٍ ٍ 5/10ثجت رٍيسازّبي هَرخ  (                             ة 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

موفق باشید                                                                                                                                                                             

 1397  /   3  /      12:   تبريد اهتحبى  زّن حسبثساري  : رضتِ   ذزيسٍ فزٍش 5پَزهبى : زًجبلِ سئَال اهتحبى زرس

 


