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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يروهمج تساير داهن 10100011,123,140 1,123,14000

تلود تايهروما هرادا همانرب 270370.37040100,000هسلج1002005000 100,0000

45,0000درومتلود يزاس ميمصت دنيارف ليهست تهج هرواشم و هعلاطم ،يسررب 120375.000045,000 10020050010

55,0000هسلجتلود تايه و اه نويسيمك تاسلج ينابيتشپ و تيريدم ،يربهار 150366.666755,000 10020050020

روشك يمومع تسايس يربهار همانرب 1,565488.26840764,140شرازگ1002033000 764,1400

521,1400درومتلود ياه همانرب رمتسم يبايزرا و يراذگ تسايس 1,500347.4267521,140 10020330010

114,0000هژورپمورحم قطانم و يياتسور هعسوت رب تراظن و يزير همانرب 651,753.8462114,000 10020330030

129,0000درومتاطابترا و يناسر عالطا روما يگنهامه 800161.2500129,000 10020330070

ييارجاروما يگنهامه همانرب 301249.1694075,000شرازگ1002045000 75,0000

39,0000شرازگروهمج سيئر هژيو تاروتسد يارجا رب يلاع تراظن و يريگيپ 270144.444439,000 10020450030

36,0000رفسروهمج سيئر يناتسا ياهرفس رب تراظن و يگنهامه ،يزيرهمانرب 311,161.290336,000 10020450040

 هننقمو هيرجم هوق نايم بولطم يگنهامه همانرب
يراذگنوناقدنيآرفرد

1,46028.7671042,000شرازگ1002050000 42,0000

 ياروش سلجم رد تلود حياول زا عافد و اه حرط و حياول يسررب
يمالسا

24,0000هحيال-حرط 100240.000024,000 10020500010

10,5000هسلجسلجم و تلود كرتشم تاسلج يرازگرب يارب يگنهامه و يزيرهمانرب 16065.625010,500 10020500020

7,5000درومهننقم هوق يتراظن روما يريگيپ 1,2006.25007,500 10020500030

تلود يقوقحرومارب تراظنو يگنهامه همانرب 1,000130.00000130,000شرازگ1002051000 130,0000

 نيب عماجم و اهنامزاس رد تلود تيوضع و اهدادرارق ،تادهاعم يسررب
يللملا

16,0000دادعت 37043.243216,000 10020510010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

23,0000هبوصماه همان بيوصت دروم رد رظن راهظا و يسررب 62536.800023,000 10020510020

24,0000هحيال-حرطاه حرط و حياول دروم رد رظنراهظا و يسررب 150160.000024,000 10020510030

22,0000درومتلود رد تاررقم و نيناوق حيقنت و نيودت يگنهامه 46047.826122,000 10020510050

10,0000شرازگيدنورهش قوقح روشنم و يساسا نوناق يارجا رب تراظن 100100.000010,000 10020510070

9,0000هدنورپييارجا ياه هاگتسد يقوقح تافالتخا عفر و يربهار 10090.00009,000 10020510080

26,0000هدنورپتلود يضارا و يكلم تافالتخا عفر و يراذگاو تيريدم 80032.500026,000 10020510090

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 101,200.0000012,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 12,0000

6,0000دروكررازهيتاعالطا ياه كناب ندركزورب 5,0001.20006,000 10020570130

6,0000هناماسيصصخت و يرادا ياه هناماس ءاقترا و داجيا 10600.00006,000 10020570350

1( كمك ) تفرشيپ و لوحت ياهيراكمه زكرم 1010002670,000 670,00000

 تفرشيپ تالوحت دنور هب يهد تهج و يشخب تعرس همانرب
روشك

2002,250.00000450,000هژورپ1004003000 450,0000

 يارب هناروآون ياهراكهار ققحت رد يزاسداهن هب كمك و يزاسوگلا
روشك تفرشيپ

125,0000هژورپ 602,083.3333125,000 10040030010

 ياهيراكمه قيرط زا هدنيآ و روهظون ياههديدپ و تالوحت دصر
يللملانيب

125,0000هژورپ 1201,041.6667125,000 10040030020

 داصتقا و ناينبشناد هزوح رد هژيوهب روشك يداصتقا تفرشيپ هب كمك
يتمواقم

200,0000هژورپ 2010,000.0000200,000 10040030030

لئاسم لح هب كمك تهج رد اهراكهار نييعت و يسررب همانرب
روشك

2001,100.00000220,000هژورپ1004004000 220,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يارب بسانم  ياهراكهار و ،اهتسايس نيودت هب كمك،لئاسم تخانش
روشك تفرشيپ

120,0000هژورپ 1201,000.0000120,000 10040040010

100,0000هژورپمرن ياهشور و اهدركيور جيورت و هعسوت 801,250.0000100,000 10040040020

يتلودو يصوصخ يقوقح و  يقيقح صاخشا هب كمك - يرورض ياه هنيزه - 1010003702,000 يروهمج تساير داهن 702,00000

يقوقحو يقيقح صاخشا هب كمك همانرب 3,000234.00000702,000دروم1002052000 702,0000

702,0000دروميقوقحو يقيقح صاخشا هب كمك 3,000234.0000702,000 10020520010

ناريا مولع ناتسگنهرف 1010004140,450 140,400050

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

33708.1212023,368 23,3680

12,1760هژورپيمالسا مولع ياه شهوژپ ماجنا 17716.235312,176 18040080100

11,1920هژورپيناسنا مولع ياهشهوژپ ماجنا 16699.500011,192 18040080110

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

115783.4000090,091 90,04150

90,04150هژورپيدربهار ياه شهوژپ ماجناو يراذگ تسايس 115783.400090,091 18040140220

نيون ياه يروĤنفو مولع هعسوتزا تيامح همانرب  تاديلوتدشر خرن1805016000
يروĤنف

161,686.9375026,991 26,9910

7,1860هژورپهياپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 41,796.50007,186 18050160140

13,6450هژورپيسدنهم مولع ياه شهوژپ ماجنا 71,949.285713,645 18050160150

6,1600هژورپيزرواشك مولع ياه شهوژپ ماجنا 51,232.00006,160 18050160160

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف 1010005211,060 194,560016,500

يسراف بداو نابززا يرادساپو تيوقت همانرب 856179.84230153,945شرازگ1804006000 141,44512,500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

61,3644,000همانشناديسراف بداو نابز همانشناد نيودت 549119.060165,364 18040060010

50,5294,000دنسيناريا ياه شيوگواه نابز نيودت 321,704.031354,529 18040060020

29,5524,500هژاويسراف نابزرد ينيزگ هژاو 275123.825534,052 18040060040

يسراف نابز عماج گنهرف يربهار و شهوژپ همانرب 232,483.2609057,115شرازگ1804007000 53,1154,000

53,1154,000شرازگيسراف نابز عماج گنهرف نيودت 232,483.260957,115 18040070010

ناريا يكشزپ مولع ناتسگنهرف 1010006159,050 158,9000150

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

141,070.5000014,987 14,837150

14,837150هژورپيدربهار ياه شهوژپ ماجناو يراذگ تسايس 19788.789514,987 18040140220

نيون ياه يروĤنفو مولع هعسوتزا تيامح همانرب  تاديلوتدشر خرن1805016000
يروĤنف

1271,134.35430144,063 144,0630

8,9300هژورپيتنسو يمالسا بط،تمكح ياه هژورپ ماجنا 61,488.33338,930 18050160010

8,5400هژورپيعامتجا تمالس ياه هژورپ ماجنا 12711.66678,540 18050160020

9,1940هژورپنانز تمالس ياه هژورپ ماجنا 12766.16679,194 18050160030

6,8200هژورپيونعم تمالس ياه هژورپ ماجنا 11620.00006,820 18050160040

11,5380هژورپينيلاب مولع ياه هژورپ ماجنا 81,442.250011,538 18050160050

11,0850هژورپهيذغتو يتشادهب مولع ياه هژورپ ماجنا 101,108.500011,085 18050160060

11,5290هژورپهياپ مولع ياه هژورپ ماجنا 101,152.900011,529 18050160070

14,5400هژورپيكشزپ مولع ياه هژورپ ماجنا 81,817.500014,540 18050160080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,5780هژورپيكشزپاريپ مولع ياه هژورپ ماجنا 81,322.250010,578 18050160090

11,3260هژورپييوراد مولع ياه هژورپ ماجنا 91,258.444411,326 18050160100

9,5680هژورپيكشزپ نادند مولع ياه هژورپ ماجنا 81,196.00009,568 18050160110

8,2450هژورپيتسيز مولعو يكشزپ قالخا،هفسلف ياه هژورپ ماجنا 24,122.50008,245 18050160120

8,0160هژورپتمالسو ترتع،نآرق ياه هژورپ ماجنا 42,004.00008,016 18050160130

7,2310هژورپتمالس هنيمزرد يراگن هدنيآو يزادرپ هيرظن 13556.23087,231 18050160200

6,9230درومتمالس يللملا نيب ياه يراكمه 61,153.83336,923 18050160210

هداوناخ و نانز روما تنواعم 1010007210,000 210,00000

يرامآ ياه حرط يارجاو ميظنت همانرب 100400.0000040,000شرازگ1002025000 40,0000

20,0000شرازگشرازگ هياراو يرامآ ياه هداد ليلحت 50400.000020,000 10020250020

20,0000ملقيرامآ ياه هداد يروآدرگ 50400.000020,000 10020250050

هداوناخ ميكحتزا تيامحو يربهار همانرب 50980.0000049,000حرط1703002000 49,0000

و يمسج تشادهب تيعضو ياقترا ياه حرط يارجا رب تراظن و تيامح
هداوناخ ياضعا يگنهرف و يعامتجا تيعضو و يناور

11,0000حرط 30366.666711,000 17030020010

12,0000شيامههداوناخ يلمزور مسارمواه هاگشيامنواه تسشن يرازگرب 60200.000012,000 17030020020

26,0000حرطيگنهرف ياه حرطو يشزومآ ياه همانربزا تيامح 130200.000026,000 17030020030

 اب طبترم ياهحرط و اههمانرب ،اهتسايس ققحت يبايزرا همانرب
هداوناخ و نانز تيعضو

501,280.0000064,000حرط1703016000 64,0000
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 و ييارجا ياههاگتسد ،اههناخترازو  دركلمع يبايزرا و تراظن ،شياپ
لاعف ياهداهن

14,0000شرازگ 60233.333314,000 17030160010

 هئارا و هداوناخ و نانز هزوح ياهصخاش شجنس و ءاصحا ،نيودت
نآ ياهشرازگ

42,0000شرازگ 60700.000042,000 17030160020

8,0000هسلجهداوناخو نز يلمداتس يا هناخريبد ياهتيلاعف ماجنا 10080.00008,000 17030160030

نانز يعامتجا ياه تكراشمواه يدنمناوت ياقترا همانرب 4,00011.2500045,000تكراشم نازيم1703017000 45,0000

10,0000رفننانز يلغش ياه تراهم ياقترا 80012.500010,000 17030170010

2,0000مسارمنززور مسارم يرازگرب 12,000.00002,000 17030170020

1,0000رفنهبخنو نيرفآراك،هدنسيون،ققحم،دنمرنه،رگراثيا نانز قيوشت 5020.00001,000 17030170030

5,0000هناماسهداوناخو نانز هزوحرد يتاعالطا ياه كنابزا تيامح 10500.00005,000 17030170040

27,0000لكشتناوناب ياه لكشتواه ينواعتزا تيامح 100270.000027,000 17030170050

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 50240.0000012,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 12,0000

12,0000حرطنانز لئاسم صوصخرد همجرتو هرواشم،هعلاطم،قيقحت 60200.000012,000 17080010250

يسانش ناريا داينب 101000895,800 91,80004,000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

112449.7232050,369 48,3692,000

37,2191,000هژورپيسانش ناريا ياه شهوژپ ماجنا 58658.948338,219 18040080040

5,600500وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 28217.85716,100 18040080240

5,550500وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 37163.51356,050 18040080260

يروĤنفو ملع يساملپيدواه يراكمهزا تيامح همانرب  ملع دشر خرن1805021000
يروĤنفو

59770.0169045,431 43,4312,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

43,4312,000يسانش ناريا يسركروشكزا جراخرد يسانش ناريا ياه يسرك تيوقتو ءايحا 71639.873245,431 18050210010

رنه ناتسگنهرف 1010009149,500 147,00002,500

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

50531.0400026,552 26,5520

26,5520دروميرنه تاررقمو طباوض ياقتراو يسررب 50531.040026,552 18040140070

يلمو يمالسارنه ثاريم يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 42302.6667012,712شرتسگو يفرعم1805002000 12,7120

3,8150دروميلمو يمالسارنه هعاشا 12317.91673,815 18050020010

3,6130دروماه تكراشم شرتسگ 12301.08333,613 18050020020

5,2840درومطبترم ياه هتشرورنه هنيمزرد يا هتشر نيب طابترا هعلاطم شرتسگ 18293.55565,284 18050020030

يرنه ياه شهوژپ هعسوت همانرب  تاديلوتدشر خرن1805006000
يرنه

133828.84210110,236 107,7362,500

107,7362,500هژورپرنه هنيمزرد يدربهار ياه شهوژپ ماجنا 133828.8421110,236 18050060010

اميس و ادص رب تراظن ياروش 1010001060,000 60,00000

اميسوادص نامزاسرب تراظن همانرب 125480.0000060,000شرازگ1705017000 60,0000

2,4000هدش يگديسر تياكشتاياكش هب يگديسر 3080.00002,400 17050170010

7,0000شرازگنامزاس ييارجارومارب تراظن 40175.00007,000 17050170020

7,5000شرازگرابخاو يسايس ياه همانرب ليلحتو يبايزرا،تراظن 12625.00007,500 17050170030

21,0000شرازگاميس ياه همانرب ليلحتو يبايزرا،تراظن 161,312.500021,000 17050170040

12,8000شرازگادص ياه همانرب ليلحتو يبايزرا،تراظن 16800.000012,800 17050170050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ياه هناسرو يروĤنف هزوحرد نامزاسدركلمع ليلحتو يبايزرا،تراظن
يزاجم

4,3000شرازگ 6716.66674,300 17050170060

5,0000هژورپاميس و ادص ياههمانرب يشخبرثا شجنس و طبترم تاعلاطم ماجنا 51,000.00005,000 17050170070

رنه هدكشهوژپ 1010001118,400 18,1000300

يرنه ياه شهوژپ هعسوت همانرب  تاديلوتدشر خرن1805006000
يرنه

20920.0000018,400 18,100300

18,100300هژورپرنه هنيمز رد يملع ياهشهوژپ ماجنا 23800.000018,400 18050060020

يدربهار ياه يسررب زكرم 10100012124,380 124,38000

يدربهار ياه يسرربو هعلاطم همانرب 951,309.26320124,380هژورپ1004006000 124,3800

34,0000شيامهيصصخت ياه شيامه و اه تسشن يرازگرب 301,133.333334,000 10040060020

35,3800درومندش يناهج دنيآرف اب طبترم ياهدربهار و اه تسايس نيودت 251,415.200035,380 10040060030

55,0000هژورپفلتخم ياههزوح رد دربهار هئارا و قيقحت ،هعلاطم 401,375.000055,000 10040060040

يللملا نيب يقوقح يواعد - للملا نيب يقوقح روما زكرم 10100013525,000 525,00000

يللملا نيب يواعد هب يگديسر همانرب 526998.09890525,000هدنورپ1201015000 525,0000

45,0000هدنورپيتلود ييارجا ياه هاگتسد هب طوبرم ميرحت ياه هدنورپ يريگيپ 411,097.561045,000 12010150010

20,0000هدنورپ)اكيرما ناريا يواعد(ههال يرواد ناويد رد ناريا يواعد هب يگديسر 171,176.470620,000 12010150020

253,0000هدنورپيتسيرورتدض هب موسوم يواعد هب يگديسر 272930.1471253,000 12010150030

207,0000هدنورپاكيرمآ هدحتم تالايا تلود هيلع يناريا عابتا يواعد هب يگديسر 1961,056.1224207,000 12010150040

تيحالص دييات و يواعد فالتخا لح و نيناوق حيقنت و يقوقح ياهشهوژپ - يقوقح تنواعم 1010001429,000 29,00000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تلود يقوقحرومارب تراظنو يگنهامه همانرب 50380.0000019,000شرازگ1002051000 19,0000

5,0000دروكررازهتاررقم و نيناوق يلم هناماس يناسرزورب 12416.66675,000 10020510040

14,0000درومتلود رد تاررقم و نيناوق حيقنت و نيودت يگنهامه 50280.000014,000 10020510060

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 100100.0000010,000هدش يتايلمع هژورپ1004002000 10,0000

10,0000هژورپيقوقح ياه شهوژپ ماجنا 100100.000010,000 10040020020

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك ( كمك ) سلجم روما يربهار - سلجم روما تنواعم 1010001535,000 35,00000

 هننقمو هيرجم هوق نايم بولطم يگنهامه همانرب
يراذگنوناقدنيآرفرد

301,166.6667035,000شرازگ1002050000 35,0000

5,0000هروديشزومآ ياه هرود يرازگرب 31,666.66675,000 10020500040

20,0000درومهننقم و هيرجم هوق نيب يراكمه و لماعت 201,000.000020,000 10020500050

10,0000دروكررازهيتاعالطا كناب يناسر زورب و ليمكت 31032.258110,000 10020500060

1( تباقر ياروش ) تباقر يلم زكرم 1010001658,289 58,28900

 هب يگديسرو يتباقر دض ياه هيور يسرزابو قيقحت همانرب
تاياكش

20130.250002,605هدنورپ1305004000 2,6050

2,6050هدنورپيراجتو يتعنص ياهدحاو زا يسرزابو قيقحت 20130.25002,605 13050040010

يلخادرازاب ميظنت يربهار همانرب 69761.2609052,527هبوصم1305011000 52,5270

52,5270لمعلاروتسديداهن ياهالاكراصحنا عنمو تباقر ليهست،لمعلاروتسد نييعت 69761.260952,527 13050110010

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 5631.400003,157هدش يتايلمع هژورپ1310004000 3,1570

3,1570دروميراصحنا تامدخواهالاك تميق يربهارو تياده 5631.40003,157 13100040830
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تلود روما رتفد 1010001710,000 10,00000

تلود تايهروما هرادا همانرب 12083.3333010,000هسلج1002005000 10,0000

10,0000درومتلود يزاس ميمصت دنيارف ليهست تهج هرواشم و هعلاطم ،يسررب 12083.333310,000 10020050010

يروانف تاعلاطم هدكشهوژپ 1010001857,100 32,100025,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1805018000
يروĤنفو

74771.6216057,100 32,10025,000

7,9306,176هژورپتفرشيپو هعماج ياه شهوژپ ماجنا 23613.304314,106 18050180010

10,5608,224هژورپناينب شنادداصتقااب طبترم ياه شهوژپ ماجنا 25751.360018,784 18050180020

13,61010,600هژورپيراگن هدنيآو يروآون تسايساب طبترم ياه شهوژپ ماجنا 26931.153824,210 18050180030

روشك يمومع يراذگتسايس و هعلاطم ،هرواشم تامدخ 10100019100,000 روهمجسيير لوا نواعم رتفد - 100,00000

روشك يمومع تسايس يربهار همانرب 150666.66670100,000شرازگ1002033000 100,0000

و هعلاطم ،هرواشم تامدخ ماجنا
يبايزرا

100,0000هژورپ 150666.6667100,000 10020330080

صاخشا يدادرارق تامدخ يروهمج تساير داهن - 10100020766,320 766,32000

روشك يمومع تسايس يربهار همانرب 1,200638.60000766,320شرازگ1002033000 766,3200

766,3200رفنتلود فياظو ماجنا هنيمز ندرك مهارف 1,200638.6000766,320 10020330060

يلم تينما يلاع ياروش 101004187,500 87,50000

يلم تينما يربهار همانرب 501,750.0000087,500هبوصم1002031000 87,5000

87,5000هبوصميلم تينما ياقتراو ظفح 501,750.000087,500 10020310010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1 يتينما 101004280,000 هدشن ينيب شيپ ياه هنيزه ،يلم تينما يلاعياروش يعافد - 80,00000

يلم تينما ياقتراو ظفح همانرب 80,0001.0000080,000هبوصم1002011000 80,0000

80,0000دروميلم تينمااب طبترم تاعالطا  ليلحتو يروآ عمج 180,000.000080,000 10020110010

يربهر ناگربخ سلجم هناخريبد 101015173,650 73,65000

يربهر ناگربخ سلجمروما هرادا همانرب 324,550.0000073,650شرازگ1001001000 73,6500

73,6500شرازگناگربخ ياه سالجاو هسير تايه،اه نويسيمكروما هرادا 80920.625073,650 10010010010

شنيزگ يلاع تايه 101020152,820 52,82000

نارگشنيزگ يزاسدنمناوتو شزومآ همانرب 10,0001.0000010,000تعاس -رفن1002002000 10,0000

10,0000تعاس -رفننارگ شنيزگ شزومآ 10,0001.000010,000 10020020010

1 يتلود تمدخ هبدورو ياه تيحالصزارحا همانرب 3,64011.7637042,820هدش يسررب هدنورپ1002004000 42,8200

8,5640)شنكارت(درومشنيزگ يتاعالطا هكبش يناسر زور هب 2,0004.28208,564 10020040010

14,9870هدنورپتمدخ هبدورو تيحالصزارحاو يسرربو قيقحت 1,00014.987014,987 10020040020

9,8490يسرزابشنيزگ يزكرم ياه تايهواه هتسهزا يسرزابو تراظن 60016.41509,849 10020040030

9,4200تايهشنيزگ يزكرم ياه تايهروما يگنهامه 40235.50009,420 10020040040

روشك رسارس نارگشنيزگ و ناققحم و شنيزگ ياه هتسه و يزكرم ياهتايه هب كمك - شنيزگ يلاع تايه 101020210,000 10,00000

1 يتلود تمدخ هبدورو ياه تيحالصزارحا همانرب  يسررب هدنورپ شجنس1002004000
هدش

2,0005.0000010,000 10,0000

10,0000هدنورپتمدخ هبدورو تيحالصزارحاو يسرربو قيقحت 2,0005.000010,000 10020040020

ماظن تحلصم صيخشت عمجم هناخريبد 1010261412,700 412,70000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ماظن يلك ياهتسايسرب تراظن همانرب 1514,833.26670222,499شرازگ1001006000 222,4990

89,9590شرازگتاعالطا يروآ عمجو تراظن ياه صخاش نيودت 712,851.285789,959 10010060010

44,5540درومنابهگن ياروشو سلجم فالتخا لح 314,851.333344,554 10010060020

87,9860شرازگماظن ياه تسايس يارجا نسحرب تراظن 517,597.200087,986 10010060030

ماظن يلك ياه تسايس نيودت همانرب 1018,620.10000186,201هبوصم1002022000 186,2010

91,9820شرازگيربهر هب يتروشمرظن هيارا 422,995.500091,982 10020220010

94,2190شرازگماظن يلك ياه تسايس نيودت 615,703.166794,219 10020220020

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 6462.500004,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 4,0000

4,0000هناماسيصصخت و يرادا ياه هناماس ءاقترا و داجيا 6462.50004,000 10020570350

كيژتارتسا تاقيقحت ماظن تحلصم صيخشت عمجم هناخريبد - 1010262138,500 138,50000

يدربهار ياه شهوژپ همانرب 160865.62500138,500ملعديلوت1804002000 138,5000

44,7620هژورپون ياه يروĤنفاب طبترم ياه هژورپ يارجا 391,147.743644,762 18040020010

44,7620هژورپيهوژپ هدنيآو يزاس صخاش ياه شهوژپ ماجنا 49913.510244,762 18040020160

48,9760هژورپكيژتارتسا تاعلاطم ياه شهوژپ ماجنا 431,138.976748,976 18040020270

يراذگتسايس هدكشهوژپ ماظن تحلصم صيخشت عمجم هناخريبد - 101026320,200 20,20000

يدربهار ياه شهوژپ همانرب 45448.8889020,200ملعديلوت1804002000 20,2000

20,2000هژورپيرازگتسايس ياه شهوژپ ماجنا 45448.888920,200 18040020150

يدربهار تاقيقحت هدكشهوژپ ماظن تحلصم صيخشت عمجم هناخريبد - 101026450,600 50,60000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يدربهار ياه شهوژپ همانرب 471,076.5957050,600ملعديلوت1804002000 50,6000

50,6000هژورپيروĤنفو ملع هنيمزرد يدربهار ياه شهوژپ ماجنا 471,076.595750,600 18040020130

اه هاگشناد و ناگبخن اب طابترا و هناخريبد يشهوژپ روما تيوقت ماظن تحلصم صيخشت عمجم هناخريبد - 1010265210,000 210,00000

يدربهار ياه شهوژپ همانرب 220954.54550210,000هژورپ1004001000 210,0000

210,0000هژورپيدربهار ياه شهوژپ ماجنا 220954.5455210,000 10040010010

يغالبا يلك ياه تسايس يارجا رب تراظن - ماظن تحلصم صيخشت عمجم هناخريبد 101026632,000 32,00000

ماظن يلك ياهتسايسرب تراظن همانرب 48,000.0000032,000شرازگ1001006000 32,0000

32,0000شرازگيغالبا يلك ياه تسايس يارجا رب تراظن 48,000.000032,000 10010060040

ردخم داوم اب هزرابم داتس 10103412,527,000 2,277,000250,0000

نادرگناوروردخمداوم فرصم ءوسزا يريگشيپ همانرب  شهاك نازيم1903003000
دايتعازورب

600,0001.3000100,000780,000 680,0000

 شهاك هصرع رد داهن مدرم ياهنامزاس و يمدرم ياهتكراشم هعسوت
ردخمداوم ياضاقت

8,9550دروم 60064.925038,955 190300300130,000

155,0000رفنهداوناخ رد ردخمداوم فرصم ءوس زا يريگشيپ تامدخ هئارا و يربهار 550,0000.4091225,000 190300300270,000

155,0000رفناه هلحم رد ردخمداوم فرصم ءوس زا يريگشيپ تامدخ هئارا و يربهار 260,0000.5962155,000 19030030030

 طيحم رد ردخمداوم فرصم ءوس زا يريگشيپ تامدخ هئارا و يربهار
يشزومآ ياه

165,0000رفن 340,0000.4853165,000 19030030040

 طيحم رد ردخمداوم فرصم ءوس زا يريگشيپ تامدخ هئارا و يربهار
راك ياه

165,0000رفن 170,0000.9706165,000 19030030050

 نادرگناورو ردخم داوم فرصم ءوس زا يريگشيپ تامدخ هئاراو يربهار
اه هناسر قيرط زا اه

23,0000دروم 200115.000023,000 19030030060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,0450هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا 20402.25008,045 19030030070

يعامتجا تنايص و يزاسدنمناوت همانرب 20,0006.000020,000120,000راوناخ1903011000 100,0000

 ناداتعم يعامتجا تنايص و يزاسدنمناوت حرط زا تيامح و يربهار
هتفاي دوبهب

100,0000دروم 10,00012.0000120,000 190301100120,000

نادرگناوروردخمداوم هضرع شهاك همانرب 20,00027.63780552,755يسرتسد نامز1903024000 552,7550

62,0000درومنادرگناور و ردخمداوم هضرع اب هلباقم يتاعالطا تامادقا هعسوت 20,0003.100062,000 19030240010

472,3550درومنادرگناور و ردخمداوم هضرع اب هلباقم يتايلمع تامادقا هعسوت 620761.8629472,355 19030240020

 و ردخمداوم اب هزرابم هزوح رد يللملانيب ياهيراكمه هعسوت
نادرگناور

18,4000دروم 20092.000018,400 19030240030

ناداتعم بيسآ شهاك و يناوتزاب ،نامرد تامدخ هئارا همانرب 40,00026.4250130,0001,057,000هدش نامردداتعم1904005000 927,0000

250,0000رفنناداتعم هب يناوتزاب تامدخ هياراو يربهار 430,0000.8140350,000 1904005003100,000

236,0000رفنناداتعم  هب ينامرد تامدخ هياراو يربهار 82,0003.2439266,000 190400500430,000

260,0000رفنناداتعم  هب بيسآ شهاك تامدخ هياراو يربهار 81,0003.2099260,000 19040050050

 بيسآ شهاك و نامرد ،يرادهگن زكارم ناداتعم ياذغ هنيزه كمك
ناداتعم

181,0000رفن 36,0005.0278181,000 19040050060

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1,725,0000.0100017,245هدش يتايلمع هژورپ1905001000 17,2450

17,2450هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 53,449.000017,245 19050010010

ناگبخن يلم داينب 1010481659,000 655,00004,000

يناسنا ياه هيامرس ياقتراو هعسوتزا تيامح همانرب 330,0001.99700659,000هبخن1805019000 655,0004,000

26,2470همانربيگنهرفو يجيورت ياههمانرب يارجا 44059.652326,247 18050190010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

19,6850هبخنناگبخنروماردروشك يدربهار دنس يزاس هدايپ 100196.850019,685 18050190020

111,5490هبخنناگبخن لاغتشازا تيامحو ميركت 2,06054.1500111,549 18050190030

164,0420هبخنميقمريغ نادنمشنادو ناصصختم بذجو ينيرفآراك،لاغتشازا تيامح 280585.8643164,042 18050190040

264,4290هبخنرترب ياهدادعتساو ناگبخنزا تيامح 4,33061.0691264,429 18050190050

69,0484,000رتربدادعتسارترب ياهدادعتسا يزاسدنمناوتو تياده،يياسانش 290,0000.251973,048 18050190060

روهمج سيير يروانف و يملع تنواعم 10105212,081,500 2,081,50000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

351281.6952098,875 98,8750

37,5810حرطيلم يراگن هدنيآ ياه حرط يارجا 53709.075537,581 18040140010

29,6590شرازگيروĤنفو ملع ماظن شياپو يبايزرا ماجنا 155191.348429,659 18040140030

31,6350دروميراذگ تسايسو تيريدم 142222.781731,635 18040140230

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

1,872500.36060936,675 936,6750

18,9920تكرشناينب شناد تاسسومواه تكرش ييايوپ صيخشتو يبايزرا 62230.533818,992 18050050030

94,9570يروآونزكرميروآون زكارم داجيا زا تيامح 113840.327494,957 18050050130

340,9410هاگشيامنناريا تخاس يهاگشيامزآداومو تازيهجت هاگشيامن يرازگربزا تيامح 830410.7723340,941 18050050140

340,9410هژورپيلم يروĤنف نالك ياه هژورپزا تيامح 1621,308.8125340,941 18050050150

47,4790يگنهامه نوناكتعنصو هاگشناد يگنهامه ياه نوناكزا تيامح 165287.751547,479 18050050170

93,3650دروميروĤنف يزاس يراجتو يبايرازابزا تيامح 233400.708293,365 18050050180
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نيون ياه يروĤنفو مولع هعسوتزا تيامح همانرب  تاديلوتدشر خرن1805016000
يروĤنف

3822,738.089001,045,950 1,045,9500

517,6770هژورپروشكراد تيولواو يدربهار ياه يروĤنف هعسوتزا تيامح 2022,562.7574517,677 18050160170

209,7990هكبشنيون ياه يروĤنف يهاگشيامزآ هكبشزا تيامح 1209,799.0000209,799 18050160180

140,1450حرطيروĤنفو ملعدشرزكارمواه كراپ بختنم ياه حرطزا تيامح 951,475.2105140,145 18050160190

178,3290درومهقطنمرد يروĤنفو يملع تيعجرم بسك هب كمك 812,201.5926178,329 18050160260

ونان يروانف هعسوت هژيو داتس 1010522635,000 635,00000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

248230.4435057,150 57,1500

57,1500درومطبترم ياهداهنرب تراظنو يزير همانرب ماجنا 248230.443557,150 18040140040

ونان يروĤنف هعسوتزا تيامح همانرب 1,343430.26810577,850ونان تاديلوت دشر خرن1805017000 577,8500

101,7380تعاس -رفنيشزومآ ياههرود يارجا 298341.4027101,738 18050170010

210,2680يشهوژپ هتفايونان يروĤنف يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت هب كمك 520404.3615210,268 18050170020

265,8440هعسوت نازيمونان يروĤنف ياه تخاسريز هعسوت هب كمك 511520.2427265,844 18050170030

روشك ناروانف و نارگشهوژپ زا تيامح قودنص 1010523252,000 237,000015,000

ناروĤنفو نارگشهوژپزا تيامح همانرب 572440.55940252,000روĤنف-رگشهوژپ1805014000 237,00015,000

24,4974,000يشهوژپ يسركروشك لوازارت ناروĤنفو نارگشهوژپ هب يشهوژپ يسرك ياطعا 35814.200028,497 18050140010

18,0494,000هژورپيروĤنفو يملع هناروآونرومازا تيامح 36612.472222,049 18050140020

9,7124,000هروديللملا نيب كرتشمو يلخاد يرتكداسپ يشهوژپ ياه هرودزا تيامح 27507.851913,712 18050140030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

163,1603,000هژورپيشهوژپ ياه حرطزا تيامح 420395.6190166,160 18050140040

21,5820عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 190113.589521,582 18050140050

سيدرپ يروانف كراپ 1010524308,300 183,3000125,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

33974.4307025,232 25,2320

2,0000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 4500.00002,000 14040140050

11,7760حرطاهحرط يبايزرا 14780.108811,776 18040140020

1200دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 1210.0000120 18040140380

9600روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 4024.0000960 18040140390

2,3760روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 13218.00002,376 18040140400

8,0000يروآنف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 42,000.00008,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

436534.19270232,908 108,388124,520

20,64023,600هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 51867.451044,240 18050050060

54,380100,320درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 1361,137.5000154,700 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

24,750600 169150.000025,350 18050050220

6180عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 6010.3000618 18050050340

8,0000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 20400.00008,000 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 368136.3043050,160ينيرفآنف دشر خرن1805012000 49,680480
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,840120دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 18410.65221,960 18050120020

240360دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 1250.0000600 18050120210

8,0000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 40200.00008,000 18050120220

39,6000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 132300.000039,600 18050120230

يتخانش مولع يروانف هعسوت داتس 1010525154,300 154,30000

نيون ياه يروĤنفو مولع هعسوتزا تيامح همانرب  تاديلوتدشر خرن1805016000
يروĤنف

1531,008.49670154,300 154,3000

30,9760يشهوژپ هتفاييشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت هب كمك 77402.285730,976 18050160230

123,3240هعسوت نازيميتخانش مولع يروĤنف هعسوت ياه تخاسريز هب كمك 761,622.6842123,324 18050160240

يروانف تسيز هعسوت داتس 1010526223,000 223,00000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

147289.5238042,560 42,5600

42,5600درومطبترم ياهداهن يبايزراو تراظن ماجنا 147289.523842,560 18040140060

يروĤنف تسيز هعسوتزا تيامح همانرب  تاديلوتدشر خرن1805015000
يروĤنف تسيز

239754.97910180,440 180,4400

9,2570هروديشزومآ ياههرود يارجا 30308.56679,257 15050150010

37,0270كناب تسيزاه كناب تسيز شرتسگوداجيازا تيامح 132,848.230837,027 18050150070

62,9500يشهوژپ هتفاييروĤنف تسيز يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت هب كمك 157400.955462,950 18050150080

71,2060هعسوت نازيميروĤنف تسيز هعسوت ياه تخاسريز هب كمك 491,453.183771,206 18050150090

نيون ياهيروانف هعسوت ياهداتس روهمج سيير يروانف و يملع تنواعم - 1010527390,000 390,00000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نيون ياه يروĤنفو مولع هعسوتزا تيامح همانرب  تاديلوتدشر خرن1805016000
يروĤنف

483807.45340390,000 390,0000

136,2370يشهوژپ هتفاييشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت هب كمك 340400.6971136,237 18050160230

253,7630هعسوت نازيمنيون ياه يروĤنفو مولع ياه تخاسريز هب كمك 1431,774.5664253,763 18050160250

51 شيازفا هب كمك و روشك هعسوت ياههمانرب يمياد ماكحا نوناق روهمجسيير يروانف و يملع تنواعم - هدام يارجا
ييافوكش و يروآون قودنص هيامرس

10105287,000,000 7,000,00000

نيون ياه يروĤنفو مولع هعسوتزا تيامح همانرب  تاديلوت دشر خرن1805016000
يروانفو يملع

1,8003,888.888907,000,000 7,000,0000

3,900,0000هژورپروشكراد تيولواو يدربهار ياه يروĤنف هعسوتزا تيامح 30013,000.00003,900,000 18050160170

3,100,0000درومييافوكش و يروآون قودنص هيامرس شيازفا هب كمك 1,5002,066.66673,100,000 18050160270

يياضف يلم زكرم 101052920,000 20,00000

نيون ياه يروĤنفو مولع هعسوتزا تيامح همانرب  تاديلوتدشر خرن1805016000
يروĤنف

45444.4444020,000 20,0000

20,0000هژورپيياضف ياه شهوژپ ماجنا هب كمك 45444.444420,000 18050160220

يداينب ياه لولس ياه يروانف و مولع هعسوت داتس 1010521027,900 27,90000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

221,268.1818027,900 27,9000

27,9000دروميروĤنفو يملع ياه تيلاعفزا تيامح 261,073.076927,900 18040140190

يروانف و يملع يللملا نيب تالماعت زكرم 10105211128,000 128,00000

يروĤنفو ملع يساملپيدواه يراكمهزا تيامح همانرب  ملع دشر خرن1805021000
يروĤنفو

187684.49200128,000 128,0000

24,0000هژورپيروĤنف يساملپيد ياه هژورپزا تيامح 50480.000024,000 18050210040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نويليم(تارداص شزراناينب شناد تامدخ و اهالاك تارداص هعسوت زا تيامح
)لاير

24,0000 50480.000024,000 18050210050

80,0000درومروشك زا جراخ ناصصختم بذج زا تيامح 87919.540280,000 18050210070

روشك يمادختسا و يرادا نامزاس 1010571477,250 459,00018,2500

روشك يناسنا هيامرسو تيريدم هعسوت همانرب 692,441.92750168,493ييارجا هاگتسد1002029000 168,4930

35,0000هاگتسدييارجا ياه هاگتسد يناسنا يورين نيمات و رامآ،يزير همانرب يربهار 271,296.296335,000 10020290080

29,0000هاگتسدييارجا ياه هاگتسد تخادرپ ياه ماظن و لغاشم تيريدم يربهار 271,074.074129,000 10020290090

58,5000هاگتسدييارجا ياه هاگتسد يناسنا يورين يزاسهبو شزومآ يربهار 124,875.000058,500 10020290100

45,9930هناخريبدروشك يصصخت ياه هناخريبد يگنهامه 315,331.000045,993 10020290110

 يرادا يقوقح روما يگنه امهو يرادا تمالس رب تراظن همانرب
يمادختساو

561,183.9286066,300شرازگ1002035000 66,3000

44,2000شرازگيرادا تمالس و قالخا اقترا عماج ماظن رارقتسا يربهار 251,768.000044,200 10020350010

22,1000مالعتسايقيقحو يقوقح صاخشا يمادختساو يرادا تامالعتسا هب ييوگخساپ 100221.000022,100 10020350020

يرادا يزاسون همانرب 1001,449.00000144,900ييارجا هاگتسد1002041000 144,9000

15,0000ييارجا هاگتسديتيريدم نيون ياهيروĤنف رياس و كينورتكلا تلود رارقتسا يربهار 25600.000015,000 10020410010

68,0000ييارجا هاگتسدييارجا ياه هاگتسد راتخاس ميظنتو يهدنامزاس 441,545.454568,000 10020410020

61,9000ييارجا هاگتسدييارجا ياه هاگتسد دركلمع تيريدم عماج ماظن يربهار 311,996.774261,900 10020410030

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 124,692.2500056,307يكينورتكلا تمدخ1002057000 56,3070

56,3070هناماسكينورتكلا تروص هب تامدخ هيارا شرتسگ 124,692.250056,307 10020570310
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 0412,500.000018,25041,250هدش يتايلمع هژورپ1004002000 23,0000

23,0000هژورپيتيريدم ياهيروانفو اه ماظن تاعلاطم 104,125.000041,250 100400201918,250

يتلود تيريدم شزومآ زكرم 1010572146,000 131,000015,000

يلغش ياه شزومآ همانرب 10,00014.60000146,000همانيهاوگ1802007000 131,00015,000

131,00015,000تعاس -رفنيتلود نانكراكو ناريدم شزومآ 10,00014.6000146,000 18020070010

ناريا يرو هرهب يلم نامزاس 101057381,000 81,00000

 گنهرف جيورتو يصصخت ياه شزومآ يزير همانرب همانرب
يرو هرهب

46,881.5000027,526همانرب1002015000 27,5260

12,6000تعاس -رفنيرو هرهب هزوحرد يجيورتو يشزومآ تامدخ هيارا 6,5301.929612,600 10020150010

 هژيو هب طبترم يللملا نيب ياه نامزاس ياه تيفرظزا يريگ هرهب
ييايسآ يرو هرهب نامزاس

7,4000زور-رفن 4,0001.85007,400 10020150020

4,7000هاگتسدروشك يرو هرهب هكبش يهدناماس 9005.22224,700 10020150040

2,8260هروديرو هرهب يصصخت ياه شزومآ  يزاسوگلاو يجنسزاين 16176.62502,826 10020150050

 هرهب مهس ياقترا يربهارو يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب
يداصتقادشررد يرو

26,356.5000012,713همانرب1002016000 12,7130

6,1000تساوخرديرو هرهب يلم زياوج يجنسرابتعا ماظن يربهار 15406.66676,100 10020160010

6,6130همانربيرو هرهب ياقترا ياه همانرب نيودت 41,653.25006,613 10020160020

 ياه هاگتسد يرو هرهبدركلمع يبايزراو شياپ،تراظن همانرب
گرزب ياه هاگنبو يداصتقا ياه شخب، ييارجا

57,255.2000036,276شرازگ1002042000 36,2760

8,7000شرازگيرو هرهب يبايزراو شجنس ماظنرارقتساو يحارط 42,175.00008,700 10020420010

21



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,3500شرازگروشك يرو هرهب عماج همانرب يارجارب تراظن 7621.42864,350 10020420020

12,4700شرازگيداصتقا گرزب ياه هاگنبو ييارجا هاگتسدرددركلمعرب تراظن 103121.068012,470 10020420030

2,4060تمدخيرو هرهب دوبهب هنيمز رد يصصخت هرواشم تامدخ هيارا 5642.96432,406 10020420040

8,3500ييارجا هاگتسدروشك يرادا ماظن رد يرو هرهب هخرچ رارقسا 15556.66678,350 10020420050

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 8560.625004,485هدش يتايلمع هژورپ1004002000 4,4850

4,4850هژورپيرو هرهب هزوحرد شهوژپ،هعلاطم 8560.62504,485 10040020170

يياجر ديهش هراونشجو يرادا لوحت روشك يمادختسا و يرادا نامزاس - 10105746,000 6,00000

ييارجا ياه هاگتسدو تلود نانكراكدركلمع يبايزرا همانرب 30200.000006,000ييارجا هاگتسد1002008000 6,0000

6,0000ييارجا هاگتسدييارجا ياه هاگتسدو تلود نانكراكدركلمع يبايزرا 30200.00006,000 10020080010

روشك يزاجم ياضف يلم زكرم 101077189,754 89,75400

روشك يزاجم ياضف دصر و تراظن همانرب 191,889.5263035,901لمعلاروتسد/دنس1302003000 35,9010

14,3600شرازگروشك يزاجم ياضف شياپ و دصر 62,393.333314,360 13020030010

21,5410شرازگروشك يزاجم ياضف  يبايزرا و تراظن 131,657.000021,541 13020030020

روشك يزاجم ياضف  يدربهار تيريدم همانرب 291,857.0000053,853لمعلاروتسد/دنس1302014000 53,8530

26,9260شرازگروشك يزاجم ياضف نالك حرط يزير همانرب 112,447.818226,926 13020140010

26,9270شرازگروشك يزاجم ياضف ياهتسايس نيودت و هعلاطم 181,495.944426,927 13020140020

روهمجسيير ييارجا تنواعم 101081120,000 20,00000

ييارجاروما يگنهامه همانرب 120166.6667020,000شرازگ1002045000 20,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

20,0000شرازگروهمج سيير ييارجا روما ينابيتشپ و يربهار 120166.666720,000 10020450010

ييارجا و يرادا يرورض تامدخ يروهمج تساير داهن - 1010812461,410 461,41000

ييارجاروما يگنهامه همانرب 1,815254.22040461,410شرازگ1002045000 461,4100

461,4100درومتلود فياظو ماجنا هنيمز ندرك مهارف 1,815254.2204461,410 10020450020

درادناتسا هاگشهوژپ 1010814178,720 123,720055,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 3,82246.76090178,720هدش يتايلمع هژورپ1310004000 123,72055,000

18,14110,000هاگشيامزآراكمه ياه هاگشيامزآ تيحالص يبايزرا 2,03713.814928,141 13100040070

1,82220,000نومزآ)رازابرد هضرع،ديلوت(يتفايرد ياه هنومن يوررب نومزآ ماجنا 1,42615.302921,822 13100040090

37,21110,000هژورپتامدخوالاك تيفيك ياقترارد يدربراك تاقيقحت ماجنا 183257.983647,211 13100040310

15,3755,000درادناتساروحم شهوژپ ياهدرادناتسا نيودت 163125.000020,375 13100040620

51,17110,000هاگشيامزآروشك ياه هاگشيامزآ يلم هكبش تيريدمو يزادنا هار 125,097.583361,171 13100040720

ناريا يمالسا يروهمج يلم هناخباتك و دانسا نامزاس 10110011,028,600 970,000058,600

 هعاشاو تظافح،يهدناماس،يروآدرگ،يياسانش همانرب
يلمدانسا

459,448.88890425,200دنس1703011000 377,50047,700

20,5004,500رفنيلمو يخيراتدانسا هنيمزرد يناسر عالطا 3,4007.352925,000 17030110010

15,0000ناونعيلمو يخيراتدانسا هنيمزرد بتكراشتنا 34441.176515,000 17030110020

40,0000هروددانسا هنيمزرد يشزومآ ياه هرود يرازگرب 100400.000040,000 17030110030

 نامزاس كرادمودانسا يبايشزراو يزاس هدامآو هيهت،يروآ عمج
اه هناخترازوواه

22,00029,000دنسرازه 34,0001.500051,000 17030110040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

102,0008,000دنسرازهيلمو يخيرات كرادمودانسا يزاس لاتيجيد 5,50020.0000110,000 17030110060

40,0000عمجميدانسا هنيمزرد يللملا نيبو يلخاد عماجمرد تيوضع 220,000.000040,000 17030110070

102,000200دنسيلمو يخيراتدانسا يزاس هدامآو يسيون تسرهف 1,10092.9091102,200 17030110080

36,0006,000دنسهديد بيسآ كرادمودانسا يزاسزابو تمرم،يرادهگن 6,8006.176542,000 17030110090

 هعاشاو تظافح،يهدناماس،يروآدرگ،يياسانش همانرب
يلم يطخريغو يطخ بوتكمراثآ

796,997.46840552,800رثا1703012000 542,00010,800

37,3001,500رفنيپاچريغو يپاچ،يطخ بتك هنيمزرد يناسر عالطا 9,5004.084238,800 17030120030

39,6005,100دلجيرادباتك مولع هنيمزرد بتكراشتنا 90496.666744,700 17030120040

16,0000رفنروهمج ياسور نامداي هب طوبرم ياه تيلاعف ماجنا 44,000.000016,000 17030120050

29,7000هروديرادباتكو باتك هنيمزرد يشزومآ ياه هرود يرازگرب 90330.000029,700 17030120060

49,7000داديوريصصخت ياه تسشنواه هاگشيامنواه شيامه يرازگرب 60828.333349,700 17030120070

113,0001,600دلجيپاچو يطخ عبانمو بتك يزاس لاتيجيد 6,50017.6308114,600 17030120080

22,6000رثايرادينشو يراديد عبانم يرادهگنو تظافح يهدناماس 2,20010.272722,600 17030120090

32,7000عمجميرادباتك هنيمزرد يللملا نيبو يلخاد عماجمرد تيوضع 216,350.000032,700 17030120100

113,0000ناونعبتك يزاس هدامآو يسيون تسرهف 420269.0476113,000 17030120110

36,2000ناونععبانمرياسو يگنس پاچو يطخ بتك يزاس هدامآو يسيون تسرهف 28,0001.292936,200 17030120120

36,2002,600دلجيپاچو يطخ عبانمو بتك يزاسزابو تمرم،يرادهگن 1,10035.272738,800 17030120140

16,0000بابروشك گرزب ياه هناخباتك يزاس هچراپكيو يگنهامه 101,600.000016,000 17030120150
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 451,124.4444050,600هدش يتايلمع هژورپ1708001000 50,500100

20,9000هژورپيخيراتو يدانسا هنيمزرد شهوژپ 45464.444420,900 17080010190

14,900100هژورپيهافش خيرات هنيمزرد شهوژپ 33454.545515,000 17080010200

14,7000هژورپيناسر عالطاو يرادباتك هنيمزرد شهوژپ ماجنا 114,700.000014,700 17080010220

يمالسا ياروش سلجم 10150014,670,900 4,670,90000

يراذگنوناق همانرب  يسررب هحيالو حرط1001003000
هدش

5006,025.460003,012,730 3,012,7300

1,024,3280لاس-رفننيرواشمو نحص،اه نويسيمكروما ماجنا 4402,328.01821,024,328 10010030010

1,325,6010هحيال-حرطنيناوق نيودت 3543,744.63561,325,601 10010030020

60,2550هحيال-حرطيمالسا هقفاب حياولو حرط قيبطت 1,40043.039360,255 10010030030

512,1640هحيال-حرطنيناوق حيقنت 17,40029.4347512,164 10010030040

90,3820درومنيناوق حيقنتودانسا يرادهگنو يدنب هقبط 1,70053.165990,382 10010030050

روشكرومارب تراظن همانرب 1,5001,071.113301,606,670هدش يسررب هدنورپ1001004000 1,606,6700

377,5670هدنورپيساسا نوناق90 لصا يارجا 5,40069.9198377,567 10010040010

526,9870رظاناهاروشواهداهن،اه هاگتسدرد نيرظانروما ماجنا 3551,484.4704526,987 10010040020

139,7820هبوصمنيناوقاب تلود تابوصم قيبطت 784178.2934139,782 10010040030

562,3340دنيآرفتراظن يسانشراك ماجنا 2242,510.4196562,334 10010040040

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 124,291.6667051,500يكينورتكلا تمدخ1002057000 51,5000

51,5000هناماسيصصخت و يرادا ياه هناماس ءاقترا و داجيا 124,291.666751,500 10020570350
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك 1015002414,000 يمالسا ياروش سلجم - 414,00000

يقوقحو يقيقح صاخشا هب كمك همانرب 2002,070.00000414,000صخش1002052000 414,0000

414,0000دروميقوقحو يقيقح صاخشا هب كمك 2002,070.0000414,000 10020520010

نيطسلف مدرم و سدق زا تيامح يللملا نيب سنارفنك - يمالسا ياروش سلجم 101500310,000 10,00000

 نيب  ياهداهن و اهروشك اب طباور هعسوت و ميظنت همانرب
يللملا

 نيبداهنو نامزاس1002026000
يللملا

110,000.0000010,000 10,0000

10,0000درومنيطسلف مدرم هضافتنا هب كمك 110,000.000010,000 10020260060

ييايسآ سلاجم هناخريبد 101500418,000 18,00000

 نيب  ياهداهن و اهروشك اب طباور هعسوت و ميظنت همانرب
يللملا

 نيبداهنو نامزاس1002026000
يللملا

47382.9787018,000 18,0000

18,0000روشكييايسآ سلاجملا نيب ياه يراكمه هعسوت 47382.978718,000 10020260030

تلم هناخ يرازگربخ - يمالسا ياروش سلجم 101500520,000 20,00000

ربخراشتناوديلوت همانرب 30,0000.6667020,000هيعالطا-ربخ1705010000 20,0000

20,0000هيعالطا-ربختلم هناخ رابخا راشتنا و ديلوت 30,0000.666720,000 17050100040

اهشهوژپ زكرم - يمالسا ياروش سلجم 1015011459,826 459,82600

سلجمزا يشهوژپو يملع ينابيتشپ همانرب 6,16174.63500459,826شرازگ1805004000 459,8260

34,4870رثاباتك همجرت و فيلات،هلاقم،يشهوژپ-يملع هلجمراشتنا 85405.729434,487 18050040010

36,7860هسلجاهرانيمسو يصصخت ياه تسشن يرازگرب 281,313.785736,786 18050040020

250,6050شرازگحياولواه حرطدرومرد يسانشراك تارظن هياراو شهوژپ ماجنا 3,82365.5519250,605 18050040030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

59,7770شرازگهسيئر تئيهو ناگدنيامن،اه نويسيمك يتاعالطا ياهزاين نيمات 1,03257.923559,777 18050040040

78,1710شرازگنيناوق يبايزراوارجاراثآ هب تبسن شهوژپو يسرربو هعلاطم 1,19365.524778,171 18050040050

دانسا زكرم و هزوم، هناخباتك - يمالسا ياروش سلجم 1015021311,000 311,00000

 هعاشاو تظافح،يهدناماس،يروآدرگ،يياسانش همانرب
يلمدانسا

130800.00000104,000دنس1703011000 104,0000

104,0000رثادانساو كرادمراشتناو يزاس هدامآو ظفح 130800.0000104,000 17030110050

 هعاشاو تظافح،يهدناماس،يروآدرگ،يياسانش همانرب
يلم يطخريغو يطخ بوتكمراثآ

55,0003.76360207,000رثا1703012000 207,0000

42,7000رفنرازهيا هزوم تامدخ هيارا 291,472.413842,700 17030120010

58,3000رفنرازهيا هناخباتك تامدخ هيارا 134,484.615458,300 17030120020

106,0000هخسنيا هناخباتك عبانم يرادهگنو ظفح،يروآدرگ 55,0001.9273106,000 17030120130

روشك تابساحم ناويد 10151013,592,200 2,706,200585,000301,000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 16,560.000006,560يكينورتكلا تمدخ1002057000 6,5600

6,5600هناماسيصصخت و يرادا ياه هناماس ءاقترا و داجيا 16,560.00006,560 10020570350

روشك لك هجدوب غيرفت همانرب 329,377.03130300,065شرازگ1003003000 269,96530,100

191,67521,371شرازگاه ناتسا شرازگ غيرفتو هيهت 316,872.4516213,046 10030030010

78,2908,729شرازگزكرم هجدوب شرازگ غيرفتو هيهت 187,019.000087,019 10030030020

روشك لك هجدوب يلام يسرباسح همانرب 4,170766.3201585,0003,195,555شرازگ1003005000 2,348,685261,870

1,761,515196,402هاگتسداه ناتسا يسرباسح 3,711645.82782,396,667 1003005001438,750
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

328,81536,662هاگتسدييانبريزو يداصتقاروما يسرباسح 1732,585.9942447,377 100300500281,900

258,35528,806هاگتسديعامتجاو يمومعروما يسرباسح 2861,229.0594351,511 100300500364,350

يلام يگديسر همانرب 1,00090.0200090,020هدنورپ1003006000 80,9909,030

25,1052,980هدنورپرظنديدجتو يودب مكاحم رد يگديسر 58048.422428,085 10030060010

55,8856,050هدنورپيرايداد بعشرد يگديسر 1,00061.935061,935 10030060020

نيناوق حيقنت - يمالسا ياروش سلجم 101511180,000 80,00000

يراذگنوناق همانرب  يسررب هحيالو حرط1001003000
هدش

1,50053.3333080,000 80,0000

80,0000درومنيناوق حيقنتودانسا يرادهگنو يدنب هقبط 1,50053.333380,000 10010030050

نابهگن ياروش 1016001847,900 847,90000

يساسا نوناقو مالسا ماكحازا يرادساپ همانرب 670514.77610344,900هبوصم1001002000 344,9000

344,9000هبوصميساسا نوناقو مالسا ماكحااب سلجم تابوصم قابطنا يسررب 670514.7761344,900 10010020010

تاباختنارب تراظن همانرب 64,0007.81250500,000هبعش1001005000 500,0000

500,0000هبعشتاباختنا يارجارب تراظن 64,0007.8125500,000 10010050010

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 13,000.000003,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 3,0000

3,0000هناماسيصصخت و يرادا ياه هناماس ءاقترا و داجيا 13,000.00003,000 10020570350

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك - نابهگن ياروش 101600230,000 30,00000

يقوقحو يقيقح صاخشا هب كمك همانرب 1,50020.0000030,000صخش1002052000 30,0000

30,0000دروميقوقحو يقيقح صاخشا هب كمك 1,50020.000030,000 10020520010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تاعالطا ترازو 102100127,231,976 27,204,97627,0000

تاقيقحتو تاعالطا يربهار همانرب 127,231,976.000027,00027,231,976هدنورپ1102019000 27,204,9760

27,204,9760دروميتينماروما يربهار 127,231,976.000027,231,976 110201900227,000

روشك لك تسارح نامزاس 1021002135,000 135,00000

روشك لك ياه تسارح يربهار همانرب 1135,000.00000135,000تينما بيرض1102010000 135,0000

135,0000درومروشك لك ياه تسارح يربهار 1135,000.0000135,000 11020100010

كيرتمويب همانرذگ ديلوت - تاعالطا ترازو 1021003336,000 336,00000

كيرتمويب همانرذگديلوت همانرب 1336,000.00000336,000دلج1102002000 336,0000

336,0000دلجكيرتمويب همانرذگديلوتو نيمات 4,000,0000.0840336,000 11020020010

تاعالطا يروانف يتينما و يتيمكاح فياظو يارجا - تاعالطا ترازو 10210041,092,384 1,092,38400

تاعالطا يروĤنف تينما ياقترا همانرب 1792,384.00000792,384هناماس1102017000 792,3840

792,3840درومتاطابتراو تاعالطا لدابتوديلوت ياضفرد يزاس تينما 1792,384.0000792,384 11020170010

تاعالطا يروانف نيون ياهتخاسريز تينما ءاقترا همانرب 1250,000.00000250,000دروم1102030000 250,0000

250,0000دروميتينما و يتاعالطا نما ياهرتسب داجيا 1250,000.0000250,000 11020300010

يربياس ياضف تينما ءاقترا 150,000.0000050,000دروم1102031000 50,0000

50,0000دروميتايح ياهتخاس ريز يزاس نميا 150,000.000050,000 11020310010

يگتسشنزاب قودنص - تاعالطا ترازو 10210055,086,306 5,086,30600

 هفيظو،ناگتسشنزاب يايازمو قوقح تخادرپ هب كمك همانرب
يروشك ناريگب يرمتسمو ناريگب

15,086,306.000005,086,306ريگب يرمتسم1903026000 5,086,3060
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,086,3060رفنناگتسشنزاب قوقح تخادرپ 15,086,306.00005,086,306 19030260010

يجراخ تاعالطا نامزاس - تاعالطا ترازو 1021006290,000 290,00000

يللملا نيب و ياهقطنم تينما و تابث ،حلص تيوقت همانري 1290,000.00000290,000دروم1102029000 290,0000

290,0000دروميجراخ تينما و تاعالطا ياههناماس و اهتخاسريز داجيا 1290,000.0000290,000 11020290010

(ع)1 رقاب ماما - 102100757,200 يلم تينما و تاعالطا هاگشناد 57,20000

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

111,440.0000011,440 11,4400

11,4400وجشناديشزومآ ياه هرود يارجا 111,440.000011,440 18030010090

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

134,320.0000034,320 34,3200

34,3200وجشناديشزومآ ياه هرود يارجا 134,320.000034,320 18030050130

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

111,440.0000011,440 11,4400

11,4400وجشناديشزومآ ياه هرود يارجا 111,440.000011,440 18030060110

يداصتقا تينما هينب تيوقت 10210082,100,000 2,100,00000

زراوالاك قاچاقاب هزرابم همانرب 12,100,000.000002,100,000فشك نازيم1102005000 2,100,0000

2,100,0000هدنورپزراوالاك قاچاقاب يمتسيس هزرابم 12,100,000.00002,100,000 11020050020

يتينما هينب تيوقت - تاعالطا ترازو 10210092,100,000 2,100,00000

تاقيقحتو تاعالطا يربهار همانرب 12,100,000.000002,100,000هدنورپ1102019000 2,100,0000

2,100,0000دروميتاعالطا صاخ ياه تيلاعف ماجنا 12,100,000.00002,100,000 11020190010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يرطاش ديهش تاعالطا ترازو - 102100101,100,000 1,100,00000

تاعالطا يروĤنف هعسوت همانرب 11,100,000.000001,100,000ربراك1102007000 1,100,0000

1,100,0000هژورپنيون يروĤنف ياه هناماس هعسوت 11,100,000.00001,100,000 11020070020

مانمگ يادهش تاعالطا ترازو - 10210011800,000 800,00000

زرم يهدناماس و تيوقت، لرتنك همانرب 1800,000.00000800,000رتموليك1102025000 800,0000

800,0000رتموليكيزرم ياهناتسا يتينما ششوپ هعسوت 1800,000.0000800,000 11020250010

روشك هجدوب و همانرب نامزاس 10250012,145,050 2,000,000145,0500

روشك ييارجاو ينف ماظن يارجا همانرب 29,47410.010246,800295,041لمعلاروتسد-هطباض1002003000 248,2410

96,6120راكناميپ-رواشمناراكناميپو نارواشم يدنب هبترو تيحالص صيخشت 29,4004.8780143,412 100200300346,800

151,6290هطباضروشك ييارجاو ينف ماظنرب تراظنو يربهار 742,049.0405151,629 10020030050

يتمواقمداصتقا ياه هژورپدربشيپرب تراظنو يگنهامه همانرب 90993.9333089,454هژورپ1002012000 89,4540

55,3560هژورپيتمواقمداصتقا ياه هژورپ تفرشيپرب تراظن 451,230.133355,356 10020120010

34,0980هژورپيتمواقمداصتقا ياه هژورپدربشيپرد يگنهامه 45757.733334,098 10020120020

تراظنو يزير همانرب،يزير هجدوب همانرب 4,659262.228830,0001,221,724ييارجا هاگتسد1002017000 1,191,7240

500,0000شرازگيعامتجا و يگنهرف ،يملعروما هعسوت تراظنوارجا،يزير هجدوب 2,162235.0809508,245 10020170018,245

452,4900شرازگييانبريز و يديلوتروما هعسوت تراظنوارجا،يزير هجدوب 1,830250.0273457,550 10020170025,060

 بوچراچرد تدم هاتوكو تدم نايم،تدمدنلب ياه همانرب يربهار
ييانب ريز و يديلوتروما هعسوت،روشك نالك ياه همانرب

95,6990شرازگ 275376.3164103,487 10020170057,788
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 بوچراچرد تدم هاتوكو تدم نايم،تدمدنلب ياه همانرب يربهار
يعامتجا و يگنهرف ،يملعروما هعسوت،روشك نالك ياه همانرب

127,2360شرازگ 323419.4675135,488 10020170068,252

16,2990شرازگتيريدم تاعالطا و يبايزرا ،شياپ 68249.323516,954 1002017009655

هجدوبو همانرب يگنهامه همانرب 2152,409.744250,000518,095شرازگ1002046000 468,0950

 هب يللملا نيبو يلخاد يعامتجا،يداصتقا طيارش ليلحتو نييبت
هعسوت ياه همانرب نيودترد بسانم ياهوگلا هياراروظنم

47,3580شرازگ 63751.714347,358 10020460040

 يا هقطنمو يناتسا،يلم تدم نايم ياه همانربرب تراظنو قيفلت،نيودت
نزاوتمورادياپ هعسوت يارب نيمزرس شيامآ ساسارب

139,5490همانرب 269,774.5000139,549 10020460080

31,5730شرازگهعسوت ياه همانرب ياتساررد يتلود ياه تكرشواه هاگنبروما يربهار 42751.738131,573 10020460130

27,4310هناخريبدداصتقا ياروش هناخريبد تيريدمو يربهار 127,431.000027,431 10020460140

84,9640هجدوب فيدرهنالاس هجدوب يارجاو يگنهامه 1110,241.0000110,241 100204601625,277

58,2880همانربهنالاس ياه همانرب قيفلتو يگنهامه 178,738.000078,738 100204601720,450

78,9320شرازگعبانم زيهجت و تلود تادهعت شياپ 105792.428683,205 10020460184,273

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 1986.00000986يكينورتكلا تمدخ1002057000 9860

9860هناماسكينورتكلا تروص هب تامدخ هيارا شرتسگ 1986.0000986 10020570310

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 35564.285718,25019,750هدش يتايلمع هژورپ1004002000 1,5000

6670هژورپيعامتجا ياه شهوژپ ماجنا 15594.46678,917 10040020098,250

8330هژورپيداصتقا ياه شهوژپ ماجنا 20541.650010,833 100400201010,000

يرگن هدنيآ و  هعسوت ياه شهوژپ زكرم 1025002100,000 90,000010,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1010,000.00000100,000هدش يتايلمع هژورپ1004002000 90,00010,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

90,00010,000هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 1010,000.0000100,000 10040020030

اه ناتسا ينف ياروش نانكراك هب تخادرپ و ينف يلاع ياروش 102500319,200 19,20000

روشك ييارجاو ينف ماظن يارجا همانرب 35054.8571019,200لمعلاروتسد-هطباض1002003000 19,2000

 لياسم هب تبسن ميمصت ذاختا و هياپ ناميپ خرن رد رظن ديدجت
ينف يلاع ياروش طسوت نارواشمو ناراكناميپ ياهدادرارق تالكشمو

17,9380دادرارق 70256.257117,938 10020030010

 هلمجزا ينف ياه همانشخب صوصخرداروش هبرظن مالعاو يسررب
 يهاگراك تراظن،ليدعت ياهصخاش، هياپ ياهب تسرهف
 هرواشم تامدخ عاجراو نارواشمو ناراكناميپدصردزارتالابداهنشيپو
طبترم هنيمز10رد

5320دروم 1204.4333532 10020030020

 نارواشمو ناراكناميپ ياهدادرارق فالتخا هب عجار يواعد يرواد
ينف يلاع ياروش طسوت

7300هدنورپ 1604.5625730 10020030040

يزير همانرب و تيريدم شهوژپو شزومآ يلاع هسسوم 1025004331,550 310,550021,000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

566327.72610185,493 173,49312,000

98,5819,419هژورپيزير همانربو تيريدماب طبترم ياه شهوژپ ماجنا 120900.0000108,000 18040080180

27,355645وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 140200.000028,000 18040080240

40,5141,936وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 283150.000042,450 18040080260

7,0430هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 23306.21747,043 18040080290

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 311469.63670146,057راشتناو يفرعم1805013000 137,0579,000

27,5182,019يملع تسشنيملع ياه تسشن يرازگرب 65454.415429,537 18050130050

23,5863,738هرودتدم هاتوك يصصختو يملع ياه هاگراك يرازگرب 40683.100027,324 18050130070
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

18,353375رثايشهوژپو يملعراثآو عبانم يصصخت تادنتسم نيودت 36520.222218,728 18050130080

 نيبو يلم يتاقيقحتو يلاع شزومآزكارمواه هاگشناداب طابتراو لماعت
يللملا

24,801747دروم 50510.960025,548 18050130120

42,7992,121هكبشيسانشراكو يملع يزاجم هكبش هعسوت 120374.333344,920 18050130130

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك روشك هجدوب و همانرب نامزاس - 102500570,000 70,00000

يقوقحو يقيقح صاخشا هب كمك همانرب 210333.3333070,000صخش1002052000 70,0000

70,0000دروميقوقحو يقيقح صاخشا هب كمك 210333.333370,000 10020520010

يناتسا و يلم ييارجا ياههاگتسد يصاصتخا دمآرد دازام روشك هجدوب و همانرب نامزاس - 1025006136,000 00136,000

هجدوبو همانرب يگنهامه همانرب 1136,000.00000136,000شرازگ1002046000 0136,000

0136,000ييارجا هاگتسديناتساو يلم ييارجا ياه هاگتسد يصاصتخادمآرددازام عيزوت 200680.0000136,000 10020460120

يشزرو و يرنه ،يگنهرف ،ينيد ،يملع تاسسوم هب كمك 1025007300,000 روشك هجدوب و همانرب نامزاس - 300,00000

 و يرنه ،يگنهرف ،ينيد ،يملع تاسسوم زا تيامح همانرب
يشزرو

1030,000.00000300,000هسسوم1703045000 300,0000

300,0000هسسوميشزرو و يرنه ،يگنهرف ،ينيد ،يملع تاسسوم هب كمك 1030,000.0000300,000 17030450010

ناريا رامآ زكرم 1025008702,500 662,50040,0000

يرامآ ياهحرط جياتنراشتناو ميظنت همانرب 103,172.1000031,721دروم1002027000 31,7210

31,7210هيرشنيرامآ ياه حرط جياتنراشتنا 103,172.100031,721 10020270010

 ديلوت يگنهامه و يرامآ ياه حرط يارجا و يربهار همانرب
يتبث ياهرامآ

2813,514.464340,000378,405حرط1002028000 338,4050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,6700هقطنمييايفارغج يرامآ ياه هشقنو لياف يزاس ماگنهب 31279.67748,670 10020280010

60,5840ناونعييانبريزروماو ندعم،تعنص شخب يلصا ياهريغتم ديلوتو هيهت 72841.444460,584 10020280020

5,8150ناونعتامدخو يناگرزاب،يگنهرف شخب يلصا ياهريغتمديلوتو هيهت 9362.52695,815 10020280030

37,5340ناونعيزرواشك شخب يلصا ياهريغتمديلوتو هيهت 50750.680037,534 10020280040

123,9940ناونعيعامتجاروماو تيعمج يلصا ياهريغتمديلوتو هيهت 186,888.5556123,994 10020280050

 هاگتسد يتبث ياه رامآ تيفيك يبايزرا و ديلوت دنيآرف تراظن و يسررب
ييارجا ياه

101,8080هاگتسد 741,916.3243141,808 100202800740,000

يلم و يداصتقا تابساحم هيهت رد يگنهامه و يربهار همانرب 1,629179.48070292,374صخاش1002034000 292,3740

113,8720صخاشاه تميق صخاش ديلوتو هيهت 262434.6260113,872 10020340030

49,1650ناونعنالك ياه تسايسو هعسوت ياه همانرب ياه صخاشديلوتو هيهت 89255.117749,165 10020340040

97,6180ريغتميداصتقا ياهباسح يلصا ياهريغتمديلوتو هيهت 475205.511697,618 10020340050

31,7190شرازگيرامآ ياه حرط يارجا رب تراظن 60528.650031,719 10020340090

رامآ هدكشهوژپ 1025002080,800 20,800060,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 801,010.0000080,800هدش يتايلمع هژورپ1004002000 20,80060,000

4,3795,538هژورپيصصخت ياه تسشن يرازگرب 21472.23819,917 10040020070

9,85333,462هژورپيرامآ ياه حرط جياتن ليلحتو هيزجت 46941.630443,315 10040020110

6,56821,000هژورپيريگرامآو يشهوژپ ياه حرط يارجاو يحارط،هعلاطم 132,120.615427,568 10040020180

روشك يرادرب هشقن نامزاس 10250021692,740 665,74027,0000

يناكم تاعالطاو يرادرب هشقن تامدخ هيارا همانرب 2,493237.814718,500592,872هشقن گرب1002006000 574,3720
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

24,9100رتموليكيفارگورديه تايلمع ماجنا 18,0001.383924,910 10020060020

37,2050سيورسهتفاي عيزوت يناكم هداد هاگياپزا طخرب ياهسيورس داجيا 132,861.923137,205 10020060030

73,6040هاگتسياييانبم ياه هكبش ياه هداد يناسرزورب 400194.010077,604 10020060044,000

107,4440دنورفاهاميپاوه يرادهگنوريمعت 521,488.8000107,444 10020060050

9,9560دنورفروانشو يتشك يرادهگنوريمعت 24,978.00009,956 10020060060

39,0220هشقن گربيششوپ ياه هشقن يرگنزابو هيهت 70055.745739,022 10020060070

77,4730ريوصتوترا يريوصت هشقن ديلوت 80,0001.030982,473 10020060085,000

8,3030هشقن گربييايرد ياهتراچ يرگنزاب و ديلوت 79105.10138,303 10020060090

8,3030لدميجنس نايرجو يدمورزج ياه لدم ديلوت 45184.51118,303 10020060100

73,6040هاگتسيايمئاد ياه هاگتسيا هكبش يرادهگنو ظفح 130604.646278,604 10020060125,000

36,9360ميرفيياوه يرادربريوصت 200,0000.184736,936 10020060130

16,0340دلجيلم ياهسلطا يرگنزاب و ديلوت 28,017.000016,034 10020060140

30,8340هشقن گربيعوضوم ياه هشقن يرگنزاب و ديلوت 142,202.428630,834 10020060150

15,9440هشقن گرب متسيس هب دورو يارب مرازهود ياه هشقن يزاس هدامآ 1,70012.025920,444 10020060164,500

14,8000رتموليكروشك ياه هار هكبش يناكم تاعالطا يناسر زور هب و يروآدرگ 50,0000.296014,800 10020060170

يرادرب هشقندنيارفرب ينف تراظن همانرب 12,0007.60088,50091,209هشقن گرب1002043000 82,7090

30,7280درومتامدخ و تالوصحم هئارا و يطخ ياه هشقن و سكع ،ويشرآو نكسا 40,0000.855334,210 10020430013,482

51,9810هشقن گربروشكرد يرادرب هشقن تامدخرب تراظن 12,0004.749956,999 10020430025,018
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 32,000.000006,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 6,0000

6,0000هناماسيصصخت و يرادا ياه هناماس ءاقترا و داجيا 32,000.00006,000 10020570170

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 11241.727302,659هدش يتايلمع هژورپ1004002000 2,6590

1,5590حرطيشهوژپ ياه حرط ماجنا 8194.87501,559 10040020060

1,1000ناونعينف ياهلمعلاروتسد و اهدرادناتسا يرگنزابو نيودت 3366.66671,100 10040020120

يرادرب هشقن هدكشزومآ 1025002221,195 16,19505,000

يلغش ياه شزومآ همانرب 40017.677507,071همانيهاوگ1802007000 6,171900

6,171900تعاس -رفنيلغش ياه يگتسياشواه يدنمناوت ياقترا 10070.71007,071 18020070020

يتراهم ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1802008000
يليصحتزاجم

20534.492707,071 6,171900

3,085450وجشناديرادرب هشقن يژولونكت شزومآ 17520.20003,535 18020080010

3,086450وجشناديفارگوتراك شزومآ 30117.86673,536 18020080060

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

12036.466704,376 3,3761,000

3,3761,000وجشناديرادرب هشقن يژولونكت شزومآ 12036.46674,376 18030050010

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2035.054201,026 126900

63450وجشنادنايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا 2032.5271513 18030080040

63450وجشنادنايوجشناد ياذغ هنيزهزا يشخب نيمات 2032.5271513 18030080130

نايوجشناد هب يشزروو يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803012000
يليصحتزاجم

2033.57640726 176550
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

88275تعاس -رفننايوجشناد هب يشزرو تامدخ هيارا 2031.7882363 18030120010

88275دروماه لكشتواه نوناكزا تيامحو يگنهرف ياهودراو مسارم يرازگرب 2031.7882363 18030120020

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 6154.16670925درواتسد1805003000 175750

58250دادرارقيتاقيقحتو يتاعلاطم ياهدادرارق يارجاوداقعنا 561.6000308 18050030060

58250شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامهرد تكرشو يرازگرب 3102.6667308 18050030100

59250يشهوژپ-يملعزكرميشهوژپو يملعزكارماب يراكمه 3103.0000309 18050030370

روشك ترازو 10500011,342,150 1,342,15000

هعماج يعامتجا تمالس ياقتراو ظفح همانرب  تمالس نازيم1002001000
يعامتجا

100470.0000047,000 47,0000

47,0000يدنم تياضر نازيمهعماج يعامتجا تمالس يهدناماسودصر 100470.000047,000 10020010050

يلخاد تسايس ميكحتو تيوقت همانرب 1001,900.00000190,000تكراشم نازيم1002013000 190,0000

105,0000ناتسااه ناتسا يسايسروما يربهار 313,387.0968105,000 10020130010

 يبهذم،ينيد ياه تيلقا يلم تكراشمو ييارگمه تيوقتو يربهار
يموقو

28,0000تكراشم نازيم 100280.000028,000 10020130020

 لكشتو يسايس ياه نمجنا،اه تيعمج،بازحا يزاسدنمناوتو يربهار
يفنص ياه

57,0000لكشت 439129.840557,000 10020130030

يياتسورو يرهش ينارمع هعسوت يگنهامه همانرب  تامادقادادعت1002019000
يگنهامه

1,00092.0000092,000 92,0000

46,0000رفس نويليمروشك ياهرهش كيفارتو لقنو لمحروما يگنهامهو يربهار 70657.142946,000 10020190030

46,0000مادقايياتسورو يرهش نارمع هعسوت ياتساررد يگنهامه 1,00046.000046,000 10020190040
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ناتسا يداصتقا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب  تامادقادادعت1002020000
يگنهامه

500172.0000086,000 86,0000

28,0000ناتسااهناتسارد لاغتشاوديلوت،يراذگ هيامرس هب طوبرمروما يگنهامه 31903.225828,000 10020200010

28,0000هچرازابيزرم ياه هچرازاب يزادنا هاروداجيارب تراظنو يگنهامه 271,037.037028,000 10020200020

30,0000ناتسااه ناتسا يداصتقا لياسمرب تراظنو يگنهامه 31967.741930,000 10020200030

يروشك تاميسقت يهدناماس همانرب 100700.0000070,000يهدناماس نازيم1002036000 70,0000

70,0000هدنورپيروشك تاميسقت يارجارب تراظنو يهدناماس،يربهار 1,00070.000070,000 10020360010

يمالسا ياهاروشرب تراظنو يربهار همانرب 4,14916.8715070,000تراظندادعت1002044000 70,0000

35,0000هبوصميمالسا ياهاروش تابوصم يسرربوروما يربهار 100350.000035,000 10020440020

35,0000فلختيمالسا ياهاروش تافلخت هب يگديسر 1,00035.000035,000 10020440030

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 302,505.0000075,150يكينورتكلا تمدخ1002057000 75,1500

36,0000هناماسيرادا ياه هناماس  ءاقترا و  داجيا 103,600.000036,000 10020570010

39,1500هناماسيصصخت ياه هناماس  ءاقترا و  داجيا 201,957.500039,150 10020570360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 50240.0000012,000هدش يتايلمع هژورپ1004002000 12,0000

8,0000هژورپيدربراك تاعلاطمو شهوژپ ماجنا 50160.00008,000 10040020040

 ياه هتفاي هياراو يملع ياه شيامهو يصصخت ياه تسشن يرازگرب
يشهوژپ

4,0000شيامه 30133.33334,000 10040020080

 تينماو يمومع مظنرارقتسارب تراظنو يراذگتسايس همانرب
يلخاد

1007,000.00000700,000يدنمتياضردصرد1102001000 700,0000

 هعسوت ياروشو نيمات ياهاروشوروشك تينما ياروشروما يربهار
برغو قرش

285,0000هبوصم 1002,850.0000285,000 11020010010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

227,0000يدنم تياضر نازيميعامتجا طابضناو يلخاد تينماو مظنرارقتساو يربهار 1002,270.0000227,000 11020010020

85,0000درومحالس علخ تيريدمو يربهار 5,00017.000085,000 11020010030

20,0000همانرذگهمانرذگ عاونارودصو پاچرب تراظنو يربهار 100,0000.200020,000 11020010040

 يورين ياه تيرومام يارجارب تراظنو يگنهامه،تياده،يربهار
يماظتنا

64,0000مادقا 155412.903264,000 11020010050

19,0000زرمرتموليكاهزرم نارمعو تينمارب تراظنو يگنهامه،يراذگتسايس 8,6002.209319,000 11020010060

اهنآ يارب هاگودرا ثادحا و رگيد ياهروشك زا ناگدش هدنار و يسايس ناگدنهانپ هب طوبرم ياه هنيزه 1050002296,270 روشك ترازو - 273,27023,0000

يجراخ نيرجاهمو عابتا يهدناماسو يراذگتسايس همانرب 431,0490.687323,000296,270رفن1002038000 273,2700

273,2700هعبت-رفنزاجمريغ عابتادرطو يجراخ عابتا يرادهگنو تراظن،يهدناماس 431,0490.6873296,270 100203800123,000

1( كمك ) اهناتسا يلاع ياروش 1050003200,000 200,00000

يمالسا ياهاروشرب تراظنو يربهار همانرب 1,383144.61320200,000تراظندادعت1002044000 200,0000

200,0000اروشيتسدارف ياهاروشروما يربهار 1,383144.6132200,000 10020440010

يقيقح صاخشا هب هژيو تراسخ تخادرپ 1050004160,000 روشك ترازو - 160,00000

يتينما هژيو ياهتراسخ ناربج همانرب 400400.00000160,000يياضق هدنورپ1102024000 160,0000

 صاخشا هب هدراو يتينما يلامو يناج ياهتراسخ ناربجو يسررب
يقيقح

160,0000هدنورپ 400400.0000160,000 11020240010

روشك يعامتجا روما نامزاس - روشك ترازو 1050005260,000 260,00000

هعماج يعامتجا تمالس ياقتراو ظفح همانرب  تمالس نازيم1002001000
يعامتجا

1001,600.00000160,000 160,0000

20,0000تكراشم نازيميعامتجا ياه هيامرس ياقترا 100200.000020,000 10020010010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يهاگآ ياقترا نازيميمالساو يناريا يگدنز كبس جيورت
يمومع

20,0000 100200.000020,000 10020010020

10,0000يدنم تياضر نازيمنادنورهش قوقحزا تنايصو ظفح يربهار 100100.000010,000 10020010030

10,0000نمسداهن مدرم ياه نامزاس تيوقتو يهدناماس،يربهار 1,00010.000010,000 10020010040

30,0000يدنم تياضر نازيمهعماج يعامتجا تمالس يهدناماسودصر 100300.000030,000 10020010050

10,0000تكراشم نازيمنانز يعامتجا ياه تكراشم يهدناماس 100100.000010,000 10020010060

60,0000رتموليكانش و  ايرد ياه حرط يارجاو لحاوس يهدناماس 1,20050.000060,000 10020010070

يعامتجا ياه بيسآ لرتنكودصر همانرب  بيسآ شهاك نازيم1002018000
يعامتجا ياه

1001,000.00000100,000 100,0000

 ياه بيسآ شهاك يارب يتلودريغ ياه لكشت تكراشم بلج
يعامتجا

10,0000لكشت 100100.000010,000 10020180010

20,0000درومنايدكتمو يعامتجا ناگديد بيسآ يهدناماس 1,00020.000020,000 10020180020

 هيشاحو ينارحب،داح قطانمرد يعامتجا ياه بيسآ شهاكو تيريدم
اهرهش

25,0000دروم 100250.000025,000 10020180030

20,0000هدنورپدايتعا شهاكو لرتنك 2,00010.000020,000 10020180040

20,0000درومقالط شهاكو لرتنك 5,0004.000020,000 10020180050

5,0000دروميقالخادسافم شهاكو لرتنك 1,6533.02485,000 10020180060

( داينب دانسا يرادهگن ياهشور دوبهب و يليمحت گنج هدش يزاسزاب قطانم روما رتفد نويد تخادرپ  روشك ترازو -
1( قباس هدزگنج قطانم يزاسزاب داتس و نيرجاهم روما

1050006150,000 150,00000

يياتسورو يرهش ينارمع هعسوت يگنهامه همانرب  تامادقادادعت1002019000
يگنهامه

650230.76920150,000 150,0000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

148,0000هدنورپيليمحت گنج هدش يزاسزاب قطانمرومارتفد نويد ناربجو يسررب 650227.6923148,000 10020190010

2,0000دنسيليمحت گنجدانسا يرادهگن ياه شوردوبهب 200,0000.01002,000 10020190020

ينيد ياه تيلقا - روشك ترازو 1050001643,425 43,42500

يلخاد تسايس ميكحتو تيوقت همانرب 100434.2500043,425تكراشم نازيم1002013000 43,4250

43,4250درومينيد ياه تيلقا هب كمك 58,685.000043,425 10020130040

روشك ياه يرايهد و اه يرادرهش روما نامزاس 10560011,161,269 211,269950,0000

يياتسورو يرهش تامدخ هيارا همانرب 1,0001,081.5000950,0001,081,500تمدخ1502001000 131,5000

6,9140هروديجراخو يلخاد يراذگ هيامرس تهج بسانمرتسبداجيا 15460.93336,914 15020010010

11,3890يكينورتكلا تمدخكينورتكلا يرايهدو يرادرهش فده ققحت تهجرد يزير همانرب 52,277.800011,389 15020010020

 يرايهدواه يرادرهشرد يقوقح تاررقمو نيناوق حالصاو نيودت،هيهت
روشك ياه

5,5950هررقم 10559.50005,595 15020010030

96,1200هژورپيمومع تامدخ حطس ياقتراو يهدناماس 253,844.800096,120 15020010040

11,4820يرايهد-يرادرهشاه يرايهدواه يرادرهشدركلمع يسرزابو تراظن 80014.352511,482 15020010050

00اهيرايهدروشك ياهيرايهد هب كمك 30,00010.3333310,000 1502001006310,000

00اهيرادرهشروشك ياهيرادرهش هب كمك 1,239516.5456640,000 1502001007640,000

يياتسورو يرهش لقنو لمح همانرب 1,00029.4630029,463رفاسم يياجباج نازيم1502004000 29,4630

 ناگوان تازيهجت يرادهگن و تاريمعت ينف شناد اقترا و يزاس يموب
يمومع

16,0360تعاس -رفن 2,0008.018016,036 15020040010

6,5220هژورپاهرهش رد كيفارت و لقنو لمح عماج تاعلاطم يربهار  و تراظن 50013.04406,522 15020040030
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 رد كيفارت و لقن و لمح عماج ياه هژورپ يارجا رب لرتنك و تراظن
اهرهش

6,9050هژورپ 50013.81006,905 15020040040

اه يرايهدواهيرادرهش يبايزراو تراظن همانرب  تراظن حطس شيازفا1502010000
 يرايهدواهيرادرهشرب
اه

2,00013.3175026,635 26,6350

26,6350يرادرهشاه يرايهد و اه يرادرهش يفيك يدنب هجرد 2,00013.317526,635 15020100010

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 20394.350007,887هدش يتايلمع هژورپ1504001000 7,8870

7,8870شهوژپيياتسورو يرهش ياه شهوژپ يارجا 20394.35007,887 15040010040

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 151,052.2667015,784زومآ تراهم1802005000 15,7840

15,7840هروداه يرايهدواه يرادرهش يارب يتراهم يشزومآ ياه هرود يرازگرب 151,052.266715,784 18020050220

روشك نارحب تيريدم نامزاس 1058001105,650 105,65000

هبقرتمريغ ثداوح يربهار همانرب 168539.5833090,650هدش تيريدم هثداح1002032000 90,6500

30,6500درومهبقرتم ريغ ثداوح اب هلباقم و يگدامآ يگنهامه و يهدنامزاس 56547.321430,650 10020320010

 هديد بيسآ قطانم يزاسزابو يناوتزاب يگنهامهو يهدنامزاس
هبقرتمريغ ثداوحرد

30,0000دروم 56535.714330,000 10020320020

30,0000درومهبقرتمريغ ثداوحزا يريگشيپو ينيب شيپ يگنهامهو يهدنامزاس 56535.714330,000 10020320030

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 101,500.0000015,000هدش يتايلمع هژورپ1004002000 15,0000

15,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 101,500.000015,000 10040020030

ناريا يمالسا يروهمج يماظتنا يورين 1060001117,498,698 102,382,18215,116,5160

يا هداجو يرهش نورد كيفارت تراظنو لرتنك همانرب 16,400,0000.74322,584,17212,188,939هيلقن طياسو1102003000 9,604,7670
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هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,220,3500هاگتسدهيلقن طياسو يراذگ هرامش دنيآرف رب تراظن و تيريدم 4,500,0000.71563,220,350 11020030010

 تراك و يگدننار همانيهاوگرودص دنيآرف رب تراظن و تيريدم
وردوخ تاصخشم

746,0740تراك 4,500,0000.1658746,074 11020030020

5,016,5580رفنياهداج لقن و لمح و رورم و روبع ينميا رب تراظن و تيريدم 17,600,730.00007,600,730 11020030032,584,172

621,7840حرطيكيفارت هژيو ياهحرط 1062,178.4000621,784 11020030040

 و ييامنهار و لقن و لمح روما تيريدم ياهتخاسريز تيوقت و هعسوت
يگدننار

10هدر 11.00001 11020030050

اهزرم تينما نيماتو لرتنك همانرب 4,3001,740.740207,485,183رتموليك1102004000 7,485,1830

7,481,4100رفنيزرم ياهتبقارم و شياپ 17,481,410.00007,481,410 11020040010

3,7720دادعتيزرم يساملپيد و تادوارم ماجنا 13029.01543,772 11020040050

10هدريزرم تاماكحتسا و اهتخاسريز هعسوت 11.00001 11020040060

زراوالاك قاچاقاب هزرابم همانرب 1308,718.00000308,718فشك نازيم1102005000 308,7180

308,7180رفنحالسوزراوالاك قاچاقاب هلباقمو يريگشيپ 1308,718.0000308,718 11020050010

ردخمداوم قاچاقاب هزرابم همانرب 1695,756.00000695,756فشك نازيم1102006000 695,7560

695,7560نتردخمداوم هضرعو قاچاقاب هلباقمو يريگشيپ 1695,756.0000695,756 11020060010

 ياه هكبشو يا هنايار عماج ياه هناماس هعسوت همانرب
اجان يطابترا

1609,016.306301,442,609هناماسريز/هناماس1102009000 1,442,6090

1,440,0000هدرهنايارو يطابترا ياه هكبشواه متسيس هعسوتو يرادهگن تايلمع 11,440,000.00001,440,000 11020090010

2,6090رفنيماظتنا تامدخاب طبترم هتشابنا تاعالطادورو و يرادهگن تايلمع 12,609.00002,609 11020090020

يماظتناو يتينماروما يربهار همانرب 105,407,892.700010,958,37454,078,927حرط1102011000 43,120,5530
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هاگتسد
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

75,3840رفنيدارفنا تشادهب تامدخ هيارا 175,384.000075,384 11020110010

75,3840ناگي-رفنينامزاس تشادهب تامدخ هيارا 175,384.000075,384 11020110020

6,711,0300رفننانكراك يعامتجا تلزنم ياقترا و تشيعم هب كمك 16,711,030.00006,711,030 11020110030

53,8460هدنورپنانكراك يقوقحروماو يواعد هب يگديسر 8,7006.189253,846 11020110040

85,2560لومشميمومع هفيظو نيلومشمروما هب مادقاو يگديسر 450,0000.189585,256 11020110050

35,893,5340رفنتراظنو تياده،يزير همانرب،يراذگ تسايس 146,851,908.000046,851,908 110201100610,958,374

 نانكراك نكسم هنيزه كمك تاليهست دوس هناراي تخادرپ و تيامح
اجان

110,4100رفن 5,40020.4463110,410 11020110070

115,7080حرطاهتبسانم و تاباختنا 1115,708.0000115,708 11020110080

10هدراجان يدامآ و يرادا ،يداتس ينارمع ياهتخاسريز هعسوت 11.00001 11020110090

اهرهش جراخو لخاد تينماو مظن ظفح همانرب 122,286,708.0000022,286,708همانرب1102012000 22,286,7080

22,286,7080رفنيماظتنا عياقو هب مادقاو يريگشيپ 122,286,708.000022,286,708 11020120010

يماظتنا تامدخو تظافح همانرب 11,411,719.000001,411,719ناگي1102013000 1,411,7190

705,8900ناكمنكامازا تظافح 5001,411.7800705,890 11020130010

705,8290رفناه تيصخشزا تظافح 6501,085.8908705,829 11020130020

يعامتجا يريگشيپ همانرب 1390,204.00000390,204حرط1102014000 390,2040

40,1280دروميمومع يناسر عالطا 4,00010.032040,128 11020140010

201,0310همانرب تعاسيا هناسر يناگمه يناسر عالطا 2,50080.4124201,031 11020140020

51,5930هدنورپناعجارم يراكددمو يعامتجاروما ياه هرواشم ماجنا 2,00025.796551,593 11020140030
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هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

48,7260هژورپيعامتجا يدربراك تاعلاطمو يسررب 4,50010.828048,726 11020140040

 ياه بيسآ هنيمزرد يمدرم ياه تكراشم ياه تيلاعف يربهار
يعامتجا

48,7260دروم 4,50010.828048,726 11020140050

ميارج فشك همانرب 11,918,537.0000100,0001,918,537هدنورپ1102015000 1,818,5370

20,0000هدنورپيللملا نيب ميارج هب يگديسر 8,0002.500020,000 11020150010

1,778,5370رفنميارج يملع فشكو يگديسر 11,878,537.00001,878,537 1102015002100,000

20,0000هاگشيامزآمرج هنحص راثآ و يراگن تشگنا ،ييانج ياههاگشيامزآ يرادهگن 210,000.000020,000 11020150030

يماظتنا صاخ ياه تيرومام ماجنا همانرب 15,390,762.000005,390,762تيرومام1102016000 5,390,7620

5,166,4820رفنيمومع طابظنا و يزاسراجنه 15,166,482.00005,166,482 11020160020

224,2800دنورفاجان يياوه ناگوان يرادهگن و هعسوت 1224,280.0000224,280 11020160030

تايلمعو تاعالطا يربهار همانرب 13,908,245.00001,073,9703,908,245هدنورپ1102021000 2,834,2750

1,033,3220رفنيتاعالطا صاخ ياه تيلاعف ماجنا 12,107,292.00002,107,292 11020210011,073,970

284,9710رفنهناگيب عابتاروما هب يگديسر 1284,971.0000284,971 11020210030

1,318,6550دلجهمانرذگرودص دنيآرف رب تراظن و تيريدم 900,0001.46521,318,655 11020210040

192,0850هدنورپفانصا و نكامارب تراظن و تيريدم 1192,085.0000192,085 11020210050

5,2420رفنايرد يزاسملاس حرط 12541.93605,242 11020210070

ينامسج يگدامآ و تيوقت ،يماظتنا شزومآ همانرب 90,00053.523604,817,128رفن1102027000 4,817,1280

200,2850لاس/رفنروياپ نانكراك تمدخودب شزومآ 1200,285.0000200,285 11020270010

995,2850لاس/رفنهفيظو نانكراك تمدخودب شزومآ 1995,285.0000995,285 11020270020
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,257,7180لاس/رفنيملع و يصصخت ،يضرع ،يليمكت ياهشزومآ 3,750868.72483,257,718 11020270030

317,7610لاس/رفنيشزومآ و يتيبرت روما يربهار و يزير همانرب 1317,761.0000317,761 11020270050

46,0790لاس/رفنينامسج يگدامآ 146,079.000046,079 11020270060

يزاجم ياضف رد ميارج اب هلباقم و يريگشيپ همانرب 11,050,000.0000400,0001,050,000دروم1102028000 650,0000

650,0000رفنيربياس ميارج هلباقمو يريگشيپ 11,050,000.00001,050,000 1102028002400,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 190659.27890125,263هدش يتايلمع هژورپ1103001000 125,2630

125,2630هژورپيماظتناو يتينما يدربراك ياه شهوژپو قيقحت ماجنا 452,783.6222125,263 11030010120

يماظتنا هينب تيوقت و تازيهجت ، حالس ديرخ 1060002488,463 ناريا يمالسا يروهمج يماظتنا يورين  - 488,46300

يماظتنا ياه ناگي ناوت ياقترا همانرب 1488,463.00000488,463ناگي1102020000 488,4630

24,5000روانشييايرد تازيهجت نيمات 124,500.000024,500 11020200010

146,5300دنورفيياوه تازيهجت نيمات 1146,530.0000146,530 11020200020

82,9000درومهژيو ناگي نكاما يزاسزابو تازيهجت نيمات 182,900.000082,900 11020200030

24,5000ناگياه ناگي يماظتنا هينب تيوقت 124,500.000024,500 11020200040

210,0330هاگتسدتامهمو حالسديرخ 1210,033.0000210,033 11020200050

ينابزرم يهدنامرف 1060003106,441 106,44100

اهزرم تينما نيماتو لرتنك همانرب 1106,441.00000106,441رتموليك1102004000 106,4410

80,2410ناگياه ناگي يماظتنا هينب تيوقت 180,241.000080,241 11020040030

26,2000ناگيينابايرد هينب تيوقت 126,200.000026,200 11020040040
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همانرب
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1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ناريا يمالسا يروهمج يماظتنا يورين يسايس يتديقع نامزاس 1060021293,066 293,06600

يتينما - يماظتنا هزوح يتديقع يگنهرف تامدخ هيارا همانرب 1290,066.00000290,066رفن1102008000 290,0660

95,3600هروديتديقعو ينآرق ياه شزومآ 120794.666795,360 11020080010

5,9970رفننويناحور يشزومآ يملع يدنمناوت ياقترا 7,5500.79435,997 11020080020

10,3100هدرتاطابترا نويسازيناكمو يروĤنف ياقترا 7,5501.365610,310 11020080030

29,1210رفننانكراك هداوناخ يسايس يتديقع شزومآ قيمعتو هعسوت 101,1000.288029,121 11020080040

29,9020رفننانكراك يسايس يتديقع شزومآ قيمعتو هعسوت 33,5950.890129,902 11020080050

79,1910دروماه تبسانم يرازگربو يونعم يزاساضف 701,131.300079,191 11020080060

15,0890رفنيبتكم تيحالص يبايزراو تراظن 31,3000.482115,089 11020080070

25,0960رفننانكراك يسايس شنيب ياقتراو تياده 60418.266725,096 11020080080

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 13,000.000003,000هدش يتايلمع هژورپ1103001000 3,0000

3,0000هژورپتافيلاتو شهوژپ ماجنا 10300.00003,000 11030010080

ناريا يمالسا يروهمج يماظتنا يورين تاعالطا تظافح نامزاس 1060041275,087 275,08700

يتينما - يماظتنا هزوح ينامزاس تينما ياقترا همانرب 1275,087.00000275,087تينما بيرض1102023000 275,0870

6,7770رفنيصصختو يمومع شزومآ 16,777.00006,777 11020230010

76,7470درومهناريگشيپو يتظافح تايلمع ماجنا 176,747.000076,747 11020230020

3,0690دروميتينماو يتظافح ياهراكروتسدواه حرط هيهت 13,069.00003,069 11020230030

9,2090دنستاطابترا تينماو تاعالطا كرادمودانسا تظافح 19,209.00009,209 11020230040
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

35,8150هاگتسديتايلمعو ينف تازيهجت يرادهگنو ظفح 135,815.000035,815 11020230050

107,6550دروميرس يتاعالطا ينف تايلمع ماجناو يزير حرط 1107,655.0000107,655 11020230060

35,8150دروميرادا تافلخت يياسانشو فشك 135,815.000035,815 11020230070

يماظتنا مولع هاگشناد 1060091162,980 122,980040,000

تاعالطا يروĤنف هعسوت همانرب 13,630.000003,630ربراك1102007000 3,6300

3,6300ربراككيتامروفنا ياه متسيسزا ينابيتشپ 7504.84003,630 11020070010

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 13,025.000003,025هدش يتايلمع هژورپ1103001000 3,0250

3,0250هژورپهعسوتو ينف،يملع تاقيقحت ماجنا 25121.00003,025 11030010180

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1536.00000536 5360

5360وجشناديشزومآ ياه هرود يارجا 4811.1667536 18030010090

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1152,966.00000152,966 112,96640,000

112,96640,000وجشناديهاگشناد يشزومآ ياه هرود يارجا 6,04425.3087152,966 18030050140

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

12,823.000002,823 2,8230

2,8230وجشناددشرا يسانشراك ياه هرود يارجا 5175.46032,823 18030060140

هجراخ روما ترازو 107000113,140,000 10,640,00002,500,000

يلوسنك تامدخدوبهبو هيارا همانرب 4,9441,133.941505,606,207تمدخرازه1002007000 3,106,2072,500,000

103,5400تمدخروشكزا جراخ نايناريا هب تامدخ هيارا 1,70260.8343103,540 10020070010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 لخاد يگدنيامن قيرطزا يداصتقاو يگنهرفو يلوسنك تامدخ هيارا
روشك

103,5400تمدخ 1,000103.5400103,540 10020070020

 لاوحا،يعامتجاروما هب طوبرمروما ماجنا
يراجتدانسا ليجستو تيعباتوديداوررودص،همانرذگ،هيصخش

2,899,1272,500,000تبثرازه 2,2422,408.17445,399,127 10020070030

 هاررد نايناريازا تيامحو يناريا عابتا قوقح يافيتسا همانرب
هدنام

1,205924.730301,114,300رفن1002009000 1,114,3000

1,114,3000هعبتيناريا عابتا قوقحزا تيامحو يريگيپ 1,205924.73031,114,300 10020090010

 نيب  ياهداهن و اهروشك اب طباور هعسوت و ميظنت همانرب
يللملا

 نيبداهنو نامزاس1002026000
يللملا

8001,320.137501,056,110 1,056,1100

528,0550ييارجا هاگتسدرگيد ياه هاگتسداب تالماعتو هيور تدحوداجيا 4001,320.1375528,055 10020260020

528,0550يللملا نيب نامزاسيللملا نيب ياه نامزاساب لماعتو يراكمه 4001,320.1375528,055 10020260050

هبناجدنچو هبناجود ) اهروشكاب طباور تيوقتو شرتسگ همانرب ) 46,25470.737003,271,871روشك1002039000 3,271,8710

1,097,5210لماعت دادعتاپوراواكيرما هزوحرد يسايس تابسانم ميكحتو ميظنت 7,658143.31691,097,521 10020390010

 يبرع هنايمرواخ هزوحرد يسايس تابسانم ميكحتو ميظنت
سراف جيلخواقيرفآو

1,087,1780لماعت دادعت 8,000135.89731,087,178 10020390020

 هيسونايقاوايسآ برغ،قرش هزوحرد يسايس تابسانم ميكحتو ميظنت
زاقفقو عفانملا كرتشمو

1,087,1720لماعت دادعت 7,621142.65481,087,172 10020390030

يجراخ يداصتقا طباور يگنهامه همانرب 6,300328.699002,070,804يگنهامه1002048000 2,070,8040

2,070,8040دادعتيتمواقمداصتقا يساملپيد تيوقتوروشك يداصتقا فادهازا تيامح 6,300328.69902,070,804 10020480010

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 121,725.6667020,708يكينورتكلا تمدخ1002057000 20,7080

20,7080هناماسيكينورتكلا يلوسنك تامدخ هيارا 121,725.666720,708 10020570080
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يللملا نيب يداصتقا ياهيراكمه 1070002100,000 هجراخ روما ترازو - 100,00000

فده ياهروشك هب يا هعسوت ياه كمك همانرب 502,000.00000100,000هژورپ1002053000 100,0000

100,0000هژورپيتمواقمداصتقا يساملپيد تيوقتوروشك يداصتقا فادهازا تيامح 502,000.0000100,000 10020530010

تادهعت و يللملا نيب ياهنامزاس رياس و دحتم للم نامزاس جراخم تباب ناريا تلود كمكو تيوضع قح هيمهس 10700031,575,000 1,575,00000

يللملا نيب تابسانم تيوقت همانرب  نيبداهنو نامزاس1002024000
يللملا

7421,283.783801,575,000 1,575,0000

 نيبداهنو نامزاسروشك هعسوت يارب يللملا نيب ياهداهنواه نامزاس تيفرظزا هدافتسا
يللملا

1,575,0000 7421,283.78381,575,000 10020240010

للملا نيب طباور شزومآ زكرم 107000448,350 8,350040,000

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

100433.5000043,350 3,35040,000

3,35040,000وجشناددشرا يسانشراك ياه هرود يارجا 100433.500043,350 18030060140

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

22011.363602,500 2,5000

2,5000وجشناد دادعتيترايزو يحيرفتو يگنهرف ياهودراو شيامه يرازگرب 22011.36362,500 18030090070

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 10250.000002,500درواتسد1805003000 2,5000

1,2500دروميلوسنكو يسايس،للملا نيبرومارد باتك پاچو فيلات 5250.00001,250 18050030120

1,2500هژورپيسايس هقفرد شهوژپو قيقحت 5250.00001,250 18050030180

روشك زا جراخ ياه يگدنيامن يرورض ياههنيزه 107000550,000 هجراخ روما ترازو - 50,00000

يللملا نيب تابسانم تيوقت همانرب  نيبداهنو نامزاس1002024000
يللملا

74675.6757050,000 50,0000
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هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

50,0000يللملا نيب نامزاسيمومع يساملپيددربشيپ 74675.675750,000 10020240020

يرتسگداد ترازو 1080001268,880 268,88000

يياضقو يقوقح هزوحرد يللملا نيب يگنهامهو لماعت همانرب 124574.6210071,253يگنهامه-لماعت1002023000 71,2530

 هبناجدنچايود ياه همانتقفاومواه همان مهافت يارجاوداقعنا،نيودت
يياضقو يقوقح هزوحرداهروشكرياساب

14,6470همانتقفاوم 35418.485714,647 10020230010

28,3030يگنهامه درومكدوك قوقح نويسناونكروما يگنهامه 44643.250028,303 10020230020

28,3030يگنهامه درومداسفاب هزرابم نويسناونكروما يگنهامه 45628.955628,303 10020230030

يركف تيكلام قوقحزا تيامح همانرب 1,53743.7345067,220شرازگ1002040000 67,2200

13,5510هرودتدم هاتوك يتراهم و يشزومآ ياه همانرب يارجا 1,5009.034013,551 10020400010

10,6130هژورپيراذگ هيامرسو تيكلامزا يياضقو يقوقح تيامح ياهراكوزاس نيودت 110,613.000010,613 10020400020

10,6130هژورپيركف تيكلام قوقح ماظن حالصاو نيودت 110,613.000010,613 10020400030

32,4430دروميركف تيكلامروما يگنهامه 35926.942932,443 10020400040

اوقرياساب هيياضق هوق يگنهامه همانرب 5,33324.28150129,493يگنهامه1002049000 129,4930

2,0510هحيال حرطسلجمو تلودرداه حرطو حياولزا عافد و رظن راهظا و نيودت 2582.04002,051 10020490010

51,6300يگنهامه دروميياضق لياسمدرومرد سلجم هب ييوگخساپو يگنهامهداجيا 2,50020.652051,630 10020490020

51,6300يگنهامه دروممرج عوقو و فلخت زا يريگشيپ تهج رد يگنهامهو لماعت 55093.872751,630 10020490040

10,6840يگنهامه دروميدنورهش قوقح ققحت تهج رد يگنهامه و لماعت 33323.757610,684 10020490050

4,6350دادعتهيد هبلاطم ياه هدنورپرد لاملا تيبزا تنايص 25185.40004,635 10020490060
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ياه تسايس نوناق30 هدام عوضوم(يرواد تئيه هناخريبد روما هرادا
)ا ق44 لصا

8,8630هدنورپ 2,2004.02868,863 10020490070

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 1914.00000914يكينورتكلا تمدخ1002057000 9140

9140هناماستامدخ ندومن هزيناكمو يصصخت ياه هناماس هعسوت 1914.0000914 10020570220

رسعم نيموكحم هيد 1080002450,000 يرتسگداد ترازو - 450,00000

يعامتجا ياه تيامح همانرب 4,351103.42450450,000رفن1903021000 450,0000

7,1770رفنناگديد هزبزا تيامح 1,0007.17707,177 19030210010

7970رفنيضاقروصقزا يشان ناگديد تراسخزا تيامح 2039.8500797 19030210020

442,0260رفنرسعم نيموكحمزا تيامح 3,231136.8078442,026 19030210030

يتموكح تاريزعت نامزاس 10800032,080,840 1,885,000195,8400

يتموكح تاريزعت يواعد هب يگديسر همانرب 1,345,4671.5466195,8402,080,840هموتخم هدنورپ1201013000 1,885,0000

759,6550هدنورپماكحا يارجاو غالبا 599,9811.3966837,955 120101300178,300

985,8550هدنورپيودب بعشرداه هدنورپ هب يگديسر 721,8831.50671,087,685 1201013002101,830

139,4900هدنورپرظنديدجت بعشرداه هدنورپ هب يگديسر 23,6016.5760155,200 120101300315,710

زرا و الاك قاچاق اب هزرابم داتس 1080004424,660 424,66000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 7428.571403,000هناماس1002057000 3,0000

3,0000هناماسيصصخت و يرادا ياه هناماس دوبهب و ءاقترا 7428.57143,000 10020570370

زرا و الاك قاچاق زا  يريگشيپ همانرب   يالاك شهاك نازيم1002058000
 قاچاق
) لاير درايليم(

40,0004.65000186,000 186,0000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

95,0000هناماسزراو الاك قاچاق اب هزرايم ياه هناماس يزاس هدايپ رب تراظن و يربهار 214,523.809595,000 10020580010

46,0000لمعلاروتسدفده ياهالاك قاچاق زا يريگشيپي  يربهارو يهدنامزاس 76,571.428646,000 10020580020

7,0000لمعلاروتسدزرا قاچاق زا يريگشيپ  يربهار و يراذگ تسايس 23,500.00007,000 10020580030

 ييارجا ياههاگتسد رد زراو الاك قاچاق اب هزرابم ياه تسايس نيودت
يناتسا ياه نويسيمكو

12,0000همانرب 26,000.000012,000 10020580040

15,0000دروميمسر يدابمرد الاك قاچاق يريگ لكش ياهرتسب شهاكو يهدناماس 35,000.000015,000 10020580050

11,0000لمعلاروتسديناولمو يرفاسم ، ينيشنزرم ياه تيفاعم شهاكو يهدناماس 33,666.666711,000 10020580060

زرا و الاك قاچاق  اب هلباقم همانرب  تايفشك نازيم1002059000
) لاير دايليم(

180,0001.16110209,000 209,0000

105,0000رفنزرا و الاك قاچاق  اب  هزرابم  ناراكردنا تسد رصانع زا تنايص 280375.0000105,000 10020590010

 ياه نويسيمكو داتس وضع ييارجا ياههاگتسد زا يسرزاب و تراظن
يناتسا

16,0000شرازگ 70228.571416,000 10020590020

35,0000شرازگفده ياهالاك قاچاق  اب  هلباقم  يربهار و يهدنامزاس 241,458.333335,000 10020590030

8,0000شرازگيزرا تافلخت و قاچاق  اب  هلباقم رب تراظن 81,000.00008,000 10020590040

 ياه هدنورپ رد زراو الاك قاچاق زا لصاح دياوع فرصم زا يريگولج
هتفاي نامزاسو نالك

16,0000هدنورپ 101,600.000016,000 10020590050

9,0000هدنورپزراو الاك قاچاق ياه هدنورپ رب تراظن و يريگيپ 50018.00009,000 10020590060

 الاك قاچاق اب هزرابم رما لفكتم نيرومام زرا يياضق تدضاعمو تيامح
زراو

12,0000رفن 101,200.000012,000 10020590070

 مادهنا  نازيمفرصم يهخرچ هب  قاچاق  هفوشكم يالاك تشگزاب زا يريگولج
) لاير درايليم(

8,0000 49016.32658,000 10020590080
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يناسر عالطا و يرامآ تاشرازگ هئارا همانرب 181,481.1111026,660شرازگ1002060000 26,6600

6,6600شرازگزراو الاك قاچاق اب هزرابم رما رد  تاعالطا و رامآ هئاراو هيهت 16416.25006,660 10020600010

3,0000شرازگزرا و الاك قاچاق مجح دروآرب و ليلحت 21,500.00003,000 10020600020

 زراو الاك قاچاق اب هزرابم رمارد يغيلبتو يگنهرف ياه تيلاعف هعسوت
يلم ديلوت زا تيامحو

17,0000دروم 90018.888917,000 10020600030

يرادا تامدخ و يياضق مولع هاگشناد 1080061237,570 188,00033,57016,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 156366.89745,11157,236هدش يتايلمع هژورپ1202001000 48,1254,000

17,100840هلاقميملعربتعم تالاقم هيارازا تيامح 171,114.117618,940 12020010021,000

11,4001,240همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 58252.413814,640 12020010032,000

19,6251,920هژورپيشهوژپ ياه هژورپزا تيامح 81292.049423,656 12020010042,111

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

90635.05562,46057,155 50,6954,000

50,6954,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 90635.055657,155 18030010032,460

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

50074.960017,55337,480 17,5272,400

17,5272,400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 93040.301137,480 180300500417,553

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

89030.09555,55726,785 19,6281,600

19,6281,600وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 89030.095526,785 18030060035,557

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,48039.80682,88958,914 52,0254,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

600140وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هيارا 2,1000.73331,540 1803008002800

19,1001,400مسارميگنهرف ياهودراو مسارم يرازگرب 40525.000021,000 1803008010500

11,850900دروميگنهرف تامدخواهالاك هيهت 22159.954813,250 1803008016500

18,5751,400دروماه لكشتواه نوناكزا تيامح 92,252.777820,275 1803008021300

1,900160وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمات هب كمك 1,6801.69582,849 1803008026789

حلسم ياهورين يياضق نامزاس 10800911,585,175 1,249,175336,0000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 101,100.0000011,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 11,0000

11,0000هناماسيكينورتكلا تروصب تامدخ هيارا ندرك هزيناكم 101,100.000011,000 10020570340

حلسم ياهورينرد مرج عوقوزا يريگشيپ همانرب 122,041.6667024,500هدراو هدنورپ1201008000 24,5000

 عوقو يسانش بيسآ و شهوژپ
حلسم ياهورين رد تافلختو مئارج

5000هژورپ 1050.0000500 12010080010

 ياهورين يزاس هاگآو يياضق نيطباض شزومآ ياه هرود يرازگرب
حلسم

14,0000تعاس -رفن 2,000,0000.007014,000 12010080020

10,0000شيامهاه ناتسارد يصصخت شيامه يرازگرب 32312.500010,000 12010080030

حلسم ياهورين يواعد هب يگديسر همانرب 11,549,675.0000336,0001,549,675هموتخم هدنورپ1201018000 1,213,6750

109,3950هدنورپصاخ ميارج هب يگديسر 1109,395.0000109,395 12010180010

160,0000هدنورپحلسم ياهورين يتينما ميارج هب يگديسر 1160,000.0000160,000 12010180020

944,2800هدنورپحلسم ياهورين هيلع يواعد هب يگديسر 11,280,280.00001,280,280 1201018003336,000

تيناحور هژيو يناتسداد 1080171340,600 297,60043,0000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 45,419.0000021,676يكينورتكلا تمدخ1002057000 21,6760

21,6760هناماسيكينورتكلا تروصب تامدخ هيارا ندرك هزيناكم 45,419.000021,676 10020570340

نويناحور تافلختو ميارج عوقوزا يريگشيپ همانرب 123,790.8333045,490هدراو هدنورپ1201007000 45,4900

1,7900هژورپتافلختو ميارج عوقو للعدرومرد هعلاطمو يسررب 12149.16671,790 12010070010

12,7370تعاس -رفنيزاس هاگآ ياه هرود يرازگرب 81157.246912,737 12010070020

30,9630شيامهاه ناتسارد يصصخت ياه شيامه يرازگرب 130238.176930,963 12010070030

نويناحوراب طبترم يواعد هب يگديسر همانرب 2601,051.669243,000273,434هموتخم هدنورپ1201017000 230,4340

115,2200هدنورپارسدادرد نويناحور يواعد هب يگديسر 1136,720.0000136,720 120101700121,500

115,2140هدنورپرظن ديدجت و يودب هاگداد رد نويناحور يواعد هب يگديسر 1136,714.0000136,714 120101700221,500

ناريا يمالسا يروهمج يرتسگداد 108100151,808,620 39,862,50011,946,1200

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 8,000,2500.07100567,970يكينورتكلا تمدخ1002057000 567,9700

318,0630هناماسيكينورتكلا يياضق تامدخ هيارا 2501,272.2520318,063 10020570070

249,9070هدنورپاه هدنورپ ءاحماو يكينورتكلادانسا هبدكار ياه هدنورپ ليدبت 8,000,0000.0312249,907 10020570160

هماع قوقح ءايحا همانرب 8,2804.4798037,093هدش يسررب هدنورپ1201002000 37,0930

13,6010هدنورپيگتسكشروو هيفصت،يگدوشخب،وفعروما ماجنا 8,0001.700113,601 12010020010

18,5460دروميياضقو يتروشمروما ماجناو حياول نيودت 20092.730018,546 12010020020

4,9460رفنهيبسحروماوراغصزا تيامح 8061.82504,946 12010020030

مرج عوقوزا يريگ شيپ همانرب 1,500,0000.09130136,932هدراو هدنورپ1201006000 136,9320
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

136,9320درومهدنورپ شهاكو مرج عوقوزا هناريگشيپ تامدقا ماجنا 1,500,0000.0913136,932 12010060010

يواعد هب يگديسر همانرب 863,998,4000.059111,946,12051,066,625هموتخم هدنورپ1201012000 39,120,5050

1,475,6990قرويياضق قاروا غالبا 75,000,0000.02531,896,500 1201012001420,801

3,929,2770هدنورپماكحا يارجا 1,200,0004.20815,049,725 12010120021,120,448

14,060,9970هدنورپارسدادرد يواعد هب يگديسر 4,310,0004.280118,447,175 12010120034,386,178

14,113,0170هدنورپيودب هاگدادرد يواعد هب يگديسر 4,480,0004.132618,514,028 12010120044,401,011

4,385,2060هدنورپرظنديدجت هاگدادرد يواعد هب يگديسر 1,250,0004.53855,673,162 12010120051,287,956

1,156,3090هدنورپروشك يلاع ناويدرد يواعد هب يگديسر 350,0004.24581,486,035 1201012006329,726

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك - ناريا يمالسا يروهمج يرتسگداد 108100243,220 43,22000

يقوقحو يقيقح صاخشا هب كمك همانرب 7,2006.0028043,220صخش1201021000 43,2200

43,2200دروميقوقحو يقيقح صاخشا هب كمك 7,2006.002843,220 12010210010

يرادا تلادع ناويد 1081081947,510 800,000147,5100

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 252,141.2000053,530يكينورتكلا تمدخ1002057000 53,5300

11,2090هناماسيكينورتكلا تروصب تامدخ هيارا 25448.360011,209 10020570060

42,3210هدنورپاه هدنورپ ءاحماو يكينورتكلادانسا هبدكار ياه هدنورپ ليدبت 1,427,8760.029642,321 10020570160

يرادا يواعد هب يگديسر همانرب 245,1033.6288147,510889,430هموتخم هدنورپ1201014000 741,9200

55,0000قرويياضق قاروا غالبا 643,4030.087756,450 12010140011,450

15,0000هدنورپماكحا يارجا 12,0781.362016,450 12010140021,450
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

343,3150هدنورپيودب بعشرد يگديسر 142,3223.0859439,195 120101400395,880

224,4690هدنورپرظنديدجت بعشرد يگديسر 86,8513.0092261,349 120101400436,880

94,1360هدنورپيمومع تايهو يصصخت ياه تايهرد يگديسر 2,80234.648897,086 12010140052,950

89 و79 هدام يارجا رد يگديسر
نوناق

10,0000هدنورپ 1,05018.000018,900 12010140068,900

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 31,516.666704,550هدش يتايلمع هژورپ1202001000 4,5500

4,5500هژورپيسانش بيسآو يريگشيپ 31,516.66674,550 12020010010

1( كمك ) فالتخا لح ياروش 10810912,500,000 1,537,500962,5000

يياضق هبش ياهداهنرد يواعد هب يگديسر همانرب 3,499,9990.7143962,5002,500,000هموتخم هدنورپ1201016000 1,537,5000

1,537,5000هدنورپفالتخا لح ياهاروشرد يواعد هب يگديسر 5,000,0000.50002,500,000 1201016001962,500

روشك يتيبرت و ينيمات تامادقا و اهنادنز نامزاس 10820018,080,600 6,133,2001,947,4000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 225,0000.1080024,307يكينورتكلا تمدخ1002057000 24,3070

12,1530رفنناينادنز تاعالطا شياپ 225,0000.054012,153 10020570140

12,1540هناماسيكينورتكلا تامدخ هعسوت 20607.700012,154 10020570180

يياضق ماكحا يارجا همانرب 225,0000.48465,400109,045هدش يسررب هدنورپ1201001000 103,6450

103,6450رفنناينادنز ماكحا يارجاو يدنب هقبط 225,0000.4846109,045 12010010015,400

ناينادنز تيبرتو حالصا همانرب 225,00031.12221,942,0007,002,500يتشگزاب ينادنز رفن1201003000 5,060,5000

1,665,0000رفنناينادنز هب ينامردو يتشادهب تامدخ هيارا 220,0008.64681,902,300 1201003001237,300

3,300,0000رفنناينادنز كاشوپواذغ نيمات 245,00019.18374,700,000 12010030021,400,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

22,0000رفنناينادنز يزومآ هفرحو لاغتشاروما تيريدم 220,0000.100022,000 12010030030

15,0000رفنناينادنز يشزومآو يگنهرفروما تيريدم 220,0000.089519,700 12010030044,700

58,5000رفنناينادنز يعامتجا تامدخو يراكددمروما تيريدم 220,0001.6295358,500 1201003005300,000

نارحب تيريدمو ينيمات تامادقا همانرب 2653,565.08680944,748هدش تيريدم هعقاو1201005000 944,7480

232,3780زكرمناينادنز يماظتناو يتظافحروما تيريدم 265876.8981232,378 12010050010

712,3700زكرماه نادنزرد هبقرتمريغ ثداوحو نارحب تيريدم 2652,688.1887712,370 12010050020

هدش دازآ ناينادنز لاغتشا هب كمك روشك يتيبرت و ينيمات تامادقا و اهنادنز نامزاس - 1082002245,750 77,000168,7500

صاخراشقا لاغتشازا تيامح همانرب 1,000245.7500168,750245,750ديدج لاغتشا1903033000 77,0000

77,0000رفنهدشدازآ ناينادنز هب لاغتشا تاليهست ياطعا 1,000245.7500245,750 1903033001168,750

روشك لك يسرزاب نامزاس 10830011,396,370 1,285,670110,7000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 18788.8889014,200يكينورتكلا تمدخ1002057000 14,2000

14,2000هناماسيكينورتكلا تروصب تامدخ هيارا 18788.888914,200 10020570060

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 20308.500006,170هدش يتايلمع هژورپ1004002000 6,1700

6,1700هژورپيرادا ياه هاگتسدردروما ماجناو نيناوق يارجا يسانش بيسآ 20308.50006,170 10040020010

تاياكش هب يگديسر همانرب 5,95024.05800143,145تياكش1201019000 143,1450

63,8400مدرم مالعايمدرم مالعا ساسارب يگديسر 4,50014.186763,840 12010190010

79,3050تياكشيمدرم تاياكش هب يگديسر 1,45054.693179,305 12010190020

اههاگتسدزا يسرزابو تراظن همانرب  فشك فلختو مرج1201020000
هدش

13,20093.3981110,7001,232,855 1,122,1550
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

314,8750هدنورپيداصتقا ياه هزوحزا يسرزابو تراظن 360957.9861344,875 120102000130,000

314,8750هدنورپيديلوت ياه هزوحزا يسرزابو تراظن 360957.9861344,875 120102000230,000

236,7300هدنورپيياضقو يسايس ياه هزوحزا يسرزابو تراظن 300871.4333261,430 120102000324,700

255,6750هدنورپيعامتجاو يگنهرف ياه هزوحزا يسرزابو تراظن 300938.9167281,675 120102000426,000

روشك ينوناق يكشزپ نامزاس 10840012,776,790 1,397,0001,379,7900

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 36345.0000012,420يكينورتكلا تمدخ1002057000 12,4200

12,4200هناماسيصصخت و يرادا ياه هناماس ءاقترا و داجيا 36345.000012,420 10020570350

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 90243.1111021,880هدش يتايلمع هژورپ1004002000 21,8800

21,8800هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 90243.111121,880 10040020030

ينوناق يكشزپرظنراهظا همانرب 2,630,0001.03711,379,7902,727,660هدنورپ1201004000 1,347,8700

76,3750هدنورپيهاگشيامزآروما ماجنا 662,1650.145596,375 120100400120,000

54,1650هدنورپحيرشت نلاس تانياعمروما ماجنا 80,3550.860769,165 120100400215,000

18,8750هدنورپيكشزپ ياه نويسيمكروما ماجنا 28,9080.825923,875 12010040035,000

1,184,4100دحاواه ناتسا ينوناق يكشزپ تامدخ يربهار 3181,312.90322,520,700 12010040041,336,290

14,0450هنياعميياپرس هنياعم 2,642,0000.006617,545 12010040053,500

يلغش ياه شزومآ همانرب 31047.8387014,830همانيهاوگ1802007000 14,8300

14,8300هرود-رفنداتسواه ناتسا يشزومآروما ماجنا 31047.838714,830 18020070070

روشك كالما و دانسا تبث نامزاس 108500110,059,300 9,018,0001,041,3000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 128,333.33330100,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 100,0000

100,0000هناماسيصصختو يمومع تاعالطا يروĤنف هعسوت 128,333.3333100,000 10020570190

يمسردانسا تبث همانرب 15,150,0000.1098423,0001,663,000دنس1201009000 1,240,0000

295,0000دنسيمسردانسادافم يارجا كينورتكلا تامدخ هيارا 235,0002.0766488,000 1201009001193,000

510,0000دنسيكينورتكلا تروصب تالاقتناو لقنو يمسردانسا تبث تامدخ هيارا 13,900,0000.0500695,000 1201009002185,000

15,0000دنسنارتفدرسودانساروما ماجنا 20,0001.000020,000 12010090035,000

20,0000شرازگ)قالطو جاودزا،يمسردانسا(رتافدرب تراظنو يسرزاب 47,0001.000047,000 120100900427,000

400,0000تبثقالطو جاودزا عياقو كينورتكلا تبث 900,0000.4589413,000 120100900513,000

رتساداكو كالما تبث همانرب 1,800,0003.7957618,3006,832,300دنس1201010000 6,214,0000

1,145,0000گربيتبث قباوسواه هدنورپ ييامآ هدادو نكسا 5,500,0000.22001,210,000 120101000165,000

48,0000شرازگيتبث ياهدحاو تراظنو يسرزاب 1,60031.250050,000 12010100022,000

340,0000مالعتساكالما تيعضو مالعاو تامالعتسا هب يكينورتكلا خساپ 4,587,5000.0800367,000 120101000327,000

1,060,0000راتكهروشك كالماو يضارارتساداك هشقن نيمات 2,500,0000.47761,194,000 1201010004134,000

 عماج ماظنردروشك كالماو يضارا تيبثتودودحديدحت،تيعقوم نييعت
رتساداك

200,0000هعطق 722,5000.3045220,000 120101000520,000

190,0000دروكرتالماعم هصالخ يكينورتكلا تبث 2,000,0000.1030206,000 120101000616,000

26,0000تياكشيتبث تاهابتشاو تاياكش هب يگديسر 10,0002.800028,000 12010100072,000

1,420,0000دنستيكلامدانسارودص 3,450,0000.44001,518,000 120101000898,000

1,785,0000تمدخرتساداك و كالما روما كينورتكلا تامدخ هيارا 2,000,0001.01972,039,300 1201010009254,300
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يونعم تيكلامواهتكرش تبث همانرب 3,660,0000.400001,464,000تكرش1201011000 1,464,0000

764,0000تمدخيقوقح صاخشا يلم هسانش هاگياپزا كينورتكلا تامدخ هيارا 20,000,0000.0382764,000 12010110010

60,0000رتفديراجت رتافد پملپ 570,0000.105360,000 12010110020

240,0000تبثيراجتريغ تاسسومواه تكرش تارييغتو سيسات كينورتكلا تبث 440,0000.5455240,000 12010110030

 ياه حرط،تاعارتخا،يراجت ميالع(يونعم تيكلام كينورتكلا تبث
)ييايفارغج ياه هناشنو يتعنص

310,0000تبث 190,0001.6316310,000 12010110040

90,0000هسانشيقوقح صاخشا يلم هسانشرودص 100,0000.900090,000 12010110050

هيريخ روما و فاقوا نامزاس 1095001591,000 591,00000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 51,000.000005,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 5,0000

5,0000هناماسيكينورتكلا ياه هناماسو يتاعالطا ياه كنابداجيا 7714.28575,000 10020570110

ينيدو ينآرق تاقباسم يرازگرب همانرب 242,512.0000060,288هقباسم1701004000 60,2880

30,2880رفنميرك نآرق تئارقو ظفح يللملا نيب تاقباسم يرازگربزا تيامح 130232.984630,288 17010040010

 هحيدم،حيشاوت(ينيد تاقباسم يرازگربزا تيامح و تراظن ، يربهار
)يروشكدراومرياسو ييارس

15,0000رفن 75020.000015,000 17010040020

15,0000رفنيروشك ينآرق تاقباسم يرازگرب زا تيامح و تراظن ،يربهار 1,20012.500015,000 17010040030

يبهذم نكاماو عاقبروما هراداو تراظن،يربهار همانرب 8,5008.7896074,712هعقب1701021000 74,7120

20,2120هعقبروشك يبهذم نكاماو هكربتم عاقبرب تراظنو يربهار،تياده،روما هرادا 8,0812.501220,212 17010210010

 ياه هراونشجواه شيامه،يشزومآ ياه هاگراك يرازگربزا تيامح
يبهذم نكاماو هكربتم عاقباب طبترم

8,5000دروم 61,416.66678,500 17010210020

16,0000رفننوگانوگ مايارد غلبم مازعا همانربزا تيامح 1,20013.333316,000 17010210030
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هاگتسد
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يبهذم نكاماو هكربتم عاقب ينيد و يگنهرف ياه همانربزا تيامح
روشك

18,0000هعقب 101,800.000018,000 17010210040

12,0000هسسومينآرق مولعو يگنهرف تاسسومزا تيامح 121,000.000012,000 17010210050

روشك تافوقوم هراداو تراظن،يربهار همانرب 13,00031.84620414,000هفوقوم1701022000 414,0000

189,7000هفوقومروشك تابقرو تافوقومرب تراظنو يربهار،روما هرادا 120,0001.5808189,700 17010220010

9,8000درومفقو هنسح تنس غيلبتو جيورت ياه تيلاعفزا تيامح 20490.00009,800 17010220020

4,5000هناماستافوقوم تيريدمو تاعالطا عماج هناماس ياه تيلاعفزا تيامح 5900.00004,500 17010220030

200,0000دنسروشك تابقرو تافوقومزا تيامح 28,0007.1429200,000 17010220040

10,0000هسسومهيريخ تاسسومزا تيامحو تراظن،يياسانش 15666.666710,000 17010220050

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,20030.8333037,000 37,0000

37,0000رفننآرق نايراقو ناظفاح هب ييوجشناد هيرهش هيارا 1,20030.833337,000 18030080080

ينآرق فراعم و مولع هاگشناد 1095002285,000 285,00000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3,3001.818206,000راكشزرو1702002000 6,0000

1,6000وجشناديشزرو تامدخواهالاك هيهت 3,3000.48481,600 17020020050

4,4000تعاس -رفننايوجشناد يشزرو ياه تيلاعف 220,0000.02004,400 17020020080

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

60100.000006,000 6,0000

6,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 60100.00006,000 18030010030

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

6,00025.00000150,000 150,0000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

150,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 6,00025.0000150,000 18030050040

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,50032.0000080,000 80,0000

80,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,50032.000080,000 18030060030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,5601.7523015,000 15,0000

3,5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3,0001.16673,500 18030080010

5000وجشناديتشادهبو ينامرد تامدخ هيارا 3,0000.1667500 18030080030

1,0000وجشناديناور تشادهبو هرواشم تامدخ هيارا 1,7000.58821,000 18030080060

8,0000وجشنادهميبزا تيامح 7,1001.12688,000 18030080180

2,0000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 5703.50882,000 18030080250

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

8,5600.700906,000 6,0000

6,0000دروميگنهرف تامدخواهالاك هيهت 1,3004.61546,000 18030090080

نايوجشناد هب همانرب قوف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803029000
يليصحتزاجم

8,5600.817807,000 7,0000

5,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 50100.00005,000 18030290010

2,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2386.95652,000 18030290030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 32,5000.215407,000هيرشن-باتك1803035000 7,0000

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1855.55561,000 18030350010

1,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 250,0000.00401,000 18030350020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 32,5000.12314,000 18030350030

1,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2500.00001,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

18,000.000008,000 8,0000

1,2000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 6518.46151,200 18040030030

6000همان ناياپيرتكد ياه همان ناياپزا تيامح 6100.0000600 18040030070

3,1000همان ناياپدشرا يسانشراك ياه همان ناياپزا تيامح 26011.92313,100 18040030080

3,1000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 31010.00003,100 18040030100

تنس لها ينيد مولع سرادم زا تيامح 1095003888,400 هيريخ روما و فاقوا نامزاس - 888,40000

يمالسا بهاذم ) تنس لهارومازا تيامح همانرب ) 41,00021.66830888,400هبلط1701013000 888,4000

118,0000همانربتنس لها يشهوژپو يشزومآ،يگنهرف ياه همانربزا تيامح 402,950.0000118,000 17010130010

510,0000رفنتنس لها بالطو نويناحورزا تيامح 41,00012.4390510,000 17010130020

 ينيد مولع سرادم يزير همانرب ياروش هناخريبد ياه تيلاعفزا تيامح
تنس لها

230,4000دحاو-زكرم 2011,520.0000230,400 17010130030

30,0000تسشنتنس لها هژيو ياه شيامه و اه هرگنك،اه تسشن يرازگرب زا تيامح 152,000.000030,000 17010130040

ترايز و جح نامزاس 109600153,500 53,50000

 تابتعو هرمع،عتمت جح هب نارئاز مازعا يهدناماس همانرب
تايلاع

58591.4530053,500رياز1701024000 53,5000

37,0000رفنرازهعتمت جح هب نارئاز مازعا 85435.294137,000 17010240010

16,5000رفنرازهتايلاع تابتع هب نارئاز مازعا 50033.000016,500 17010240020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ثداوح رثا رد ثلاث صخش هب هدشدراو تاراسخ يرابجا هميب نوناق 21  يندب ياهتراسخ نيمات قودنص - هدام عوضوم
هيلقن لياسو زا يشان

11000026,800,000 006,800,000

يندب  ياهتراسخ ناربج همانرب 2,7202,500.000006,800,000رفن1305026000 06,800,000

01,400,000رفنثلاث صاخشا هب هدراو يندب ياهتراسخ ناربج 4,000350.00001,400,000 13050260010

02,000,000هرقفهيد يلاير غلبم شيازفا زا يشان همان هميب ششوپ يرسك نيمات 2,250888.88892,000,000 13050260020

 ياهتكرش تيلاعف وغل اي قيلعت  زا يشان همان هميب ششوپ يرسك نيمات
هميب

0400,000تكرش 2200,000.0000400,000 13050260030

03,000,000رفنهيلقن لياسو زا يشان ثداوح ناگديد نايز زا تيامح 1,3502,222.22223,000,000 13050260040

هميب هدكشهوژپ 11000030 000

ناريا ينف و يداصتقا ياهكمك و يراذگ هيامرس نامزاس 110004198,140 98,14000

يجراخ يراذگ هيامرس تيامحو قيوشت همانرب  هيامرسزيهجت شزرا1304004000
 يراذگ
)رالد نويليم(يجراخ

15,0002.8182042,273 42,2730

38,7410حرطيجراخ يراذگ هيامرس تيوقت 150258.273338,741 13040040010

3,5320تفرشيپ دصردهناماس يربهار و هعسوت ،داجيا 13,532.00003,532 13040040020

يجراخ يلام نيماتروما ماجناوزكرمت همانرب  عبانمزيهجت شزرا1304005000
 نويليم(يجراخ يلام
)رالد

30,0001.1448034,343 34,3430

20,3150حرطيجراخ يلام عبانم نيمات ياه حرط يربهار 100203.150020,315 13040050010

14,0280هژورپاه هژورپ ييارجادنوررب تراظن 50280.560014,028 13040050020

يجراخ يداصتقا طباور يگنهامه همانرب 121,793.6667021,524همانقفاوت1304010000 21,5240
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

21,5240همانقفاوتيجراخ يداصتقا طباور يگنهامه ياه تخاسريز هعسوت و ليهست 121,793.666721,524 13040100010

روشك يتايلام روما نامزاس 110100134,659,400 17,454,40010,685,0006,520,000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 1316,693.84620217,020يكينورتكلا تمدخ1002057000 170,40646,614

 متسيس ينابيتشپو يزادنا هار،بصن،يحارطو يتايلام تاعالطا شزادرپ
تامدخ ندرك هزيناكمو يتايلامرازفا مرن ياه

170,40646,614هناماس 326,781.8750217,020 10020570150

تايلام لوصو ياه يشم طخرب تراظنو نيودت همانرب 7,44525.47290189,646شرازگ1003002000 148,00441,642

5,4111,390رفنيتايلام نارواشم تيحالص صيخشتو يسررب 3,0002.26706,801 10030020010

30,1948,902دروميعطق يارآ هب يگديسرو يتايلام ياه همانشخبو ياه همان نييآ نيودت 3,75010.425639,096 10030020020

14,7755,254هدنورپييوشلوپو يتايلامرارف ياه هدنورپ هب يگديسر 2,5407.885420,029 10030020030

33,06710,182هدنورپيتايلام نيرومام تافلختو تيحالص هب يگديسر 1,60027.030643,249 10030020040

14,3283,995شرازگيتايلام فالتخا لح ياه تايهرب تراظن 12,1501.508118,323 10030020050

50,22911,919شرازگيتايلام عماج حرط يارجا يريگيپو يگنهامه 1,36845.429862,148 10030020060

هدوزفا شزرارب تايلام لوصو همانرب  تايلام لوصو نازيم1003009000
هدوزفا شزرارب

427,86719.02262,281,6578,139,163 4,233,9441,623,562

 نازيمهدوزفا شزرارب تايلام لوصوو يربهار
لايردرايليم-لوصو

4,177,1921,604,088 427,86718.84458,062,937 10030090012,281,657

10,0223,474هدنورپهدوزفا شزرارب تايلام نايدوم تاضارتعا هب يگديسر 3,1004.353513,496 10030090020

8,3402,822هدنورپهدوزفا شزرارب تايلامدادرتساو يگديسر 1,235,0000.009011,162 10030090030

17,6046,296هناماسهدوزفا شزرارب تايلام ياهرازفا مرن ينابيتشپو ديلوت،دنيآرف يحارط 231,039.130423,900 10030090040

20,7866,882شرازگهدوزفا شزرارب تايلام ييارجارومارب تراظن 9,5002.912427,668 10030090050
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هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ميقتسم ياه تايلام لوصو همانرب  تايلام لوصو نازيم1003010000
ميقتسم

577,28345.09848,403,34326,034,556 12,841,2254,789,988

17,5906,166شرازگتايلام لوصوو يرادباسح متسيس حالصا 21,0001.131223,756 10030100010

20,3177,251هدنورپيتايلام يسرباسح 2,20012.530927,568 10030100020

 نازيمميقتسم ياهتايلام لوصوو يربهار
لايردرايليم-لوصو

12,783,4634,770,079 577,28344.963925,956,885 10030100048,403,343

19,8556,492دروميتايلام تاعالطا يهدناماس 17,5001.505526,347 10030100050

يتايلام ياهدمآرد ينيب شيپ و يزير همانرب،يسررب همانرب 1,005,1500.0721072,506شرازگ1003013000 54,31218,194

15,8005,167هرود-رفنيتايلام شزومآ 125,5000.167120,967 10030130010

26,4929,314شرازگيتايلام ياهدمآرد ينيب شيپو يسررب 1,005,1500.035635,806 10030130020

12,0203,713دادرارقيللملا نيب يتايلام ياهدادرارق ميظنت 53,146.600015,733 10030130030

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 7929.857106,509هدش يتايلمع هژورپ1004002000 6,5090

6,5090هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 10650.90006,509 10040020030

ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 11050015,138,526 3,769,32601,369,200

نارفاسم يكرمگ تافيرشت ماجنا همانرب 38,14819.44590741,822رفاسم رفن رازه1305001000 543,288198,534

472,932172,824لرتنك رفن رازهرفاسم جورخودورو يكرمگ تافيرشت ماجنا 38,14816.9277645,756 13050010010

70,35625,710لرتنك رفن رازهرفاسم جورخودورو يكرمگ تافيرشت ماجنا يربهار 38,1482.518296,066 13050010020

اهالاك يكرمگ تافيرشت ماجنا همانرب  شزرا1305002000
)لايردرايليم(الاك

3,863,0340.867403,350,981 2,460,179890,802

614,061229,560همان راهظا دادعتهرداص يالاك صيخرت 405,6702.0796843,621 13050020010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,047,544372,088همان راهظا دادعتهدراو يالاك صيخرت 1,340,9521.05871,419,632 13050020020

48,71218,172همان راهظا دادعتشزرا و هفرعت نييعت يربهار 1,340,9520.049966,884 13050020030

70,11526,190همان راهظا دادعتهرداص يالاك صيخرت يربهار 405,6700.237496,305 13050020050

142,44453,270همان راهظا دادعتهدراو يالاك صيخرت يربهار 1,340,9520.1460195,714 13050020060

25,3400مارگوله دادعتمارگوله بصن قيرطزا يروبعو هدراو ياهالاك لرتنكو يربهار 555,0000.045725,340 13050020070

396,089148,140همان راهظا دادعتتيزنارت يالاك صيخرت 388,1581.4021544,229 13050020080

32,96612,382همان راهظا دادعتتيزنارت يالاك صيخرت يربهار 388,1580.116845,348 13050020090

 ياههناماسريز و هچراپكي و كينورتكلا كرمگ هعسوت و ارجا يربهار
يللملا نيب دحاو هرجنپ رب زكرمت اب نآ

74,05127,704يكرمگدحاو 141721.6667101,755 13050020100

 ياه همان مهافتواه همانتقفاومداقعناو يللملا نيب تاطابترا شرتسگ
يكرمگ هبناجدنچايود

8,8573,296همانتقفاوم 101,215.300012,153 13050020110

الاك يكرمگ تافيرشترب تراظن همانرب  تايفشك شزرا مهس1305013000
 لك شزرا زا كرمگ
قاچاق

2,992,4820.349501,045,723 765,859279,864

 تايفشك شزراردخمداوم و الاك قاچاقزا يريگولج
)لاير نويليم(

482,108176,174 2,992,4820.2200658,282 13050130020

42,50615,532هدنورپ هرقفيياضقو يقوقحروما يربهار 2,28225.433058,038 13050130030

70,38225,692همان راهظا دادعتصيخرتزا سپ يسرباسحو ينيبزاب يربهار 146,2670.656896,074 13050130040

 تايفشك شزراردخم داوم و الاك قاچاق زا يريگولج يربهار
)لاير نويليم(

123,38045,086 2,992,4820.0563168,466 13050130060

47,48317,380همان راهظا دادعتتيزنارت و يتارداص ،يتادراو ياههمان راهظا ينيبزاب 1,462,6700.044364,863 13050130070
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو 111100116,215,865 15,160,86501,055,000

ينامسج يگدامآو يماظن شزومآ همانرب 111,997.0000011,997رفن1101002000 11,9970

1,6150رفنينامسج يگدامآ 11,615.00001,615 11010020010

1,3020تعاس -رفنروياپ نانكراك شزومآ 11,302.00001,302 11010020020

9,0800رفنهفيظو نانكراك شزومآ 19,080.00009,080 11010020030

يعافدروما يربهار همانرب 114,945,020.0000014,945,020ناگي1101019000 14,945,0200

1970رفنيدارفنا تشادهب تامدخ هيارا 1197.0000197 11010190020

2970ناگيينامزاس تشادهب تامدخ هيارا 1297.0000297 11010190040

19,7970رفننانكراك يعامتجا تلزنم ياقترا 119,797.000019,797 11010190080

14,917,5270ناگيتراظنو تياده،يزير همانرب،يراذگ تسايس ماجنا 114,917,527.000014,917,527 11010190110

7,2020درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 23,601.00007,202 11010190120

تاعالطا يروĤنف هعسوت همانرب 14515.572402,258ربراك1101023000 2,2580

2,2580ربراكتاعالطا يروĤنف تامدخ هيارا 14515.57242,258 11010230010

روشك يزاسزابرد تكراشم همانرب 11,055,000.000001,055,000هژورپ1101024000 01,055,000

01,055,000هژورپروشك يزاسزابرد تكراشم 11,055,000.00001,055,000 11010240050

حلسم ياهورين يقوقح يواعد يهدناماس همانرب 511,365.6471069,648هدنورپ1101031000 69,6480

5,6400هدنورپيسدنهمو كالما يواعد هب يگديسر 15,640.00005,640 11010310010

64,0080هدنورپيجراخو يلخاد يواعد هب يگديسر 501,280.160064,008 11010310020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يماظن نكاماو تازيهجت ظفح همانرب 3,00110.0477030,153نكاما-هاگتسد1101033000 30,1530

7,4190هاگتسدتازيهجت يرادهگنوريمعت 15494.60007,419 11010330020

8,6010هاگتسدتاسيساتو نكاما يزاسزابو يرادهگنوريمعت 2,0004.30058,601 11010330030

7,0720هاگتسدهدمع مالقاديرخ 8008.84007,072 11010330050

7,0610هاگتسديمومع مالقاديرخ 20035.30507,061 11010330060

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 8620.802301,789هدش يتايلمع هژورپ1103001000 1,7890

1,7890هژورپيتعنصريغ تاقيقحتو شهوژپ ماجنا 8620.80231,789 11030010110

يعامتجا ياه تيامح همانرب 56,8721.75830100,000رفن1903021000 100,0000

100,0000رفننايجيسب هريخذ قودنص هب كمك 56,8721.7583100,000 19030210040

روشك ترازو يگنهامه اب نيم نيدايم يزاسكاپ 1111002500,000 حلسم ياهورين ينابيتشپو عافد ترازو - 500,00000

هدركن لمع تامهمو نيم هب هدولآ يضارازاديدهت عفر همانرب 4,730105.70820500,000راتكه1101008000 500,0000

2,2160تعاس -رفنهدولآ قطانم نينكاس هب نيم تارطخ شزومآو يزاس هاگآ 55,4000.04002,216 11010080010

56,7040راتكهيگدولآ هب كوكشم يضارا يرگنزاب 1,28044.300056,704 11010080020

231,0800راتكهتامهمو نيم هب هدولآ يضارا يمومع يزاسكاپ 2,65087.2000231,080 11010080030

210,0000راتكهتامهمو نيم هب هدولآ يضارا قيمع همين يزاسكاپ 800262.5000210,000 11010080040

يعافد ناوت ياقترا يعافد هينب تيوقت - 111100319,659,138 حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو - 19,659,13800

يعافد ناوت ياقترا همانرب 119,659,138.0000019,659,138هاگتسد1101017000 19,659,1380

19,659,1380هاگتسديعافد هدمع مالقا نيمات 119,659,138.000019,659,138 11010170020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تمكح حرط - حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو 1111004398,972 398,97200

يعافدروما يربهار همانرب 1398,972.00000398,972ناگي1101019000 398,9720

398,9720رفننانكراك هب يهافر تامدخ هيارا 1398,972.0000398,972 11010190060

حلسم ياهورين قوعم ياهيهدب تخادرپ حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو - 1111005155,190 155,19000

حلسم ياهورين نويد شهاك همانرب 531,038.00000155,190يتبث كالپ1101027000 155,1900

150,1900يتبث كالپكالماو يضارا نويد ناربجو يسررب 530,038.0000150,190 11010270010

5,0000يتبث كالپلاقتناو لقن ياه هنيزه تخادرپ 51,000.00005,000 11010270020

يعافد عيانص ديلوت ناوت ظفح حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو - 11110063,917,470 3,917,47000

يعافد عيانصديلوت ناوت ياقترا همانرب 13,917,470.000003,917,470هژورپ1101018000 3,917,4700

3,917,4700هژورپيتعنص هعسوتو قيقحت 13,917,470.00003,917,470 11010180030

زاگ و تارباخم ، قرب ،بآ  تباب 11110071,500,000 حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو - 1,500,00000

يعافدروما يربهار همانرب 5300,000.000001,500,000ناگي1101019000 1,500,0000

1,500,0000دروماه هنيزه ناربجو يسررب 5300,000.00001,500,000 11010190130

1( دنپس ) يعافد يروآون و شهوژپ نامزاس 11110011500,000 300,0000200,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 3514,285.71430500,000هدش يتايلمع هژورپ1103001000 300,000200,000

100,0000هژورپهدنيآ يعافد يروĤنفو مولع هزوحرد تاقيقحت ماجنا 205,000.0000100,000 11030010130

140,000200,000هژورپيتعنص تاقيقحت ماجنا 656,666.6667340,000 11030010140

60,0000هژورپيروĤنف فاشتكاو يملع تاقيقحت ماجنا 96,666.666760,000 11030010150
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

) يزاساميپاوه عيانص  تكرش زا درگلاب و اميپاوه ) يماظن هدمع مالقا نيمات - حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو
اسه - ناريا

11110012590,000 590,00000

يموب يياوه هدمع مالقا نيمات همانرب 1590,000.00000590,000دنورف1101032000 590,0000

590,0000دنورفيموب يماظن درگلاب و اميپاوه نيمات 1590,000.0000590,000 11010320010

عافد ترازو تاعالطا تظافح نامزاس 111101186,540 86,54000

يعافد هزوح ينامزاس تينما ياقترا همانرب 14,9005.8081086,540تينما بيرض1102022000 86,5400

10,4370رفننانكراك هب يصصختو يمومع ياه شزومآ هيارا 1,00010.437010,437 11020220030

31,1980تينما نازيمتاطابترا تينما ياقترا 131,198.000031,198 11020220060

22,4890درومهناريگشيپو يتظافح تايلمع ماجنا 50044.978022,489 11020220080

6,5230دنسكرادمودانسا يرادهگن 10,0000.65236,523 11020220120

15,8930عبرمرتم-هاگتسدنكاماو تازيهجت يرادهگن 3,0005.297715,893 11020220140

يعافد تاقيقحت هسسوم 1111101900,000 850,000050,000

يعافد عيانصديلوت ناوت ياقترا همانرب 1,025199.92390204,922هژورپ1101018000 204,9220

61,4600هژورپلماعريغدنفادپ ياه همانرب يارجا 345178.144961,460 11010180010

69,1590هژورپحلسم ياهورين يتعنص تالوصحم يزاسدرادناتسا 535129.269269,159 11010180020

74,3030هژورپتعنص يلاعتودوبهب ياه همانربزا تيامح 325228.624674,303 11010180040

يعافدروما يربهار همانرب 1102,183.00000102,183ناگي1101019000 62,18340,000

13,8138,000تعاس -رفنلنسرپ يملع ناوت ياقترا 121,813.000021,813 11010190070

12,1208,000هژورپيلم ياه حرطزا ينابيتشپو تيامح 28071.857120,120 11010190140
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,2308,000هژورپيتعنصو يتاقيقحت ياه حرط يربهارو تياده 120,230.000020,230 11010190160

12,0108,000هژورپيفاشتكاو يملع ياه حرط يربهارو تياده 45044.466720,010 11010190170

12,0108,000هژورپتاعالطا يروĤنف يربهارو تياده 45044.466720,010 11010190180

تاعالطا يروĤنف هعسوت همانرب 2823.75000665ربراك1101023000 6650

6650ربراكتاطابتراو تاعالطا تينما ياقترا 2823.7500665 11010230030

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 2,275260.32090592,230هدش يتايلمع هژورپ1103001000 582,23010,000

12,86110,000هژورپهدنيآ يعافد يروĤنفو مولع هزوحرد تاقيقحت ماجنا 40057.152522,861 11030010130

510,4810هژورپيتعنص تاقيقحت ماجنا 1,300392.6777510,481 11030010140

58,8880هژورپيروĤنف فاشتكاو يملع تاقيقحت ماجنا 575102.413958,888 11030010150

رتشا كلام يتعنص هاگشناد 1111121619,081 219,0810400,000

تاعالطا يروĤنف ياقتراو هعسوت همانرب 1,0000.93700937ربراك1101036000 9370

9370ربراكيرازفا تخس يرازفا مرن تامدخ هيارا 1,0000.9370937 11010360010

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 2501,642.20800410,552هدش يتايلمع هژورپ1103001000 10,552400,000

10,552400,000هژورپينفو يملع تاقيقحتو شهوژپ ماجنا 2501,642.2080410,552 11030010090

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

550110.5909060,825 60,8250

53,4930وجشنادروحم شهوژپ يرتكد ياه هرود يارجا 55097.260053,493 18030010120

7,3320ملقيفرصم مزاولوداوم نيمات 23,666.00007,332 18030010140
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

43036.7605015,807 15,8070

15,8070وجشناديسانشراك ياه هرود يارجا 43036.760515,807 18030050150

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,50052.38400130,960 130,9600

118,7130وجشنادروحم شهوژپدشرا ياه هرود يارجا 2,50047.4852118,713 18030060130

12,2470ملقيفرصم مزاولوداوم نيمات 52235.519212,247 18030060150

حلسم ياهورين يعامتجا نيمات نامزاس 1111201224,600,000 224,600,00000

تلود نانكراك يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب 1,200,00041.6667050,000,000هدش هميب1902007000 50,000,0000

 هفيظو و روياپ نانكراك تلود و درف مهس يگتسشنزاب روسك تخادرپ
يماظتنا و يماظن ياهورين

50,000,0000رفن 1,200,00041.666750,000,000 19020070020

حلسم ياهورين نالومشم تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب 5,000,0004.6320023,160,000هدش هميب1902014000 23,160,0000

10,375,0000راوناخ)هاگتسد و تلود مهس( ناگتسشنزاب تمالس هياپ هميب تخادرپ 707,00014.674710,375,000 19020140010

2,831,0000رفن)تلود مهس( هفيظو نازابرس تمالس هياپ هميب 715,0003.95942,831,000 19020140020

9,954,0000راوناخ)هاگتسد و تلود مهس( روياپ نانكراك تمالس هياپ هميب 585,00017.01549,954,000 19020140030

نارگراثيا نامرد يليمكت هميب ششوپ همانرب 600,00011.400006,840,000هدش هميب1902016000 6,840,0000

6,840,0000رفنلفكت تحت دارفا و نارگراثيا نامرد هنيزه تخادرپ 600,00011.40006,840,000 19020160010

 هفيظو،ناگتسشنزاب يايازمو قوقح تخادرپ هب كمك همانرب
يركشل ناريگب يرمتسمو ناريگب

707,000204.52620144,600,000ريگب يرمتسم1903025000 144,600,0000

157,7420رفن)تلود مهس( ناگتسشنزاب ثداوح و رمع هميب قح تخادرپ 557,0000.2832157,742 19030250010
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ناريگب يرمتسم و ناريگب هفيظو ،ناگتسشنزاب يديع تخادرپ
يرگشل

6,589,0000رفن 707,0009.31976,589,000 19030250020

642,4930رفنتوف و جاودزا هنيزه كمك تخادرپ 53,00012.1225642,493 19030250030

 يرمتسم ،ناريگب هفيظو ،ناگتسشنزاب ،دالوا هنيزه كمك تخادرپ
يرگشل ناريگب

2,525,5700رفن 564,5504.47362,525,570 19030250040

 يرمتسم و ناريگب هفيظو ،ناگتسشنزاب هلئاع هنيزه كمك تخادرپ
يرگشل ناريگب

11,493,0250رفن 634,00018.127811,493,025 19030250050

 يرمتسم و ناريگب هفيظو ،ناگتسشنزاب قوقح تخادرپ هب كمك
يرگشل ناريگب

73,192,1700رفن 707,000103.525073,192,170 19030250060

 يگتسشنزاب قودنص هب تلود هدش يسرباسح ياهيهدب هيوست
يركشل

50,000,0000لاير نويليم 50,000,0001.000050,000,000 19030250070

نيب رسعم نازابناج ،ههبج رد روضح هام شش لقادح اب ناگدنمزر هب كمك -  حلسم ياهورين يعامتجا نيمات نامزاس
دصرد 24 5 ات

11112027,914,000 7,914,00000

ششوپ تحت نايوجددم تشيعم كمك نيمات همانرب 90,00087.933307,914,000دنمزاين1903007000 7,914,0000

 رد هنابلطواد روضح هام شش لقادح اب ناگدنمزر تشيعم هب كمك
دصرد24 ات5 نيب رسعم نازابناج و ههبج

7,914,0000رفن 90,00087.93337,914,000 19030070060

هتسباو ياهنامزاس و عافد ترازو يسايس يتديقع 111140177,052 77,05200

يعافد هزوح يتديقع يگنهرف تامدخ هيارا همانرب 41,5601.8159075,470رفن1101022000 75,4700

23,4930رفننانكراك هداوناخ يعامتجا يقالخا شزومآ 30,0000.783123,493 11010220010

24,8740رفنيتديقعو ينآرق ياه شزومآ هيارا 10,0002.487424,874 11010220070

8,1540دروميونعم يزاساضفو يتاغيلبت ياه تيلاعف ماجنا 1,0008.15408,154 11010220150

8,1540مسارماه تبسانمو مسارم يرازگرب 60135.90008,154 11010220190
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,7950رفننانكراك يبتكم تيحالص نييعت 50021.590010,795 11010220250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 2079.100001,582هدش يتايلمع هژورپ1103001000 1,5820

1,5820هژورپيتعنصريغ تاقيقحتو شهوژپ ماجنا 2079.10001,582 11030010110

حلسم ياهورين ييايفارغج نامزاس 1111861565,591 265,5910300,000

يناكم تاعالطاو ينيمزرس شيامآ همانرب 40301.8000012,072ششوپ نازيم1101001000 12,0720

5,1240هناماسنيمز هتسوپرييغترادشه هناماسداجيا 20256.20005,124 11010010010

3,4740هژورپروشك يزرم قطانمرد تينما ياتساررد يگتفاي هعسوت يياضف ليلحت 20173.70003,474 11010010020

3,4740هژورپروشكزرمرد يعافد يشيامآ ياه تنوكسواه حرط لداعتم عيزوت 13,474.00003,474 11010010030

رود هارريواصت نيماتوديلوت همانرب 20784.4000015,688ريوصت1101011000 15,6880

7,6320ريوصترود هارريواصتديلوت 17,632.00007,632 11010110010

8,0560هراوهامهراوهامريواصت لرتنكودصر 20402.80008,056 11010110020

يماظن نكاماو يمومع مالقا ظفح همانرب 1,01019.6931019,890نكاما-هاگتسد1101016000 19,8900

15,7250عبرمرتميماظن تاسيساتو نكاما يزاسزاب 1,00015.725015,725 11010160010

4,1650هاگتسديماظن يرادرب هشقن ينف مالقاديرخ 10416.50004,165 11010160050

يعافدروما يربهار همانرب 179,903.0000079,903ناگي1101019000 79,9030

1,6530رفنينامزاس تشادهب تامدخ هيارا 11,653.00001,653 11010190030

78,2500دروميعافد تراظنو يزير همانرب ماجنا 178,250.000078,250 11010190100

اهزرم يهدناماس همانرب 1,000138.03800138,038رتموليك1101021000 138,0380
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

20,0270رتموليكنآ تاصتخم نييعتوروشك يزرم ياه هليم يا هبونديدزاب 1,00020.027020,027 11010210010

7,0590هليميزرم ياه هليم همانسانش نييعت 51,411.80007,059 11010210020

4,9780هشقنيزرمراون ياه هشقن هيهت 1,0004.97804,978 11010210030

105,9740رتموليكروشك ياهزرم ندومن هزينردمو هزيناكم 200529.8700105,974 11010210040

روشك يزاسزابرد تكراشم همانرب 114,7552.61430300,000هژورپ1101024000 0300,000

0150,000دادرارقتايرشنو هشقنو سكع شورفو هيهت 503,000.0000150,000 11010240040

0150,000هژورپيزرم قطانمرد ينيمزو ييايرد،يياوه يرادرب هشقن 256,000.0000150,000 11010240060

ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 111200184,853,471 83,353,47101,500,000

ينامسج يگدامآو يماظن شزومآ همانرب 1803,343.00000803,343رفن1101002000 803,3430

40,1670رفنينامسج يگدامآ 140,167.000040,167 11010020010

297,2370تعاس -رفنروياپ نانكراك شزومآ 1297,237.0000297,237 11010020020

465,9390رفنهفيظو نانكراك شزومآ 1465,939.0000465,939 11010020030

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 1799,444.00000799,444تيرومام1101007000 799,4440

23,9820درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 123,982.000023,982 11010070060

479,6650ناگييتايلمع ياه تيرومام ماجنا 1479,665.0000479,665 11010070070

295,7970زكرميتايحو ساسحزكارمزا تظافح 1295,797.0000295,797 11010070130

يياوهدنفادپو ناگوان تيوقت يربهار همانرب 1177,113.00000177,113هناماس1101010000 177,1130

177,1130هناماسيياوهدنفادپ تازيهجتريمعتو يرادهگن 1177,113.0000177,113 11010100010

79



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يعافد يگدامآ ظفح همانرب 170,235,139.0000070,235,139ناگي1101015000 70,235,1390

37,445,4170ناگييمزر ينابيتشپ ياهدحاو يگدامآ ظفح 60624,090.283337,445,417 11010150030

19,673,8330ناگييمزر ينابيتشپ تامدخ ياهدحاو يگدامآ ظفح 30655,794.433319,673,833 11010150040

13,115,8890ناگييمزر ياهدحاو يگدامآ ظفح 43305,020.674413,115,889 11010150050

يعافدروما يربهار همانرب 19,290,987.000009,290,987ناگي1101019000 9,290,9870

119,1600هدنورپاه هاگداد ماكحازا يشان تاراسخو هميب،هيد تباب تامدخ هيارا 1001,191.6000119,160 11010190010

38,7960رفنيدارفنا تشادهب تامدخ هيارا 138,796.000038,796 11010190020

6,4650ناگيينامزاس تشادهب تامدخ هيارا 16,465.00006,465 11010190040

10,1590هاگتمادنشترا ياه هاگتمادن هب يتيامح تامدخ هيارا 110,159.000010,159 11010190050

186,5920رفننانكراك يعامتجا تلزنم ياقترا 1186,592.0000186,592 11010190080

7,3890رفنشترا نانكراك تريصب شيازفا 17,389.00007,389 11010190090

8,922,4260ناگيتراظنو تياده،يزير همانرب،يراذگ تسايس 42,230,606.50008,922,426 11010190150

مزر يگدامآو شيامزر يارجا همانرب 1463,139.00000463,139شيامزر1101020000 463,1390

463,1390شيامزر)ييورينو يناگي(مزر يگدامآو شيامزر يرازگرب 1463,139.0000463,139 11010200020

تاعالطا يروĤنف هعسوت همانرب 112,365.0000012,365ربراك1101023000 12,3650

12,3650ربراكتاعالطا يروĤنف تامدخ هيارا 112,365.000012,365 11010230010

روشك يزاسزابرد تكراشم همانرب 11,600,000.000001,600,000هژورپ1101024000 100,0001,500,000

100,0001,500,000هژورپروشك يزاسزابرد تكراشم 11,600,000.00001,600,000 11010240050
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يمك فده
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يياوه ششوپو تينما ياقترا يدربهار همانرب 182,321.0000082,321ناگي1101028000 82,3210

82,3210ناگييزاورپ ياهناگيزا ينابيتشپ 182,321.000082,321 11010280010

يماظن نكاماو تازيهجت ظفح همانرب 11,267,412.000001,267,412نكاما-هاگتسد1101033000 1,267,4120

645,2390هاگتسديمومع مالقا يرادهگنوريمعت 40,00016.1310645,239 11010330010

100,0940هاگتسدتازيهجت يرادهگنوريمعت 10,00010.0094100,094 11010330020

229,7250هاگتسديعافد مالقاديرخ 20,00011.4863229,725 11010330040

292,3540عبرمرتمتاسيساتو نكاما يزاسزابو يرادهگن 1,000,0000.2924292,354 11010330070

يزاس هعطق تضهن همانرب 1100,000.00000100,000دروم1101053000 100,0000

100,0000دروميرورض تاعطق تخاس 1100,000.0000100,000 11010530010

تايلمعو تاعالطا يربهار همانرب 111,807.0000011,807هدنورپ1102021000 11,8070

11,8070درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 111,807.000011,807 11020210020

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 110,401.0000010,401هدش يتايلمع هژورپ1103001000 10,4010

10,4010هژورپيتعنصريغ تاقيقحت ماجنا 25416.040010,401 11030010190

ييايرد طوطخ تينما و ندع تيرومام ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس - 1112002572,090 572,09000

ييايرد طوطخ تينما ياقترا همانرب 1572,090.00000572,090ييايرد ليام1101004000 572,0900

257,4400ناگيندع يتايلمع تيرومام ماجنا 464,360.0000257,440 11010040010

51,4880رتموليكيلحاس طوطخ ياهدحاوزا ينابيتشپ 151,488.000051,488 11010040020

57,2090دحاوييايرد ياهدحاوزا ينابيتشپ 414,302.250057,209 11010040030
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

205,9530ييايرد ليامييايرد ياهزرم تيوقت 1205,953.0000205,953 11010040040

يياوه دنفادپ هعسوت حرط - ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 11120031,693,129 1,693,12900

يياوهدنفادپو ناگوان تيوقت همانرب 11,693,129.000001,693,129هناماس1101009000 1,693,1290

1,689,2290هناماسنكاماو تازيهجت يرادهگنو هعسوت 11,689,229.00001,689,229 11010090010

3,9000دروميرادهگنو تظافح 13,900.00003,900 11010090020

يياوه شياپ و ناگوان يزاسون - ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 11120041,636,190 1,636,19000

يياوه ششوپو تينما ياقترا همانرب 11,636,190.000001,636,190ناگي1101006000 1,636,1900

1,636,1900ناگييزاورپ ياهناگيزا ينابيتشپ 11,636,190.00001,636,190 11010060020

ناريا يمالسا يروهمج شترا ينيمز يورين مزر يگدامآ ءاقترا - ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 11120051,812,250 1,812,25000

ينيمز يورين ياه تيرومام ماجنا همانرب 11,812,250.000001,812,250دروم1101030000 1,812,2500

1,812,2500دروميمزر ياهناگي زا ينابيتشپ 11,812,250.00001,812,250 11010300030

يتاعالطا فارشا - ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 111200651,186 51,18600

تايلمعو تاعالطا يربهار همانرب 151,186.0000051,186هدنورپ1102021000 51,1860

51,1860درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 151,186.000051,186 11020210020

يماظن هاگدورف يزاسون و يزاسهب - ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 1112007155,250 155,25000

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 1155,250.00000155,250تيرومام1101007000 155,2500

155,2500هژورپيماظن ياه هاگدورف تازيهجت نيماتو يزاسزاب،يزاسون 351,750.0000155,250 11010070160

زوريناوه ناگوان تيوقت - ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 1112008682,500 682,50000
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يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 1682,500.00000682,500تيرومام1101007000 682,5000

682,5000دنورفزوريناوه تازيهجت يزاسزابو يزاسون 1682,500.0000682,500 11010070150

ييايرد ناگوان تيوقت - ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 11120093,285,000 3,285,00000

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 13,285,000.000003,285,000تيرومام1101007000 3,285,0000

3,285,0000دنورفييايرد تازيهجت يزاسزابو يزاسون 13,285,000.00003,285,000 11010070140

ماما اي كيبل حرط - ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 111200102,000,000 2,000,00000

يعافد ناوت ياقترا همانرب 12,000,000.000002,000,000ناگي1101017000 2,000,0000

2,000,0000ناگيعيرس شنكاو ياهناگي زا ينابيتشپ 12,000,000.00002,000,000 11010170030

يراتس ديهش - ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 111200117,000 7,00000

يدنفادپ ياه هناماسزا ينابيتشپ همانرب 17,000.000007,000هناماس1101038000 7,0000

7,0000هاگتسدتازيهجتريمعت و يرادهگن 17,000.00007,000 11010380020

ناريا يمالسا يروهمج شترا يسايس يتديقع نامزاس 1112101372,242 372,24200

يعافد هزوح يتديقع يگنهرف تامدخ هيارا همانرب 1320,242.00000320,242رفن1101022000 320,2420

3,6820رفننويناحور يملع ياه يدنمناوت ياقتراو شزومآ 27013.63703,682 11010220030

51,8240رفننانكراك يعامتجاو يقالخا ياه شزومآ هيارا 8,0006.478051,824 11010220050

12,1210رفننانكراك يسايس يتديقع ياه شزومآ هيارا 7,5001.616112,121 11010220060

8,4360دروميرادهگنوريمعت،ينابيتشپ تامدخ هيارا 1,0008.43608,436 11010220080

29,8190رفننانكراك يسايس شنيب ياقترا 80037.273829,819 11010220090
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,0930رفندركلمعرب تراظنو يبتكم يبايزرا 14934.18125,093 11010220120

178,7700رفنهداوناخو نانكراك يتديقعو ينآرق،يگنهرف ياه تيلاعف ماجنا 9,00019.8633178,770 11010220160

12,3800درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 112,380.000012,380 11010220170

11,5500رفنيتديقعو يملع ياه شيامهو مسارم يرازگرب 80014.437511,550 11010220200

6,5670ربراكتاعالطا يروĤنف هعسوت 15437.80006,567 11010220270

حابصم يگنهرف حرط همانرب 150,000.0000050,000حرط1101052000 50,0000

50,0000رفناه هداوناخ و نانكراك شزومآ 150,000.000050,000 11010520010

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 12,000.000002,000هدش يتايلمع هژورپ1103001000 2,0000

2,0000هژورپيسايسو يمالسا مولع تاقيقحتو شهوژپ ماجنا 12,000.00002,000 11030010100

شترا يرسفا ياه هاگشناد 1112151309,035 279,035030,000

تاعالطا يروĤنف هعسوتو ينابيتشپ همانرب 140,394.0000040,394ربراك1101035000 10,39430,000

9,96230,000عبرمرتميهاگشناد تازيهجتو نكاما يرادهگنوريمعت 1,25031.969639,962 11010350010

4320هژورپكيتامروفنا عماج ماظن ينابيتشپو ياقتراو ليمكت 672.0000432 11010350030

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1745.00000745هدش يتايلمع هژورپ1103001000 7450

7450هژورپيتاقيقحتو يشهوژپروما ماجنا 2529.8000745 11030010030

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1263,387.00000263,387 263,3870

253,6340وجشناديشزومآ ياه هرود يارجا 5,00050.7268253,634 18030050130

9,7530وجشناديليصحتلا غرافو تيالواب قاثيم،فيلحت مسارم يارجا 19,753.00009,753 18030050160
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

14,509.000004,509 4,5090

4,5090وجشناددشرا يسانشراك ياه هرود يارجا 14,509.00004,509 18030060140

ناريا يمالسا يروهمج شترا تاعالطا تظافح يزكرم نامزاس 1112201200,139 200,13900

يعافد هزوح ينامزاس تينما ياقترا همانرب 1200,139.00000200,139تينما بيرض1102022000 200,1390

22,3000درومتاطابترا تينما ياقترا 50044.600022,300 11020220050

59,1430درومهناريگشيپو يتظافح تايلمع ماجنا 500118.286059,143 11020220080

24,7590رفننانكراك هب يتظافح يصصختو يمومع ياه شزومآ هيارا همانرب 4,0006.189824,759 11020220100

19,8390دنسكرادمودانسا يرادهگن 5,0003.967819,839 11020220120

74,0980عبرمرتم-هاگتسدنكاماو تازيهجت يرادهگن 2,00037.049074,098 11020220140

ناريا يمالسا يروهمج شترا يكشزپ مولع هاگشناد 1112301101,708 51,708050,000

تاعالطا يروĤنف هعسوتو ينابيتشپ همانرب 16,244.000006,244ربراك1101035000 6,2440

5,3500مالقاينامرد تامدخو يشزومآ لياسو يرادهگنوريمعت 20026.75005,350 11010350020

8940هژورپكيتامروفنا عماج ماظن ينابيتشپو ياقتراو ليمكت 2,0000.4470894 11010350030

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 15,368.000005,368هدش يتايلمع هژورپ1103001000 5,3680

5,3680هژورپيتاقيقحتو يشهوژپروما ماجنا 12044.73335,368 11030010030

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1893.00000893راميب1602001000 8930

8930وجشناديتشادهبو يژولويدار يهاگشيامزآ،يشزومآروما ماجنا 1,0000.8930893 16020010060
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

185,640.0000085,640 35,64050,000

35,64050,000وجشناديكشزپ هورگ نايوجشناد ياه سالك يرازگرب 2,00042.820085,640 18030020050

نايوجشناد هب يگنهرفو يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803019000
يليصحتزاجم

13,563.000003,563 3,5630

8930رفنديتاساو نايوجشناد يشزومآروما ماجنا 1,5000.5953893 18030190010

4340وجشنادنايوجشناد يا هرواشم تامدخ ماجنا 1,2000.3617434 18030190020

2,2360دلجنايوجشناد يشزومآ كمك تاموزلمورازفا تشونو بتكراشتناو هيهت 6003.72672,236 18030190030

يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس 1113001103,755,281 103,755,28100

ينامسج يگدامآو يماظن شزومآ همانرب 1416,719.00000416,719رفن1101002000 416,7190

41,5230رفنينامسج يگدامآ 225,4030.184241,523 11010020010

150,1690تعاس -رفنروياپ نانكراك شزومآ 3,50442.8565150,169 11010020020

225,0270رفنهفيظو نانكراك شزومآ 187,0001.2034225,027 11010020030

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 1912,334.00000912,334تيرومام1101007000 912,3340

414,5820هدراهرهش تينما ياقترا 1527,638.8000414,582 11010070040

273,3170درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 1273,317.0000273,317 11010070060

224,4350ناگييتايلمع ياه تيرومام ماجنا 932,413.2796224,435 11010070070

يعافد يگدامآ ظفح همانرب 191,761,344.0000091,761,344ناگي1101015000 91,761,3440

33,580,7630ناگييمزر ينابيتشپ ياهدحاو ظفح 311,193,587.666733,580,763 11010150060

21,283,3320ناگييمزر ينابيتشپ تامدخ ياهدحاو ظفح 54,256,666.400021,283,332 11010150070
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

36,897,2490ناگييمزر ياهدحاو ظفح 218,448,624.500036,897,249 11010150080

يعافدروما يربهار همانرب 19,709,257.000009,709,257ناگي1101019000 9,709,2570

12,7150رفنيدارفنا تشادهب تامدخ هيارا 1,167,6500.010912,715 11010190020

8,6970ناگيينامزاس تشادهب تامدخ هيارا 1,167,6500.00748,697 11010190040

58,1950رفننانكراك يعامتجا تلزنم ياقترا 229,097.500058,195 11010190080

9,629,6500ناگيتراظنو تياده،يزير همانرب،يراذگ تسايس ماجنا 31430,667.67529,629,650 11010190110

مزر يگدامآو شيامزر يارجا همانرب 1344,357.00000344,357شيامزر1101020000 344,3570

344,3570شيامزرمزر يگدامآو شيامزر يرازگرب 60,0005.7393344,357 11010200010

تاعالطا يروĤنف هعسوت همانرب 117,087.0000017,087ربراك1101023000 17,0870

17,0870ربراكتاطابتراو تاعالطاو يروĤنف تامدخ هيارا 150,0000.113917,087 11010230020

يماظن نكاماو تازيهجت ظفح همانرب 1575,505.00000575,505نكاما-هاگتسد1101033000 575,5050

14,3530هاگتسديمومع مالقا يرادهگنوريمعت 114,353.000014,353 11010330010

114,8260هاگتسدتازيهجت يرادهگنوريمعت 428,706.5000114,826 11010330020

316,4280هاگتسديعافد مالقاديرخ 1316,428.0000316,428 11010330040

129,8980عبرمرتمتاسيساتو نكاما يزاسزابو يرادهگن 5,000,0000.0260129,898 11010330070

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 118,678.0000018,678هدش يتايلمع هژورپ1103001000 18,6780

18,6780هژورپيتعنصريغ تاقيقحت ماجنا 70026.682918,678 11030010190

تظافح هاپس 1113002813,511 813,51100
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 1276,839.00000276,839تيرومام1101007000 276,8390

276,8390ناگييناگي يگدامآ حطس ياقترا 1276,839.0000276,839 11010070050

نكامازا تظافح همانرب 1198,876.00000198,876ناكم1101013000 198,8760

147,1690ناكم-ناگيساسحو يتايح نكامازا تظافح نيمات 702,102.4143147,169 11010130010

51,7070درومنارسروضحرداه سالجاواه تيرومام لحمو نكامازا تظافح نيمات 100517.070051,707 11010130020

اه تيصخشزا تظافح همانرب 1189,955.00000189,955رفن1101014000 189,9550

32,1070يتظافح ميتاه ناتسا ياه تيصخشزا تظافح يرارقرب 301,070.233332,107 11010140010

93,1300يتظافح ميتماظن هبتر يلاع ياه تيصخشزا تظافح يرارقرب 350266.085793,130 11010140020

 تيصخشو  يللملا نيبو يلم ياه سالجاو مسارمزا تظافح يرارقرب
نامهيم هبتر يلاع ياه

64,7180مسارم 461,406.913064,718 11010140030

روشك ياه هاگدورفزا تظافح همانرب 1147,841.00000147,841تينما بيرض1303014000 147,8410

54,1580يتظافح ميتيماظنريغ ياهزاورپرد تينمادراگرارقتسا قيرطزااهزاورپ تينما نيمات 7,0007.736954,158 13030140010

93,6830هاگدورفنانآ هارمهرابو نيرفاسم يسرزاب قيرطزااهزاورپ تينما نيمات 621,511.016193,683 13030140020

(ص)1 ءايبنالا متاخ يگدنزاس هاگرارق 11130030 000

رثوك هعسوت ياه حرط يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - 111300422,192,767 22,192,76700

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 118,513,673.0000018,513,673تيرومام1101007000 18,513,6730

18,513,6730ناگييتينماو يعافد ياه تيرومام يارجا 118,513,673.000018,513,673 11010070020

يعافد ياه تيرومام زا يصصخت ينابيتشپ همانرب 13,679,094.000003,679,094تيرومام1101051000 3,679,0940

3,679,0940تيروماميعافد ياه تيرومام زا يصصخت ينابيتشپ 13,679,094.00003,679,094 11010510010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تمحر ميسن يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - 11130051,410,000 1,410,00000

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 11,338,305.000001,338,305تيرومام1101007000 1,338,3050

1,338,3050ناگياه تيرومامزا يصصخت ينابيتشپ 11,338,305.00001,338,305 11010070080

يعافد ناوت ياقترا همانرب 171,695.0000071,695ناگي1101017000 71,6950

71,6950هژورپمئاق حرط ياه هژورپ ماجنا 171,695.000071,695 11010170060

تيالو حرط يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - 11130062,640,241 2,640,24100

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 12,640,241.000002,640,241تيرومام1101007000 2,640,2410

2,640,2410ناگييعافد ياه تيرومام يارجا 12,640,241.00002,640,241 11010070010

1( يرتشوش ديهش حرط ) - ينيمز عافد ياه تيرومام يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس 11130076,770,705 6,770,70500

ينيمز يورين ياه تيرومام ماجنا همانرب 16,770,705.000006,770,705تيرومام1101030000 6,770,7050

6,523,4000ناگيقرش بونجو قرش لامش،برغ لامش ياه تيرومام يارجا 16,523,400.00006,523,400 11010300010

247,3050ناگيروشك قرش لامش رد يمدرم رادياپ تينما يارجا 1247,305.0000247,305 11010300020

عيبر رون يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - 11130085,825,866 5,825,86600

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 15,825,866.000005,825,866تيرومام1101007000 5,825,8660

5,825,8660ناگييناتسا هاپس نامزاس هرادا 15,825,866.00005,825,866 11010070030

مدقم ينارهط نسح ديهش هعسوت ياهحرط يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - 11130096,500,000 6,500,00000

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 16,500,000.000006,500,000تيرومام1101007000 6,500,0000

6,500,0000ناگييعافد ياه تيرومامزا يصصخت ينابيتشپ 16,500,000.00006,500,000 11010070110
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يكدور ديهش حرط - يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس 111300105,129,168 5,129,16800

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 13,504,196.000003,504,196تيرومام1101007000 3,504,1960

3,504,1960ناگيييايرد ياه تيرومامزا يصصخت ينابيتشپ 13,504,196.00003,504,196 11010070090

يعافد يگدامآ ظفح همانرب 11,538,750.000001,538,750ناگي1101015000 1,538,7500

1,538,7500دحاوييايرد ياهدحاو هب ينابيتشپ تامدخ هيارا 11,538,750.00001,538,750 11010150010

بونج ريازج نارمع و هعسوت همانرب 186,222.0000086,222هژورپ1101039000 86,2220

 يايرد و سراف جيلخ ريازج تاماكحتسا تيوقت و يهدناماس
1)تاعزان حرط(نامع

86,2220هژورپ 186,222.000086,222 11010390010

يمظاك ديهش حرط - يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس 111300114,631,787 4,631,78700

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 13,937,019.000003,937,019تيرومام1101007000 3,937,0190

3,937,0190ناگييياوه ياه تيرومامزا يصصخت ينابيتشپ 13,937,019.00003,937,019 11010070120

يعافد يگدامآ ظفح همانرب 1694,768.00000694,768ناگي1101015000 694,7680

694,7680دحاويياوه ياهدحاو هب ينابيتشپ تامدخ هيارا 1694,768.0000694,768 11010150020

(ع)1 نيسح ماما حرط - يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس 11130012920,000 920,00000

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 1920,000.00000920,000تيرومام1101007000 920,0000

920,0000نادرگيعافد ياه تيرومامزا يصصخت ينابيتشپ 1920,000.0000920,000 11010070100

يسنورب ديهش حرط - يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس 11130013560,000 560,00000

يتينماو يگنهرف ياه تيرومام ماجنا همانرب 1500,000.00000500,000تيرومام1101029000 500,0000

500,0000دروميتينماو يگنهرف ياه تيرومامزا يصصخت ينابيتشپ 1500,000.0000500,000 11010290010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

اهرهش نالك ينيشن هيشاح يهدناماس همانرب 160,000.0000060,000هژورپ1102026000 60,0000

60,0000رتموليكاهرهش نالك هيشاح ينيمات تامادقا و يهدناماس 160,000.000060,000 11020260010

رثوك ييادز تيمورحم هاگرارق - يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس 111300142,100,000 2,100,00000

روشك يزاسزابو ييادز تيمورحمرد تكراشم همانرب 12,100,000.000002,100,000هژورپ1101026000 2,100,0000

2,100,0000هژورپهعفنملا ماع ياه همانربواه هينيسح،دجاسم يزاسونو يزاسزاب 12,100,000.00002,100,000 11010260010

1 (ص) يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - لوسر ترضح ينادابآ و تفرشيپ و ييادز تيمورحم هب كمك 11130015177,406 177,40600

روشك يزاسزابو ييادز تيمورحمرد تكراشم همانرب 1177,406.00000177,406هژورپ1101026000 177,4060

177,4060هژورپروشك مورحم ياهناتسرهش و اهناتسهد رد ينادابآ و تفرشيپ،هعسوت 1177,406.0000177,406 11010260020

يرقاب  ديهش حرط - يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس 111300193,140,239 3,140,23900

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 13,140,239.000003,140,239تيرومام1101007000 3,140,2390

3,140,2390ناگييعافد ياه تيرومامزا يصصخت ينابيتشپ 13,140,239.00003,140,239 11010070110

تياده رون - يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس 11130020800,000 800,00000

يگنهرف ياه تيرومامدربشيپ همانرب 1800,000.00000800,000تيرومام1101005000 800,0000

573,3330هژورپيگنهرف ياه هژورپ يارجا 1057,333.3000573,333 11010050010

226,6670هورگيجيسب يگنهرفو يملع ناگبخن هعسوتو يهدنامزاس،بذج 375,555.6667226,667 11010050020

(ع)1 1113051717,515 نيسح ماما عماج هاگشناد 717,51500

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1455,699.00000455,699هدش يتايلمع هژورپ1103001000 455,6990

455,6990هژورپينفو يملع تاقيقحت ماجنا 706,509.9857455,699 11030010160
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

183,182.0000083,182 83,1820

83,1820وجشنادنايوجشناد يشزومآ ياه هرود يارجا 496167.705683,182 18030010100

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1178,634.00000178,634 178,6340

178,6340وجشنادنايوجشناد يشزومآ ياه هرود يارجا 2,99359.6839178,634 18030060120

1( جع ) 1113061465,744 مظعالا هللا هيقب يكشزپ مولع هاگشناد 465,74400

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1181,491.00000181,491هدش يتايلمع هژورپ1103001000 181,4910

87,5580هژورپييايميش تاقيقحت ياه حرط يارجاو شهوژپ ماجنا 302,918.600087,558 11030010070

 سوريو،يژولويب،يژولونكتونانوويب تاقيقحت ياه حرط يارجاو شهوژپ
نسكاوو

79,1320هژورپ 701,130.457179,132 11030010220

3,1490ملقيشهوژپو يهاگشيامزآ تازيهجت يرادهگنو نيمات 10314.90003,149 11030010240

11,6520رفنمانمگ يادهش يكيتنژ تيوه يياسانش 62518.643211,652 11030010280

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 126,992.0000026,992راميب1602001000 26,9920

7,2880رفنيهاگتهاقن تامدخ هيارا 7,0001.04117,288 16020010040

18,0850راميبينامرد تامدخ ماجنا 2,500,0000.007218,085 16020010070

1,6190رفنلزنمرد يتبقارم تامدخ ماجنا 7002.31291,619 16020010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1130,797.00000130,797 130,7970

130,7970وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 537243.5698130,797 18030020020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

125,575.0000025,575 25,5750

25,5750وجشنادنايوجشناد ينادراك ياه هرود يارجا 39265.242325,575 18030040090

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

142,155.0000042,155 42,1550

42,1550وجشناديسانشراك ياه هرود يارجا 53578.794442,155 18030050150

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

158,734.0000058,734 58,7340

58,7340وجشناددشرا يسانشراك ياه هرود يارجا 207283.739158,734 18030060140

يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس تاعالطا تظافح نامزاس 1113101459,433 459,43300

يعافد هزوح ينامزاس تينما ياقترا همانرب 1459,433.00000459,433تينما بيرض1102022000 459,4330

42,5680رفننانكراك يصصختو يمومع شزومآ 6,0007.094742,568 11020220020

107,5170هناماستاطابترا تينما ياقترا 18,8005.7190107,517 11020220040

79,2230درومهناريگشيپو يتظافح تايلمع ماجنا 3,20024.757279,223 11020220080

95,0680درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 5,60016.976495,068 11020220090

86,7710دنسكرادمودانسا يرادهگن 1,00086.771086,771 11020220120

48,2860درومتازيهجت يرادهگن 50096.572048,286 11020220130

ينويليم 20 جيسب نامزاس - شترا 111313111,804,843 11,804,84300

جيسب هعسوتو شزومآ،بذج همانرب 18,541,735.000008,541,735رفن1101012000 8,541,7350

1,264,7260هرود-رفننايجيسب هب يشزومآ تامدخ هيارا 1,150,0001.09981,264,726 11010120010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

217,5410رفنيمومعو يزومآ شنادرون نايهار هب ييودرا تامدخ هيارا 2,750,0000.0791217,541 11010120020

320,7480رفنيشزومآو يملع تامدخ هيارا 520,0000.6168320,748 11010120030

545,9020رفن)راشقارياسو نانز،يزومآ شناد،ييوجشناد(يگنهرف تامدخ هيارا 5201,049.8115545,902 11010120040

146,8390رفنينامسج يگدامآو يشزرو تامدخ هيارا 1,050,0000.1398146,839 11010120050

870,1620نادرگشيامزرو شزومآ ياه تيلاعفرد جيسب ياه نادرگ يريگراكب 3,000290.0540870,162 11010120060

1,059,4230هدرجيسب ياه هدرزيهجت 100,00010.59421,059,423 11010120070

676,6460هدر)جيسب يطابترا هكبش(تاعالطا يروĤنف هعسوت 52,00013.0124676,646 11010120080

554,7290عبرمرتمتمواقم ياه هدر نكاما يرادهگنوريمعتو ليمكت 10,100,0000.0549554,729 11010120090

1,228,4430رفننايجيسب يهدناماسو بذج 1,000,0001.22841,228,443 11010120100

762,6080رفننايجيسب ماجسناو ظفح 1,000,0000.7626762,608 11010120110

893,9680درومپاچ،هراونشج،هاگشيامن،مليف تخاس 1,100812.6982893,968 11010120120

تمواقم ياه هزوحواه هاگياپ هب كمك همانرب 110,00029.664603,263,108هدر1101025000 3,263,1080

3,263,1080هدريزومآ شناد ياهدحاوو نوناك،هزوح،هاگياپ هنيزه كمك 110,00029.66463,263,108 11010250010

يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس رد هيقف يلو يگدنيامن 1113201940,425 940,42500

يعافد هزوح يتديقع يگنهرف تامدخ هيارا همانرب 1933,177.00000933,177رفن1101022000 933,1770

59,3080رفنقالخاو ينآرق ياه شزومآ 6,0009.884759,308 11010220020

27,1080رفننويناحور يشزومآ يملع يدنمناوت ياقترا 1,40019.362927,108 11010220100

78,9370درومهاپسدركلمع ساكعناو يعامتجا تلزنم ياقترا 200394.685078,937 11010220110
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

51,0860رفنيناحور نيغلبم مازعا 2,30022.211351,086 11010220130

7,2400درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 3,6002.01117,240 11010220170

9,3080درومهاپس يگنهرف تالوصحم ياوتحمديياتو يسررب 7,3001.27519,308 11010220180

18,8990دروميونعم يزاساضفواه تبسانم،مسارم يرازگرب 6,5002.907518,899 11010220210

3,1190درومهاپس تاررقمو طباوض يعرشدييات 2,0001.55953,119 11010220220

66,5590رفننامزاسرب تراظنو نانكراك يبتكم تيحالصدييات 100,0000.665666,559 11010220230

21,9970رفنيسايس يتديقعديتاسا نايبرم تيبرت 1,42015.490821,997 11010220240

17,0440رفنيغيلبت يمزر بالط يزاس يدنمناوت 1,00017.044017,044 11010220260

10,0840ربراكتاعالطا يروĤنف هعسوت 1,2008.403310,084 11010220270

491,2860رفننانكراك يسايس يتديقع شزومآ قيمعتو هعسوت 350,0001.4037491,286 11010220280

71,2020رفنيسايس شنيب ياقتراو تياده 37,5001.898771,202 11010220290

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 17,248.000007,248هدش يتايلمع هژورپ1103001000 7,2480

7,2480هژورپشهوژپو تاقيقحتو يتاعلاطمروما ماجنا 24030.20007,248 11030010050

(ع)1 1113481450,420 نيسح ماما يرادساپ تيبرت و يرسفا هاگشناد 450,42000

نايوجشناد يتيبرتدشر همانرب  تاونسردوجشناد1101037000
يليصحتزاجم

1187,665.00000187,665 187,6650

187,6650وجشنادنايوجشناد يتيبرت ياه هرود يارجا 3,50053.6186187,665 11010370010

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 118,766.0000018,766هدش يتايلمع هژورپ1103001000 18,7660

18,7660هژورپيشهوژپ هدنيآو ينفو يملع تاقيقحت ماجنا 20093.830018,766 11030010170
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1243,989.00000243,989 243,9890

243,9890وجشناديشزومآ ياه هرود يارجا 5,00048.7978243,989 18030050130

يگدنزاس جيسب 1113901264,650 264,65000

روشك يزاسزابرد تكراشم همانرب 1264,650.00000264,650هژورپ1101024000 264,6500

238,1840زور-رفنترجهو يداهج ياهودرا يارجا 1,000,0000.2382238,184 11010240010

13,2330هاگراكيگدنزاس يتراهمو يهيجوت ياه هاگراك يارجا 1,10012.030013,233 11010240020

13,2330دحاويتمواقمداصتقا ياهدحاوداجيا هب كمك 8,0001.654113,233 11010240070

ناريا يمالسا يروهمج حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس 11140012,138,811 1,938,8110200,000

ينامسج يگدامآو يماظن شزومآ همانرب 1960.00000960رفن1101002000 9600

2880رفنينامسج يگدامآ 1288.0000288 11010020010

4800تعاس -رفنروياپ نانكراك شزومآ 1480.0000480 11010020020

1920رفنهفيظو نانكراك شزومآ 1192.0000192 11010020030

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 144.0000044تيرومام1101007000 440

440درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 144.000044 11010070060

يماظن نكاماو يمومع مالقا ظفح همانرب 12,527.000002,527نكاما-هاگتسد1101016000 2,5270

1,5160هاگتسديمومع مالقا يرادهگنوريمعت 11,516.00001,516 11010160020

8850هاگتسدتاسيساتو نكاما يزاسزابو يرادهگنوريمعت 1885.0000885 11010160030

1260هاگتسديمومع مالقاديرخ 1126.0000126 11010160040
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يعافدروما يربهار همانرب 11,934,814.000001,934,814ناگي1101019000 1,934,8140

1,7850رفنيدارفنا تشادهب تامدخ هيارا 11,785.00001,785 11010190020

1,7850رفنينامزاس تشادهب تامدخ هيارا 11,785.00001,785 11010190030

35,6960رفننانكراك يعامتجا تلزنم ياقترا 135,696.000035,696 11010190080

1,895,5480ناگيتراظنو تياده،يزير همانرب،يراذگ تسايس 11,895,548.00001,895,548 11010190150

تاعالطا يروĤنف هعسوت همانرب 1308.00000308ربراك1101023000 3080

1230ربراكتاطابترا يروĤنف هعسوت 1123.0000123 11010230060

1230ربراكتاعالطا يروĤنف هعسوت 1123.0000123 11010230070

620ناگيلرتنكو يهدنامرف 162.000062 11010230090

روشك يزاسزابرد تكراشم همانرب 1200,000.00000200,000هژورپ1101024000 0200,000

0200,000هژورپروشك يزاسزابرد تكراشم 1200,000.0000200,000 11010240050

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1158.00000158هدش يتايلمع هژورپ1103001000 1580

1580هژورپيتعنصريغ تاقيقحت ماجنا 1158.0000158 11030010190

 ناريا يمالسا يروهمج حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس - زا يشان حلسم ياهورين لنسرپ دنمزاين نيموكحم هيد
هلوحم فياظو ماجنا

111400277,659 77,65900

دنمزاين نيموكحم هيد تخادرپ همانرب 100776.5900077,659رفن1101034000 77,6590

77,6590هدنورپنانكراكدنمزاين نيموكحم هيد ناربجو يسررب 100776.590077,659 11010340010

ناريا يمالسا يروهمج حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس تاعالطا تظافح هرادا 111400346,115 46,11500

يعافد هزوح ينامزاس تينما ياقترا همانرب 146,115.0000046,115تينما بيرض1102022000 46,1150
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,4010رفن)بتك پاچو فيلات(يتظافح ياه شزومآ يارجاو يزاس هاگآ 14,401.00004,401 11020220010

36,0960رفنيصصختو يمومعروما ماجنا 136,096.000036,096 11020220070

4,9580درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 14,958.00004,958 11020220090

6600دنسدانسا يرادهگنو ظفح 1660.0000660 11020220110

اوق لك مظعم يهدنامرف يسايس  يتديقع رتفد 11140043,933 3,93300

يعافد هزوح يتديقع يگنهرف تامدخ هيارا همانرب 13,744.000003,744رفن1101022000 3,7440

2,5800همانربيتاراشتناو يغيلبت،يگنهرف ياه همانرب يارجا 5051.60002,580 11010220040

3880رفنيمومع ينابيتشپ تامدخ ماجنا 1038.8000388 11010220140

7760درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 1206.4667776 11010220170

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1189.00000189هدش يتايلمع هژورپ1103001000 1890

1890هژورپيگنهرفرومارد يشهوژپو يتعنصريغ تاقيقحت ماجنا 1189.0000189 11030010200

يعافد روما يدربهار تاقيقحت زكرم 111400577,301 66,301011,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 100773.0100077,301هدش يتايلمع هژورپ1103001000 66,30111,000

1230رفننانكراك شزومآو يملع شناد ياقترا 602.0500123 11030010010

4,563227رفننانكراك يعامتجا تلزنم ياقترا 6079.83334,790 11030010020

10,3702,752هژورپيشهوژپ ياه همانرب ينابيتشپو يتاكرادتروما ماجنا 20065.610013,122 11030010040

24,6553,513هژورپيتاقيقحتو يتاعلاطم ياه هژورپ ماجنا 200140.840028,168 11030010060

 يشهوژپ،يملع يشيدنا مه تاسلجاهدرگزيم،اه شيامه يرازگرب
يتاقيقحتو

12,3273,207داديور 50031.068015,534 11030010210

98



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,7470ناونعسدقم عافد هب طوبرم تافيلاتو تاعلاطم تاقيقحتزا تيامحو شهوژپ 4387.13953,747 11030010230

4,9680ناونعسدقم عافد يشهوژپ بتك پاچو فيلاتو نيودت 43115.53494,968 11030010250

 يتوص لياسوديرخورازفا مرنورازفا تخسو هارمه هنايارديرخو هيهت
يريوصتو

4,562301هاگتسد 5097.26004,863 11030010260

9861,000باتك-هيرشنبتكو تايرشنراشتناو پاچ،هيهت 3006.62001,986 11030010270

رون نايهار يزكرم داتس 1114006223,300 223,30000

رون نايهار ياه ناوراك مازعازا تيامحو يهدناماس همانرب 7,000,0000.0100069,727مازعا1703032000 69,7270

53,4180رفننارياز هيذغتو ناكسا،مازعاروما ماجنا 7,000,0000.007653,418 17030320010

1,0000رفننارياز يماظتناو يتينماروما ماجنا 7,000,0000.00011,000 17030320020

1,0000رفننارياز نامردو تشادهبروما ماجنا 7,000,0000.00011,000 17030320030

10,1310هسسوم-هاگرارقداهن مدرم تاسسومو اه هاگرارقزا ينابيتشپو تيامح 30337.700010,131 17030320040

4,1780هناماسشياپودصر هناماس يزادنا هار 22,089.00004,178 17030320050

 يگنهرفروما ،اه نامداي يهدناماسو يراذگ تسايس همانرب
رون نايهار يرگتياورو

1135,971.00000135,971دروم1703042000 135,9710

32,6020هاگشيامناه هاگشيامنزا تيامحو تراظن ،يزير همانرب 80040.752532,602 17030420010

2,8950دلجيگنهرف تالوصحمو بتكديلوتزا تيامحو تراظن،يزير همانرب 500,0000.00582,895 17030420020

82,0040نامدايادهش نامداي هراداو تراظن 581,413.862182,004 17030420030

18,4700يوارنايوارزا تيامحو تراظن 30,0000.615718,470 17030420040

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 30586.7333017,602هدش يتايلمع هژورپ1708001000 17,6020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

17,6020هژورپيتاعلاطم ياه شهوژپ ماجنا 30586.733317,602 17080010100

ينيوآ ديهش هژورپ 1114007411,640 ناريا يمالسا يروهمج حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس - 411,64000

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 1411,640.00000411,640تيرومام1101007000 411,6400

411,6400درومصوصخم ياه تيلاعف ماجنا 1411,640.0000411,640 11010070060

يعافد يگدامآ ياقترا يعافد هينب تيوقت - - حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس 111400813,209,138 13,209,13800

يعافد هدمع تازيهجت ياقترا همانرب 112,206,590.0000012,206,590هاگتسد1101003000 12,206,5900

4,353,2950يدنمناوت نازيميعافد ياه يدنمناوت شيازفا 14,353,295.00004,353,295 11010030010

2,984,2520مالقايعافد هدمع مالقا نيمات 12,984,252.00002,984,252 11010030020

4,869,0430هژورپيتعنص يراذگ هيامرس تاقيقحت هب كمك 14,869,043.00004,869,043 11010030030

يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب 1919,000.00000919,000ناگي1101007000 919,0000

 بنت و  گرزب بنت(بونج ريازج رد ييايرد ياهناگي هعسوت و رارقتسا
1)كچوك

919,0000ناگي 1919,000.0000919,000 11010070170

يعافد ناوت ياقترا همانرب 183,548.0000083,548ناگي1101017000 83,5480

83,5480ملقيعافد صاخ ياه هژورپ ياه هنيزه نيمات 183,548.000083,548 11010170040

روشك لماع ريغ دنفادپ نامزاس - ناريا يمالسا يروهمج حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس 1114009383,709 383,70900

 شهاك و يزاس نوصم ، شياپ ، دصر يربهار و تياده همانرب
اه تخاسريز يريذپ بيسآ

1172,670.00000172,670هاگتسد1101041000 172,6700

129,5030ناتسا / هاگرارقاه ناتسا و يزكرم يتايلمع ياه هاگرارق ليمكت و يزادنا هار 383,407.9737129,503 11010410010

 و ساسح ،يتايح ياه تخاسريز يريذپ بيسآ شهاك و يزاس نوصم
مهم

43,1670تخاسريز 100431.670043,167 11010410020
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 دنفادپ ياه همانرب يارجا يگنهامه و يربهار ،تياده همانرب
روشك لماع ريغ

1211,039.00000211,039هاگتسد1101042000 211,0390

3,4410باتك / هيرشنبتك و تايرشن راشتنا و پاچ ،هيهت 7,0000.49163,441 11010420010

27,9630داديورهاگشيامن و شيامزر ، شيامه يرازگرب 212131.900927,963 11010420020

25,1240مليف / هقلحاهنآ شخپ و يا هناسر تاديلوت هئارا و هيهت 40628.100025,124 11010420030

50,2480هروديشزومآ ياه هرود يارجا 10,0005.024850,248 11010420040

91,7010ناونعاه درادناتسا و اه لمعلاروتسد ،اه همان نييآ ،تاماظن هيهت 100917.010091,701 11010420050

12,5620هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 20628.100012,562 11010420060

يلم عافد يلاع هاگشناد 1114401156,221 151,22105,000

تاعالطا يروĤنف هعسوت همانرب 120,448.0000020,448ربراك1101023000 19,4481,000

2,933500هناماسكيتامروفنا ياه متسيسزا ينابيتشپ 13,433.00003,433 11010230040

6,707500ناكم-هاگتسدنكاماو تازيهجت،يرادهگنوريمعت 17,207.00007,207 11010230050

6,7070هناماسكيتامروفنا ماظن ياقتراو ليمكت 16,707.00006,707 11010230080

3,1010لاس-رفنشزومآو لرتنك،تراظن،تيريدم 13,101.00003,101 11010230100

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

650154.77230100,602 98,1022,500

98,1022,500وجشناديشزومآ ياه هرود يارجا 660152.4273100,602 18030010090

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 60586.1833035,171درواتسد1805003000 33,6711,500

33,6711,500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپ ماجنا 60586.183335,171 18050030030
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هاگتسد
ييارجا
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

سدقم عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب 1114501430,000 430,00000

سدقم عافد يرنهو يگنهرفراثآرشنو ظفح همانرب 3,340118.44310395,600رثا1703013000 395,6000

 ياه شيامهو يصصخت ياه تسشن،مسارم،اه هراوداي يرازگرب
ينيد يگنهرف،يملع

55,6000داديور 320173.750055,600 17030130010

70,6000دروميزاجم ياضفو يمومع ياه هناسر،تاعوبطمرد يناسر عالطاو تاغيلبت 83085.060270,600 17030130020

 همجرتو يهافش خيرات تبث،يناسر عالطا،يهدناماس،يروآ عمج
سدقم عافد كرادمودانسا

79,0000رثا-گرب 40,0001.975079,000 17030130030

 عافد بتكديرخو پاچ لماش(سدقم عافداب طبترم تاراشتنازا تيامح
)سدقم عافد يبداراثآ فيلأتو نيودتو سدقم

66,6000ناونع 1,30051.230866,600 17030130040

 ييامنيس،ينويزيولت هاتوكودنلب ياه مليف تخاسزا تيامح
سدقم عافداب طبترمدنتسمو

74,6000ناونع 250298.400074,600 17030130050

 لماش(سدقم عافداب طبترم يرنهو يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح
)يمسجت ياهرنهو سكع،يسامح يقيسوم،دورس

35,6000تيلاعف ناونع 37096.216235,600 17030130060

 هورگ ليكشت لماش(سدقم عافداب طبترم يشيامن ياهرنهزا تيامح
)يا هنحص،ينابايخرتائت يارجاو يشيامن ياه

13,6000هورگ 55247.272713,600 17030130070

رون نايهار ياه ناوراك هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب 3,000,2000.0115034,400تمدخ -رفن1703043000 34,4000

34,4000تيلاعف ناونعاه ناتساوزكرمرون نايهار هزوح يرنهو يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح 48071.666734,400 17030430010

(ص)1 1115001500,000 ءايبنالامتاخ ترضح يزكرم هاگرارق 500,00000

 روما رب تراظن و تياده ،يزيرهمانرب ،يراذگ تسايس همانرب
يتينما و يعافد

160,000.0000060,000دنس1101043000 60,0000

 ياههمانشخب و اهلمعلاروتسد ،دانسا ،اهشرازگ غالبا و نيودت و هيهت
زاين دروم

10,0000دنس 110,000.000010,000 11010430010
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

50,0000دنس-شرازگگنج و ديدهت يسانش تيهام و يدربهار تاعلاطم 150,000.000050,000 11010430020

نما ياههاگرارق يرادهگن و يمومع مالقا نيمأت همانرب 1230,000.00000230,000نامتخاس و نكاما1101044000 230,0000

140,0000دروميصصخت و يمومع مالقا زيهجت و نيمأت 1140,000.0000140,000 11010440010

90,0000دروماههاگرارق يصصخت يناسر زور هب و يرادهگن ، زيهجت 190,000.000090,000 11010440020

يتينما و يعافد ياهتيرومأم ماجنا همانرب 1210,000.00000210,000تيرومام1101045000 210,0000

120,0000تيرومامينارحب و يرارطضا ياهتيرومأم زا ينابيتشپ 1120,000.0000120,000 11010450010

90,0000دروميمشاه يلع ديهش حرط 190,000.000090,000 11010450020

يزاريش دايص ديهش حرط (ص - ) 1115002460,000 ءايبنالامتاخ ترضح يزكرم هاگرارق 460,00000

حلسم ياهورين مزر يگدامآ و اهشيامزر يبايزرا همانرب 1310,000.00000310,000شيامزر1101046000 310,0000

310,0000شيامزرم.ن مزر يگدامآ و اهشيامزر يبايزرا و تراظن 1310,000.0000310,000 11010460010

 ناوت رب تراظن و تياده ،يزير همانرب ،يراذگ تسايس همانرب
روشك يعافد

1150,000.00000150,000دنس1101047000 150,0000

50,0000دنسيتينما - يعافد نالك يدربهار يحارط و تاعلاطم 150,000.000050,000 11010470010

100,0000شرازگهبناج همه عافد يارب يلم ياهيگدامآ رمتسم يبايزرا و يناديم تراظن 1100,000.0000100,000 11010470020

رگادوس ديهش حرط (ص - ) 11150031,520,000 ءايبنالامتاخ ترضح يزكرم هاگرارق 1,520,00000

هبناج همه عافد هنحص يزاس هدامآ و يحارط همانرب 1520,000.00000520,000دروم1101048000 520,0000

470,0000دروميردنكسا هللادبع ديهش حرط 1470,000.0000470,000 11010480010

50,0000درومورين و تازيهجت يزاس نميا 150,000.000050,000 11010480020
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نما يطابترا ياههكبش ياقترا و ظفح ،زيهجت ،هعسوت همانرب
حلسم ياهورين تاعالطا يروآ نف ريذپ لماعت و

11,000,000.000001,000,000هناماس1101049000 1,000,0000

400,0000هناماسحلسم ياهورين نما يلماعت ياههكبش زيهجت و هعسوت 1400,000.0000400,000 11010490010

600,0000هناماسحلسم ياهورين نما تاطابترا هكبش ياقترا و ظفح ، داجيا 1600,000.0000600,000 11010490020

ينادمه نيسح ديهش حرط (ص - ) 111500470,000 ءايبنالامتاخ ترضح يزكرم هاگرارق 70,00000

 تاديدهت اب هلباقم يربهار و تياده ،يراذگ تسايس همانرب
حلسم ياهورين يربياس و نيون

170,000.0000070,000دروم1101050000 70,0000

30,0000درومنيون تاديدهت و يربياس تاديدهت يسانش تيهام و تاعلاطم 130,000.000030,000 11010500010

 و نيون تاديدهت اب هلباقم رب تراظن و يربهار ،تياده ،يراذگتسايس
يربياس

40,0000دروم 140,000.000040,000 11010500020

يا هفرح و ينف شزومآ نامزاس 11260017,195,700 6,830,700365,0000

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 157,90044.0106340,0806,949,280زومآ تراهم1802005000 6,609,2000

1,267,0000تعاس-رفنرازهتامدخ هورگ يا هفرحو ينف ياه تراهم شزومآ 43,50030.84601,341,800 180200500574,800

4,513,7000تعاس-رفنرازهتعنص هورگ يا هفرحو ينف ياه تراهم شزومآ 101,50046.94964,765,380 1802005006251,680

567,0000تعاس-رفنرازهيزرواشك هورگ يا هفرحو ينف ياه تراهم شزومآ 16,50035.1879580,600 180200500713,600

6,5000تعاس -رفنناتسچولبو ناتسيس ناتسا يتراهم يا هفرحو ينف شزومآ هعسوت 175,5000.03706,500 18020050240

75,0000تعاس-رفنرازهاهرهش هيشاحو يمسرريغ ياه هاگتنوكسرد يشزومآ تامدخ هعسوت 1,75042.857175,000 18020050260

35,0000هاگشزومآيا هفرحو ينفدازآ ياه هاگشزومآرب تيريدم 11,8352.957335,000 18020050300

35,0000زومآراكيا هفرحو ينف يزور هنابشزكارم هرادا هب كمك 6,5005.384635,000 18020050320
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

13,0000هناماسيكينورتكلا نيون ياه هيورواه هناماسرارقتساوارجا،يربهار 20650.000013,000 18020050340

22,0000يشزومآدحاودازآ ياههاگشزومآ و تباث زكارم يجنس رابتعا 2,7008.148122,000 18020050360

75,0000تعاس -رفنناركم هقطنم رد يا هفرح و ينف ياهشزومآ هعسوت 920,0000.081575,000 18020050370

يلغش ياه شزومآ همانرب 177,5570.047908,500همانيهاوگ1802007000 8,5000

1,0750تعاس -رفنناريدم يلغش ياه يگتسياشواه يدنمناوت ياقترا 21,0000.05121,075 18020070030

7,4250تعاس -رفننانكراك يلغش ياه يگتسياشواه يدنمناوت ياقترا 159,0000.04677,425 18020070040

تراهمدرادناتسا نيودت همانرب  نيودتدرادناتسا1802015000
هدش يرگنزابو

89871.2695064,000 64,0000

64,0000درادناتسايا هفرحو ينف ياه تراهم ياهدرادناتسا يرگنزابو نيودت 1,30049.230864,000 18020150010

تراهم شجنس همانرب 17,4258.202024,920142,920همانيهاوگ1802018000 118,0000

14,7000زومآراكتراهم يناهج تاقباسم يارب يزاس هدامآ 16091.875014,700 18020180010

31,0000رفنرازهيجنس تراهم ياهنومزآ يرازگرب 3,00010.333331,000 18020180020

52,2000زومآراكتراهم يلم تاقباسم يرازگرب 10,0005.220052,200 18020180030

20,1000رفنرازهتراهم همانيهاوگديدمتو ضيوعت،رودص 3,50012.862945,020 180201800424,920

 لاغتشا يريگهر و يشزومآ تياده ،يلغش هرواشم همانرب
ناگتخومآ تراهم

82324.3013020,000زومآراك رفنرازه1802022000 20,0000

15,0000زومآراك رفنرازهناگتخومآ تراهم يشزومآ تياده و يلغش هرواشم 64523.255815,000 18020220010

5,0000زومآراك رفنرازهناگتخومآ تراهم لاغتشا يريگهر 17828.08995,000 18020220020

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 38289.4737011,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 11,0000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,5000هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 31209.67746,500 18060010170

3,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 21,750.00003,500 18060010190

1,0000هخسنيا هفرحو ينف شزومآ ياهرامآراشتناوديلوت 6001.66671,000 18060010260

مشق ) ( سراف جيلخ يروانف تسيز كراپ 113500229,500 17,500012,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

36169.222206,092 6,0920

4000حرطاهحرط يبايزرا 2020.0000400 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

480روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 224.000048 18040140390

1440روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 818.0000144 18040140400

5,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 51,000.00005,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

35602.7143021,095 10,69510,400

300500هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 2532.0000800 18050050060

2,0009,900درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 45264.444411,900 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

5,8800 20294.00005,880 18050050220

150عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 27.500015 18050050340

2,5000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 5500.00002,500 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 20115.650002,313ينيرفآنف دشر خرن1805012000 7131,600
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

100800دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 3030.0000900 18050120020

3000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 2150.0000300 18050120220

313800روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 8139.12501,113 18050120230

روشك يملع تسايس تاقيقحت زكرم 1135005168,200 68,2000100,000

يدربهار ياه شهوژپ همانرب 162868.51850140,700ملعديلوت1804002000 40,700100,000

34,900100,000هژورپيملع ياه تسايس هنيمزرد يدربهار ياه شهوژپ ماجنا 150899.3333134,900 18040020120

5,8000شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 12483.33335,800 18040020330

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 250110.0000027,500راشتناو يفرعم1805013000 27,5000

27,5000هتفايملع جيورت ياه تيلاعف زا تيامح 250110.000027,500 18050130110

يوضر ناسارخ يروانف و ملع كراپ 1135006102,545 72,545030,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

51030.0196015,310 15,3100

5,6000حرطاهحرط يبايزرا 22425.00005,600 18040140020

1,0000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 2500.00001,000 18040140050

1,1400دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 11410.00001,140 18040140380

2,3280روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 9724.00002,328 18040140390

1,2420روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 6918.00001,242 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

195218.4154042,591 41,3911,200

1,4940هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 5029.88001,494 18050050060

29,3900درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 89330.224729,390 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

4,2580 25170.32004,258 18050050220

2490عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 259.9600249 18050050340

6,0001,200هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 12600.00007,200 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 56079.7214044,644ينيرفآنف دشر خرن1805012000 15,84428,800

2,8001,400دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 28015.00004,200 18050120020

2,2802,280دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 11440.00004,560 18050120210

4,85012,610روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 97180.000017,460 18050120220

5,91412,510روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 69267.014518,424 18050120230

سراف يروانف و ملع كراپ 113500786,600 66,600020,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

30946.8026014,462 12,5181,944

5,0800حرطاهحرط يبايزرا 20325.02465,080 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

7000دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 7010.0000700 18040140380

3,4800روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 14524.00003,480 18040140390
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7020روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 3918.0000702 18040140400

2,0561,944يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

162246.9877040,012 38,9921,020

1,6560هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 5530.10911,656 18050050060

30,3600درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 92330.000030,360 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

4,200520 28168.57144,720 18050050220

2760عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 2710.2222276 18050050340

2,500500هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 7428.57143,000 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 148217.0676032,126ينيرفآنف دشر خرن1805012000 15,09017,036

2,5400دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 25410.00002,540 18050120020

1,400700دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 7030.00002,100 18050120210

7,25011,600روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 145130.000018,850 18050120220

3,9004,736روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 39221.43598,636 18050120230

ناليگ يروانف و ملع كراپ 113500879,000 61,500017,500

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

52616.730008,800 8,8000

2,3200حرطاهحرط يبايزرا 23210.00002,320 18040140020

7000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 2350.0000700 18040140050
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,2100دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 12110.00001,210 18040140380

2,1120روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 8824.00002,112 18040140390

1,4580روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 8118.00001,458 18040140400

1,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 2500.00001,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

191188.2827035,962 35,9620

1,5210هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 5129.82351,521 18050050060

27,8850درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 85328.058827,885 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

3,8030 25152.12003,803 18050050220

2530عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 2510.1200253 18050050340

2,5000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 5500.00002,500 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 58158.9294034,238ينيرفآنف دشر خرن1805012000 16,73817,500

1,818580دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 23510.20432,398 18050120020

2,4202,420دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 12140.00004,840 18050120210

4,4004,400روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 88100.00008,800 18050120220

6,10010,100روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 81200.000016,200 18050120230

2,0000دروميمالسا ياهروشك يروĤنفو ملع ياهكراپ هكبش هناخريبدزا تيامح 12,000.00002,000 18050120240

يزكرم يروانف و ملع كراپ 113500987,140 51,140036,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

20549.0000010,980 10,9800

2,6000حرطاهحرط يبايزرا 10425.00002,600 18040140020

1,0000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 2500.00001,000 18040140050

1500دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 1510.0000150 18040140380

1,4400روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 6024.00001,440 18040140390

9900روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 5518.0000990 18040140400

4,8000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,200.00004,800 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

181,804.7222032,485 30,0602,425

1,0350هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 3430.44121,035 18050050060

20,5752,425درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 58396.551723,000 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

3,4500 17202.94123,450 18050050220

4000عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 4010.0000400 18050050340

4,6000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 10460.00004,600 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 152,911.6667043,675ينيرفآنف دشر خرن1805012000 10,10033,575

6,3001,300دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 13058.46157,600 18050120020

300450دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 1550.0000750 18050120210

3,00014,225روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 60287.083317,225 18050120220
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

50017,600روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 55329.090918,100 18050120230

نانمس يروانف و ملع كراپ 1135001074,200 54,200020,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

38829.5902011,481 5,4786,003

1,7122,563حرطاهحرط يبايزرا 17125.00004,275 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

200دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 210.000020 18040140380

1,7401,740روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 14524.00003,480 18040140390

1,2060روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 6718.00001,206 18040140400

3001,700يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 21,000.00002,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

236191.5678045,210 33,67811,532

1,9200هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 6430.00001,920 18050050060

26,8708,110درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 106330.000034,980 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

3,8181,622 32170.00005,440 18050050220

3200عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 3210.0000320 18050050340

7501,800هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 3850.00002,550 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 42840.9089017,509ينيرفآنف دشر خرن1805012000 15,0442,465

1,054250دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 2146.09351,304 18050120020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4040دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 240.000080 18050120210

7,2502,175روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 14565.00009,425 18050120220

6,7000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 67100.00006,700 18050120230

يقرش ناجيابرذآ يروانف و ملع كراپ 1135001150,200 38,200012,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

95103.557909,838 9,8380

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 14040140050

2,6400حرطاهحرط يبايزرا 10624.90572,640 18040140020

1600دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 1610.0000160 18040140380

1,8000روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 7524.00001,800 18040140390

7380روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 4118.0000738 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

61430.0328026,232 18,8727,360

1,0440هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 3529.82861,044 18050050060

11,7747,360درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 58329.896619,134 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

3,0800 15205.33333,080 18050050220

1740عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1710.2353174 18050050340

2,8000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 7400.00002,800 18050050350
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 121116.7769014,130ينيرفآنف دشر خرن1805012000 9,4904,640

1,3200دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 13210.00001,320 18050120020

3200دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 1620.0000320 18050120210

3,7503,000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 7590.00006,750 18050120220

4,1001,640روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 41140.00005,740 18050120230

نامرك ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135001262,800 56,70006,100

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

34036.0588012,260 12,2600

2,4400حرطاهحرط يبايزرا 9824.89802,440 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

8000دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 8010.0000800 18040140380

1,7280روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 7224.00001,728 18040140390

7920روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 4418.0000792 18040140400

6,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 61,000.00006,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

250132.2640033,066 32,880186

1,7400هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 3549.71431,740 18050050060

19,606186درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 58341.241419,792 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

7,3600 18408.88897,360 18050050220
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1740عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1710.2353174 18050050340

4,0000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 10400.00004,000 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 43406.3721017,474ينيرفآنف دشر خرن1805012000 11,5605,914

1,9600دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 19610.00001,960 18050120020

1,600806دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 8030.07502,406 18050120210

3,6002,160روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 7280.00005,760 18050120220

4,4002,948روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 44167.00007,348 18050120230

ناتسزوخ يروانف و ملع كراپ 1135001358,100 40,100018,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

27531.887308,769 8,7690

3,0000حرطاهحرط يبايزرا 12025.00003,000 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

2900دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 2910.0000290 18040140380

1,2720روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 5324.00001,272 18040140390

1,2240روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 6818.00001,224 18040140400

2,4830يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 4620.75002,483 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

140141.4357019,801 19,8010

1,0890هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 3630.25001,089 18050050060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,1000درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 61198.360712,100 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

3,6300 18201.66673,630 18050050220

1820عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1810.1111182 18050050340

2,8000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 7400.00002,800 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 30098.4333029,530ينيرفآنف دشر خرن1805012000 11,53018,000

1,500600دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 15014.00002,100 18050120020

580580دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 2940.00001,160 18050120210

2,6505,260روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 53149.24537,910 18050120220

6,80011,560روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 68270.000018,360 18050120230

ناگزمره يروانف و ملع كراپ 1135001464,500 34,500030,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

194157.0979030,477 14,27716,200

2,1000حرطاهحرط يبايزرا 8425.00002,100 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

6900دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 6910.0000690 18040140380

6480روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 2724.0000648 18040140390

1620روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 918.0000162 18040140400

10,17716,200يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 46,594.250026,377 18040140410
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

55179.963609,898 9,398500

3000هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 1030.0000300 18050050060

6,4260درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 18357.00006,426 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,0000 5200.00001,000 18050050220

1720عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1710.1176172 18050050340

1,500500هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 5400.00002,000 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 215112.2093024,125ينيرفآنف دشر خرن1805012000 10,82513,300

1,0008,125دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 11082.95459,125 18050120020

1,7255,175دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 69100.00006,900 18050120210

5,4000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 27200.00005,400 18050120220

2,7000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 9300.00002,700 18050120230

يلامش ناسارخ يروانف و ملع كراپ 1135001527,900 25,90002,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

16353.288308,686 8,6860

1,7500حرطاهحرط يبايزرا 7025.00001,750 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

4100دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 4110.0000410 18040140380

7920روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 3324.0000792 18040140390
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2340روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 1318.0000234 18040140400

5,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 51,000.00005,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

56209.6429011,740 11,7400

4200هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 1430.0000420 18050050060

7,5900درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 23330.00007,590 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,4000 7200.00001,400 18050050220

700عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 710.000070 18050050340

2,2600هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 5452.00002,260 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 17442.954007,474ينيرفآنف دشر خرن1805012000 5,4742,000

1,7040دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 8719.58621,704 18050120020

8200دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 4120.0000820 18050120210

1,6501,650روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 33100.00003,300 18050120220

1,300350روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 13126.92311,650 18050120230

ناردنزام يروانف و ملع كراپ 1135001641,500 31,500010,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

21642.944409,276 9,2760

2,3400حرطاهحرط يبايزرا 9424.89362,340 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1200دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 1210.0000120 18040140380

1,7040روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 7124.00001,704 18040140390

6120روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 3418.0000612 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

123112.7154013,864 13,8640

9450هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 3130.4839945 18050050060

8,2110درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 53154.92458,211 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

3,1500 16196.87503,150 18050050220

1580عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 169.8750158 18050050340

1,4000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 7200.00001,400 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 23478.4615018,360ينيرفآنف دشر خرن1805012000 8,36010,000

1,153585دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 11714.85471,738 18050120020

240240دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 1240.0000480 18050120210

3,5505,112روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 71122.00008,662 18050120220

3,4174,063روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 34220.00007,480 18050120230

يرايتخب و لاحمراهچ يروانف و ملع كراپ 1135001740,740 30,740010,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

19943.075408,572 8,5720
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,1600حرطاهحرط يبايزرا 8636.74423,160 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

2200دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 2210.0000220 18040140380

5760روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 2424.0000576 18040140390

1,1160روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 6218.00001,116 18040140400

3,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 4750.00003,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

102129.8824013,248 13,2480

7740هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 2629.7692774 18050050060

7,9650درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 43185.23267,965 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,5800 13121.53851,580 18050050220

1290عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 718.4286129 18050050340

2,8000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 13215.38462,800 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 21687.5926018,920ينيرفآنف دشر خرن1805012000 8,92010,000

1,0801,000دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 10819.25932,080 18050120020

440400دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 2238.1818840 18050120210

1,2002,400روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 24150.00003,600 18050120220

6,2006,200روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 62200.000012,400 18050120230
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

مق يروانف و ملع كراپ 1135001827,700 24,80002,900

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

17230.814005,300 5,3000

1,8800حرطاهحرط يبايزرا 7525.06671,880 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

1200دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 1210.0000120 18040140380

1,2960روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 5424.00001,296 18040140390

5040روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 2818.0000504 18040140400

1,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 2500.00001,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

95134.9474012,820 12,8200

7380هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 2529.5200738 18050050060

8,6000درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 41209.75618,600 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,8590 12154.91671,859 18050050220

1230عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1210.2500123 18050050340

1,5000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 5300.00001,500 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 18850.957409,580ينيرفآنف دشر خرن1805012000 6,6802,900

940920دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 9419.78721,860 18050120020

240220دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 1238.3333460 18050120210
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,7001,500روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 5477.77784,200 18050120220

2,800260روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 28109.28573,060 18050120230

يبونج ناسارخ يروانف و ملع كراپ 1135002045,300 35,300010,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

85160.8941013,676 13,6760

1,4400حرطاهحرط يبايزرا 3245.00001,440 18040140020

1,5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 3500.00001,500 18040140050

1300دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 1310.0000130 18040140380

4800روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 2024.0000480 18040140390

1260روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 718.0000126 18040140400

10,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 101,000.000010,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

50269.4800013,474 13,316158

1,20019هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 8152.37501,219 18050050060

4,4550درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 14318.21434,455 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,6200 4405.00001,620 18050050220

41139عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 445.0000180 18050050340

6,0000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 20300.00006,000 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 44412.5000018,150ينيرفآنف دشر خرن1805012000 8,3089,842
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,3480دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 40158.70006,348 18050120020

2601,690دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 13150.00001,950 18050120210

1,0008,000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 20450.00009,000 18050120220

700152روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 7121.7143852 18050120230

ناتسچولب و ناتسيس يروانف و ملع كراپ 1135002154,800 41,800013,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

14452.541707,566 7,5660

1,5400حرطاهحرط يبايزرا 6224.83871,540 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

500دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 510.000050 18040140380

7200روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 3024.0000720 18040140390

7560روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 4218.0000756 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

89398.4719035,464 27,6647,800

5,7960هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 22263.45455,796 18050050060

14,4007,800درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 56396.428622,200 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

3,3600 11305.45453,360 18050050220

1080عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1010.8000108 18050050340
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,0000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 10400.00004,000 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 15476.4286011,770ينيرفآنف دشر خرن1805012000 6,5705,200

7704,950دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 7774.28575,720 18050120020

100250دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 570.0000350 18050120210

1,5000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 3050.00001,500 18050120220

4,2000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 42100.00004,200 18050120230

ماليا يروانف و ملع كراپ 1135002227,900 21,50006,400

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

71,048.571407,340 7,3400

1,8560حرطاهحرط يبايزرا 4640.34781,856 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

2700دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 2710.0000270 18040140380

6240روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 2624.0000624 18040140390

900روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 518.000090 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

9991.111108,920 8,9200

9300هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 9103.3333930 18050050060

5,0480درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 16315.50005,048 18050050200
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,3950 5279.00001,395 18050050220

470عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 59.400047 18050050340

1,5000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 5300.00001,500 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 71,662.8571011,640ينيرفآنف دشر خرن1805012000 5,2406,400

2,9005,500دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 58144.82768,400 18050120020

540900دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 2753.33331,440 18050120210

1,3000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 2650.00001,300 18050120220

5000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 771.4286500 18050120230

ناتسدرك يروانف و ملع كراپ 1135002348,300 36,300012,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

15661.333309,920 9,9200

2,7400حرطاهحرط يبايزرا 11024.90912,740 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

3600دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 3610.0000360 18040140380

1,3440روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 5624.00001,344 18040140390

8100روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 4518.0000810 18040140400

4,1660يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,041.50004,166 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

17999.4118016,990 16,9900
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9090هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 3030.3000909 18050050060

10,1000درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 51198.039210,100 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

3,0300 15202.00003,030 18050050220

1510عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1510.0667151 18050050340

2,8000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 7400.00002,800 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 151,426.0000021,390ينيرفآنف دشر خرن1805012000 9,39012,000

1,37011,280دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 13792.335812,650 18050120020

720720دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 3640.00001,440 18050120210

2,8000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 5650.00002,800 18050120220

4,5000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 45100.00004,500 18050120230

 يروانف و تاقيقحت مولع ترازو - اه هراونشج يرازگرب و يللملا نيب عماجم رد تيوضع قح ،يشهوژپو يروانف روما
يروانف و تاقيقحت ،مولع ياروش هناخريبد ياهتيلاعف و

11350024536,235 536,23500

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

1,359319.15750433,735 433,7350

50,0000تيوضع قحيللملا نيب و يملع عماجم رد تيوضع قح تخادرپ 105,000.000050,000 18040140090

40,0000حرطكرتشم يروĤنفو يشهوژپ ياه حرطزا تيامح 100400.000040,000 18040140140

30,0000حرطروحماضاقت ياه حرطزا تيامح 150200.000030,000 18040140150

120,0000حرطيتاقيقحتزكارمواه هاگشناد يدربراك ياه حرطزا تيامح 600200.0000120,000 18040140160

66,2350نالك حرطيروانف و تاقيقحت مولع ياروش بوصم يلم نالك ياهحرط زا تيامح 322,069.843866,235 18040140170
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

18,0000هكبشروشك يملع ياه هاگشيامزآ هكبش ياه تيلاعفزا تيامح 120150.000018,000 18040140180

4,0000دروموكسنوي يلم نويسيمك ياه تيلاعفزا تيامح 14,000.00004,000 18040140200

1,0000حرطيروĤنفو يشهوژپ ياه حرط يرواد 10010.00001,000 18040140210

80,0000درومروشك يملع عماج هشقن يارجا هب كمك 200400.000080,000 18040140240

15,0000هام -رفنيروĤنفو ملع يربهارو تيريدم هب كمك 25600.000015,000 18040140250

 ياهروشك هيداحتا يروانف لاقتنا و مولع يا هقطنم زكرم زا تيامح
دنه سونايقا هيشاح

4,5000دروم 14,500.00004,500 18040140260

5,0000زكرميتلودريغ يشهوژپ زكارم  زا تيامح 20250.00005,000 18040140270

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 285229.8246065,500ينيرفآنف دشر خرن1805012000 65,5000

7,5000قودنصيروĤنفو يشهوژپ ياه قودنصزا تيامح 51,500.00007,500 18050120110

 ياه هاگشيامنواه هراونشج،شهوژپ هتفه يرازگرب هب كمك
يروĤنفو يشهوژپ ياهرواتسد

18,0000داديور 20090.000018,000 18050120160

40,0000دشرزكرمو كراپيروĤنفو ملعدشرزكارمواه كراپ هب كمك 80500.000040,000 18050120170

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 47078.7234037,000راشتناو يفرعم1805013000 37,0000

13,0000دروميشهوژپ جياتن جيورتزا تيامح 20065.000013,000 18050130170

18,0000هلجميشهوژپو يملع تالجم شرتسگو هعسوتزا تيامح 25072.000018,000 18050130180

6,0000دروميروĤنفو يملع هناروآون ياه تيلاعفزا تيامح 20300.00006,000 18050130190

نادمه يروانف و ملع كراپ 1135002631,800 27,80004,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

15593.333308,900 8,9000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,2800حرطاهحرط يبايزرا 9125.05492,280 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

3500دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 3510.0000350 18040140380

1,3920روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 5824.00001,392 18040140390

3780روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 2118.0000378 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

71,722.8571012,060 12,0600

7110هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 2429.6250711 18050050060

7,3530درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 40183.82507,353 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,7780 12148.16671,778 18050050220

1180عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 129.8333118 18050050340

2,1000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 7300.00002,100 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 11985.4545010,840ينيرفآنف دشر خرن1805012000 6,8404,000

1,1400دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 11410.00001,140 18050120020

700700دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 3540.00001,400 18050120210

2,9001,740روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 5880.00004,640 18050120220

2,1001,560روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 21174.28573,660 18050120230
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

رهشوب ) ( سراف جيلخ يروانف و ملع كراپ 1135002761,900 43,900018,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

101,121.5000011,215 11,2150

4,6000حرطاهحرط يبايزرا 9250.00004,600 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

2800دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 2810.0000280 18040140380

1,0800روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 4524.00001,080 18040140390

7550روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 4217.9762755 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

83,065.6250024,525 24,5250

3,7800هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 12630.00003,780 18050050060

14,5200درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 44330.000014,520 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

3,9940 13307.23083,994 18050050220

1310عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1310.0769131 18050050340

2,1000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 7300.00002,100 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 83,270.0000026,160ينيرفآنف دشر خرن1805012000 8,16018,000

5,15017,120دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 115193.652222,270 18050120020

560880دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 2851.42861,440 18050120210
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,2500روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 4550.00002,250 18050120220

2000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 424.7619200 18050120230

يياذغ عيانص و مولع هدكشهوژپ 1135002886,500 76,500010,000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

113244.4071027,618 22,6185,000

18,8102,500هژورپيزاس يراجتو يبايرازاب 53402.075521,310 18050050310

3,8082,500عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 60105.13336,308 18050050340

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

107550.2991058,882 53,8825,000

16,7001,000تمدخيصصخت تامدخ هيارا 101,770.000017,700 18050100010

15,0002,000هژورپيياذغ عيانص ياه شهوژپ ماجنا 171,000.000017,000 18050100090

6,0001,000شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 61,166.66677,000 18050100190

10,1820وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 50203.640010,182 18050100220

6,0001,000هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 24291.66677,000 18050100250

روشك لك 1364 49 لاس هجدوب نوناق ج هرصبت دنب عوضوم روشك شزومآ شجنس نامزاس 113500291,280,000 1,280,00000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 1500.00000500يكينورتكلا تمدخ1002057000 5000

5000هناماسيكينورتكلا تامدخ هيارا 1500.0000500 10020570030

يلغش ياه شزومآ همانرب 18,0000.111102,000همانيهاوگ1802007000 2,0000

6000تعاس -رفنناريدم يلغش ياه يگتسياشواه يدنمناوت ياقترا 5001.2000600 18020070030
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,4000تعاس -رفننانكراك يلغش ياه يگتسياشواه يدنمناوت ياقترا 1,3001.07691,400 18020070040

شريذپو شجنس همانرب 5,000,0000.254901,274,500بلطواد1803022000 1,274,5000

10,0000نومزآاه نومزآ يكينورتكلا ياه تيلاعف هعسوتو ياقترا 16560.606110,000 18030220010

15,0000بلطوادييوجشناددايپملا نومزآ يرازگرب و يزاس هدامآ 85017.647115,000 18030220030

83,0000بلطواديصصخت يرتكد نومزآ يرازگرب و يزاس هدامآ 320,0000.259483,000 18030220040

260,0000بلطواديرسارس نومزآ يرازگرب و يزاس هدامآ 1,100,0000.2364260,000 18030220050

 ييارجا ياه هاگتسد يمادختسازكرمتم نومزآ يرازگرب و يزاس هدامآ
روشك

115,0000بلطواد 400,0000.2875115,000 18030220060

 يملع عماج هاگشناد يليصحت عطاقم نومزآ يرازگرب و يزاس هدامآ
يدربراك

79,0000بلطواد 500,0000.158079,000 18030220070

 يسيلگنا نابزو يللملا نيب ياه نومزآ يرازگرب و يزاس هدامآ
هتفرشيپ

8,0000بلطواد 20,0000.40008,000 18030220080

52,5000بلطوادهتسويپان يسانشراك هب ينادراك نومزآ يرازگرب و يزاس هدامآ 180,0000.291752,500 18030220090

 ينف ياه هدكشزومآ هتسويپ ينادراك نومزآ يرازگرب و يزاس هدامآ
يا هفرحو

67,5000بلطواد 270,0000.250067,500 18030220100

153,0000بلطواددشرا يسانشراك نومزآ يرازگرب و يزاس هدامآ 1,000,0000.1530153,000 18030220110

69,0000بلطواداه نومزآرياس يرازگرب 600,0000.115069,000 18030220120

362,5000نومزآشريذپو شجنس ياه تيلاعف يربهار 1652,196.9697362,500 18030220130

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 10300.000003,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 3,0000

3,0000هژورپيدربراك ياهشهوژپ زا تيامح 10300.00003,000 18060010210
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

سراف جيلخ هدكشهوژپ 1135003331,800 26,80005,000

يعيبط مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804010000
يملع

83,250.0000026,000 21,0005,000

19,0005,000هژورپيعيبط مولع ياه شهوژپ ماجنا 25960.000024,000 18040100100

2,0000درومسراف جيلخ يلمزور تشادگرزب 12,000.00002,000 18040100150

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

10580.000005,800 5,8000

5,8000دروميزاس يراجتو يبايرازاب 14414.28575,800 18050050050

يلاع شزومآ يزير همانرب و شهوژپ هسسوم 1135003493,800 84,50009,300

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1862.555601,126 940186

940186وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1862.55561,126 18030060030

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

11,361.000001,361 600761

600761همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 2680.50001,361 18030230080

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 50397.0000019,850هيرشن-باتك1803035000 17,8502,000

1,500200هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 3566.66671,700 18030350010

2,2501,000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 15021.66673,250 18030350020

100800دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5018.0000900 18030350030

12,0000يتاعالطا كنابيلاع شزومآ ياهرامآ نيودتو هيهت 43,000.000012,000 18030350040

2,0000هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 4500.00002,000 18030350050
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1060.30000603 51093

4200هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2120.0000420 18040030140

9093همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 536.6000183 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 11346.272703,809هژورپ1805003000 3,300509

3,300509داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 11346.27273,809 18050030090

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 73918.5068067,051هدش يتايلمع هژورپ1806001000 61,3005,751

24,800751هلاقميشهوژپ يملع تالاقمزا تيامح 80319.387525,551 18060010570

36,5005,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 73568.493241,500 18060010640

يراگن همانشناد داينب 1135003869,600 66,00003,600

يروĤنفو مولع همانشناد نيودت همانرب 585118.9744069,600همانشناد1804005000 66,0003,600

16,500600هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 25684.000017,100 18040050010

49,5003,000دنسيروĤنفو يملع عبانم نيودتو يزاسدنتسم 56093.750052,500 18040050020

مالسا ناهج مولع يدانتسا هاگياپ 1135003965,200 58,20007,000

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 88,150.0000065,200راشتناو يفرعم1805013000 58,2007,000

4,0001,760هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 8720.00005,760 18050130010

54,2005,240دنسيروĤنفو يملع يدوجوم هياراو يزاس دنتسم 700,0000.084959,440 18050130200

يروانف و مولع يناسر عالطا يا هقطنم زكرم 11350040163,600 150,100013,500

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 305,453.33330163,600راشتناو يفرعم1805013000 150,10013,500
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,1004,100هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 10620.00006,200 18050130010

19,0002,000هتفاييشهوژپ ياه هتفاي جيورت 175,0000.120021,000 18050130100

5,0001,000هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 20300.00006,000 18050130160

78,0001,000دنسيروĤنفو يملع يدوجوم هياراو يزاس دنتسم 500,0000.158079,000 18050130200

46,0005,400دنسيشهوژپ ياه هتفاي يرادهگن 470,0000.109451,400 18050130210

ششوپ و گنر يروانف و مولع يشهوژپ هسسوم 11350041119,500 101,500018,000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

104,651.0000046,510 34,21012,300

25,46811,800هژورپتعنصاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 311,202.193537,268 18050050020

7,1420دروميزاس يراجتو يبايرازاب 19375.89477,142 18050050050

5000تكرشناينب شناد ياه تكرش هب كمك 955.5556500 18050050210

1,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 11,000.00001,000 18050050330

100500عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 678.9552600 18050050340

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

89,123.7500072,990 67,2905,700

5,0853,500تمدخيصصخت تامدخ هيارا 10858.50008,585 18050100010

44,413800هژورپگنر نونفو مولعاب طبترم ياه شهوژپ ماجنا 50904.260045,213 18050100110

8,000300وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 50166.00008,300 18050100220

2,880500وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 3596.57143,380 18050100230
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,912600هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 25300.48007,512 18050100250

يشهوژپ و يلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد يصاصتخا دمآرد دازام 113500422,200,000 يروانف و تاقيقحت مولع ترازو - 002,200,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 80073.7500059,000راكشزرو1702002000 059,000

059,000وجشنادييوجشناد يشزرو تامدخ هيارا هب كمك 450131.111159,000 17020020090

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

98,0000.8735085,600 085,600

085,600وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 450190.222285,600 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

98,0000.2398023,500 023,500

023,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 130180.769223,500 18030020040

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

980,0000.004104,000 04,000

04,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 12033.33334,000 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

98,0006.81530667,900 0667,900

0667,900وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 23,00029.0391667,900 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

98,0005.10200500,000 0500,000

0500,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3,600138.8889500,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

460,0000.56520260,000 0260,000

0260,000وجشنادييوجشناد يهافر تامدخ هيارا هب كمك 260,0001.0000260,000 18030080220
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

460,0000.54350250,000 0250,000

0250,000وجشنادييوجشناد همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا هب كمك 312,0000.8013250,000 18030270040

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 306,000.00000180,000درواتسد1805003000 0180,000

060,000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 601,000.000060,000 18050030090

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0120,000دادرارق 1201,000.0000120,000 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 200850.00000170,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 0170,000

0170,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 256,800.0000170,000 18060010640

يعامتجا و يگنهرف تاعلاطم هدكشهوژپ 1135004483,800 75,80008,000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

161520.4969083,800 75,8008,000

52,5002,000هژورپيگنهرفو يناسنا مولع ياه شهوژپ ماجنا 85641.176554,500 18040080140

6,3002,000وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 55150.90918,300 18040080240

7,0002,000هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 30300.00009,000 18040080290

10,0002,000هراونشجيباراف هراونشج يرازگرب زا تيامح 112,000.000012,000 18040080310

ناريا يمالسا يروهمج يروانف و مولع يلم هزوم 1135004565,900 58,40007,500

يروĤنفو ملع تفرشيپدنور يزاسدنتسم همانرب 287169.4007048,618دنس1804012000 44,1184,500

24,0002,000دروماه هتفايراشتناو جيورت 260100.000026,000 18040120010

20,1182,500درومراثآ يزاسزابو تخاس،يحارط،يروآ عمج 27837.703722,618 18040120030
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 50345.6400017,282هدش يتايلمع هژورپ1806001000 14,2823,000

14,2823,000هژورپطبترم ياه شهوژپ ماجنا 50345.640017,282 18060010130

ناريا هفسلف و تمكح يشهوژپ هسسوم 11350046116,300 96,800019,500

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

193602.59070116,300 96,80019,500

70,30017,000هژورپهفسلفو تمكح ياه شهوژپ ماجنا 831,051.807287,300 18040080090

7,0001,000وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 40200.00008,000 18040080240

19,5001,500هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 70300.000021,000 18040080290

يللملا نيب يملع ياهيراكمه و تاعلاطم زكرم 1135004746,800 21,800025,000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

80337.5000027,000 11,00016,000

11,00016,000هژورپيعامتجاو يناسنا مولع ياه شهوژپ ماجنا 80337.500027,000 18040080120

يروĤنفو ملع يساملپيدواه يراكمهزا تيامح همانرب  ملع دشر خرن1805021000
يروĤنفو

30660.0000019,800 10,8009,000

10,8009,000هژورپيللملا نيب يملع ياه شهوژپ ماجنا 30660.000019,800 18050210020

روشك تيعمج يصصخت و عماج تيريدم و تاعلاطم هسسوم 1135004838,900 33,30005,600

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

50778.0000038,900 33,3005,600

31,8003,000هژورپيتيعمج ياه شهوژپ ماجنا 40870.000034,800 18040080070

1,5002,600شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 22,050.00004,100 18040080220

يهاگشناد رشن زكرم 1135004981,900 46,900035,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 83797.8495081,900راشتناو يفرعم1805013000 46,90035,000

24,32110,000درومرشن شزومآ و شهوژپ ماجنا 220156.004534,321 18050130020

4,5798,000دروميبايرازاب ياهتيلاعف ماجنا 26747.112412,579 18050130030

18,00017,000هتفاييشهوژپ ياه هتفاي جيورت 350100.000035,000 18050130100

يشزومآ و يگنهرف،يملع روما - يروانف و تاقيقحت ، مولع ترازو 113500501,695,200 1,695,20000

ديتاسا جيسب نوناك يگنهرف تيلاعف هب كمك همانرب 302,573.3333077,200نوناك1703036000 77,2000

77,2000يلصا نوناكديتاسا جيسب يگنهرف نوناك يگنهرف ياه تيلاعف هب كمك 302,573.333377,200 17030360010

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  ياه بيسآ خرن1803009000
يعامتجا

105,050.0000050,500 50,5000

5,0000درومماما هريس شرتسگوزامنو ينآرق ياه تيلاعف هعسوتزا تيامح 20250.00005,000 18030090140

10,5000درومينيد يگنهرف،يعامتجا ياه تكراشم هعسوتزا تيامح 30350.000010,500 18030090150

35,0000دروماه تبسانمواه هراونشج يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح 40875.000035,000 18030090180

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب 1808,052.777801,449,500هسسوم1803010000 1,449,5000

70,0000داتسايداتسا هبترمابديتاسا ميركت حرط يارجازا تيامح 250280.000070,000 18030100250

16,0000وجشنادروشكزا جراخو لخاد يرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 1,00016.000016,000 18030100290

15,0000هروديليمكت تاليصحت ياه هرود تيوقتو هعسوتزا تيامح 20750.000015,000 18030100300

 شزومآ تاسسومواه هاگشنادرد يشزومآ يوتحم يرگنزاب هب كمك
يلاع

36,0000يسرد همانرب 1,00036.000036,000 18030100440

25,7400رتربدادعتساناشخرد ياهدادعتسا شرورپ هب كمك 1,00025.740025,740 18030100450
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 شزومآ تاسسوم و هاگشناد يشهوژپ ،يشزومآ ياه تيلاعف هب كمك
يلاع

296,8340هسسوم 2501,187.3360296,834 18030100470

 و يلاع شزومآ تاسسوم ندرك ارگ تيرومام  هژورپ شياپ و دربشيپ
يتمواقم داصتقا رد روشك يشهوژپ

7,0000هسسوم 18038.88897,000 18030100490

 نيب زارت هب رترب يشهوژپ دحاو و هاگشناد  جنپ ليدبت شياپ و دربشيپ
يتمواقم داصتقا رد يللملا

400,0000هسسوم 580,000.0000400,000 18030100500

 شزرا تهج رد روشك يلاع شزومآ ماظن حالصا هژورپ شياپ و دربشيپ
يتمواقم داصتقا رد ينيرفآراك و ينيرفآ

35,0000نيرفآراك هاگشناد 175200.000035,000 18030100510

 نالك تالكشم لح رد اه هاگشناد شقن ءاقترا هژورپ شياپ و دربشيپ
يتمواقم داصتقا رد ييارجا ياه هاگتسد

88,0000هژورپ 175502.857188,000 18030100520

55,0000هبخنناگبخن بذج زا تيامح 90611.111155,000 18030100530

100,0000هژورپيداينب ياهشهوژپ و هياپ مولع هعسوت زا تيامح 502,000.0000100,000 18030100540

200,0000يملع تايهاه هيسروب تيولوا اب ديدج يملع تايه بذج 270740.7407200,000 18030100550

64,9260هسسوميروانف و شهوژپ ،شزومآ يجنس رابتعا و تراظن ،يبايزرا هب كمك 250259.704064,926 18030100560

40,0000هژورپيناسنا مولع هعسوت و لوحت زا تيامح 251,600.000040,000 18030100570

ييوجشناد يملع ياه نمجنازا تيامح همانرب 1,00030.0000030,000نمجنا1803015000 30,0000

 و ييوجشناد يرنه يگنهرف ياهنوناك ،يملع ياه نمجنازا تيامح
يمالسا ياهلكشت

30,0000دروم 100300.000030,000 18030150010

 يگنهرفو يملع نامزاس ياه تيلاعف هعسوتودربشيپ همانرب
وكسنوي

 نيب ياه شرازگدادعت1803031000
يللملا

215,000.0000030,000 30,0000

8,0000همانربنارياردوكسنوي يلم نويسيمك ياه همانرب يارجا 20400.00008,000 18030310010

22,0000يگدنيامنوكسنويرد ناريا يمالسا يروهمج تباث يگدنيامن ياه تيلاعف هب كمك 122,000.000022,000 18030310020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يللملانيب يملع ياهيراكمه هعسوت همانرب 30266.666708,000هاگشناد1803034000 8,0000

 تاسسومواه هاگشناد يللملا نيبو يملع ياه يراكمهزا تيامح
يلاع شزومآ

2,0000هسسوم 20100.00002,000 18030340010

 يملع هكبشو ناملسمديتاسا يناهج هيداحتا يدربهارزكرم هب كمك
مالسا ناهجدنمشناد نانز

6,0000زكرم 23,000.00006,000 18030340040

يملع ياه بطق هعسوتزا تيامح همانرب 165303.0303050,000يملع بطق1806005000 50,0000

8,7080دادعترنه و يناسنا مولع ياهبطق زا تيامح 28311.00008,708 18060050010

7,8160دادعتهياپ مولع ياهبطق زا تيامح 26300.61547,816 18060050020

20,4800دادعتيسدنهمو ينف ياهبطق زا تيامح 64320.000020,480 18060050030

12,9960دادعتيكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك ياهبطق زا تيامح 36361.000012,996 18060050040

ناگتسشنزاب تمدخ ناياپ شاداپ - يروانف و تاقيقحت ، مولع ترازو 11350051750,000 750,00000

تلود ناگتسشنزاب هب طوبرم ياه هنيزه همانرب 1,000750.00000750,000هتسشنزاب1903023000 750,0000

750,0000هتسشنزاب-رفنناگتسشنزاب تمدخ ناياپ شاداپ تخادرپ 1,000750.0000750,000 19030230010

يملع ياهنمجنا هب كمك 1135005335,000 يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو - 35,00000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

235148.9362035,000 35,0000

20,4000يملع نمجناكي حطس يملع ياه نمجنا زا تيامح 85240.000020,400 18040140300

7,5000يملع نمجناود حطس يملع ياه نمجنا زا تيامح 50150.00007,500 18040140310

5,6000يملع نمجناهس حطس يملع ياه نمجنا زا تيامح 7080.00005,600 18040140320

1,5000يملع نمجناراهچ حطس يملع ياه نمجنا زا تيامح 3050.00001,500 18040140330
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

زغم يرادرب هشقن يلم هاگشيامزآ 1135005586,400 81,40005,000

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

712,342.8571086,400 81,4005,000

81,4005,000حرطيكشزپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 481,800.000086,400 18050070190

نيوزق يروآ نف و ملع كراپ 1135005625,200 18,20007,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

14934.429505,130 5,1300

1,6000حرطاهحرط يبايزرا 6425.00001,600 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

2000دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 2010.0000200 18040140380

1,0800روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 4524.00001,080 18040140390

2700روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 1518.0000270 18040140400

1,4800يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 4370.00001,480 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

73111.369908,130 8,1300

5400هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 1830.0000540 18050050060

4,5000درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 30150.00004,500 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

9000 9100.0000900 18050050220

900عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 910.000090 18050050340

2,1000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 7300.00002,100 18050050350
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 16074.6250011,940ينيرفآنف دشر خرن1805012000 4,9407,000

7006,600دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 8912.50007,300 18050120020

400400دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 2040.0000800 18050120210

2,2500روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 4550.00002,250 18050120220

1,5900روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 15106.00001,590 18050120230

ناتسرل يروانف و ملع كراپ 1135005731,229 22,20009,029

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

10550.000005,500 5,5000

1,0880حرطاهحرط يبايزرا 1099.98171,088 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

5100دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 5110.0000510 18040140380

1,4880روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 6224.00001,488 18040140390

4140روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 2318.0000414 18040140400

1,5000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 3500.00001,500 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

12743.333308,920 8,9200

7650هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 2530.6000765 18050050060

5,5000درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 43127.90705,500 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,0850 1383.46151,085 18050050220
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1700عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1710.0000170 18050050340

1,4000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 7200.00001,400 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 82,101.1250016,809ينيرفآنف دشر خرن1805012000 7,7809,029

1,8608,129دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 13673.44859,989 18050120020

1,020900دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 5137.64711,920 18050120210

3,1000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 6250.00003,100 18050120220

1,8000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 2378.26091,800 18050120230

يبرغ ناجيابرذآ يروآ نفو ملع كراپ 1135005836,800 26,800010,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

8881.500007,052 7,0520

1,4400حرطاهحرط يبايزرا 5824.82761,440 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

2600دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 2610.0000260 18040140380

960روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 424.000096 18040140390

7560روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 4218.0000756 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

102,016.1000020,161 11,3678,794

8280هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 1459.1429828 18050050060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7,5908,000درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 49318.163315,590 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,380794 15144.93332,174 18050050220

690عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 79.857169 18050050340

1,5000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 5300.00001,500 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 20479.350009,587ينيرفآنف دشر خرن1805012000 8,3811,206

3,8610دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 7253.62503,861 18050120020

520806دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 2651.00001,326 18050120210

2000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 450.0000200 18050120220

3,800400روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 42100.00004,200 18050120230

ناتسلگ يروانف و ملع كراپ 1135005927,000 21,00006,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

18825.074504,714 4,7140

5880حرطاهحرط يبايزرا 4912.0000588 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

3400دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 3410.0000340 18040140380

1,8000روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 7524.00001,800 18040140390

4860روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 2718.0000486 18040140400

1,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 2500.00001,000 18040140410
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

11993.8740011,171 11,1710

9300هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 3130.0000930 18050050060

8,2110درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 51161.00008,211 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,5300 15102.00001,530 18050050220

1500عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1510.0000150 18050050340

3500هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 750.0000350 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 27240.8640011,115ينيرفآنف دشر خرن1805012000 5,1156,000

4051,000دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 13610.33091,405 18050120020

6800دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 3420.0000680 18050120210

1,2504,000روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 7570.00005,250 18050120220

2,7801,000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 27140.00003,780 18050120230

يروانف و تاقيقحت،مولع يلاع ياروش هناخريبد - يروانف و تاقيقحت،مولع ترازو 1135006024,500 24,50000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

62395.1613024,500 24,5000

12,0000هام-رفنيروĤنفو ملع يربهارو تيريدم هب كمك 30400.000012,000 18040140250

12,5000نالك حرطفتع ياروش بوصم يلم نالك ياهحرط زا تيامح 32390.625012,500 18040140350

ليبدرا يروانف و ملع كراپ 1135006217,000 13,50003,500

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

6040.833302,450 1,950500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,4500حرطاهحرط يبايزرا 5825.00001,450 18040140020

500500هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 2500.00001,000 18040140050

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

51130.000006,630 6,6300

 يبايرازاب دادعتروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب
تالوصحم

6300 2130.0000630 18050050060

6,0000درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 30200.00006,000 18050050200

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 74107.027007,920ينيرفآنف دشر خرن1805012000 4,9203,000

4,9203,000درومروĤنف ياهدحاوواه تكرشزا تيامح 74107.02707,920 18050120090

دمحا ريوب و هيوليگهك يروانف و ملع كراپ 1135006323,600 13,600010,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

13833.405804,610 1,8002,810

1,3002,810حرطاهحرط يبايزرا 13730.00004,110 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

84192.5238016,172 9,8006,372

1,2001,800هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 4075.00003,000 18050050060

8,6004,572درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 44299.363613,172 18050050200

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 22128.090902,818ينيرفآنف دشر خرن1805012000 2,000818

2,000818درومروĤنف ياهدحاوواه تكرشزا تيامح 22128.09092,818 18050120090

دزي يروانف و ملع كراپ 1135006472,900 52,900020,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

3,4014.5807015,579 15,5790

3,5400حرطاهحرط يبايزرا 14224.92963,540 18040140020

1,0000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 2500.00001,000 18040140050

3,9990تعاس -رفنيروانف و ملع ياه كراپ يتيريدم ماظن شزومآ 3,0761.30013,999 18040140360

5500دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 5510.0000550 18040140380

1,1760روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 4924.00001,176 18040140390

1,3140روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 7318.00001,314 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

141175.1844024,701 24,7010

1,0980هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 3630.50001,098 18050050060

17,4750درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 61286.475417,475 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

2,7450 18152.50002,745 18050050220

1830عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1810.1667183 18050050340

3,2000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 8400.00003,200 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 35492.1469032,620ينيرفآنف دشر خرن1805012000 12,62020,000

1,6500دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 1779.32201,650 18050120020

1,220980دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 5540.00002,200 18050120210
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,4505,880روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 49170.00008,330 18050120220

7,30013,140روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 73280.000020,440 18050120230

اضف اوه هاگشهوژپ 1135061160,700 110,700050,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

11310.454503,415 3,4150

3,4150هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 11310.45453,415 18040140120

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

20426.900008,538 8,5380

8,5380دروميزاس يراجتو يبايرازاب 20426.90008,538 18050050050

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

202736.37130148,747 98,74750,000

1,7084,000تمدخيصصخت تامدخ هيارا 41,427.00005,708 18050100010

86,92245,850هژورپاضفاوه ياه شهوژپ ماجنا 140948.3714132,772 18050100160

6,745100وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 33207.42426,845 18050100220

3,37250وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 25136.88003,422 18050100230

يگنهرف تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ 1135101552,200 512,200040,000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

937589.32760552,200 512,20040,000

64,0980دروميعامتجاو يگنهرف ياه يزير همانرب ماجنا 85754.094164,098 18040080020

310,00040,000هژورپيگنهرفو يناسنا مولع ياه شهوژپ ماجنا 3021,158.9404350,000 18040080140

40,0000شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 301,333.333340,000 18040080220
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

57,2760وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 260220.292357,276 18040080240

40,8260وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 260157.023140,826 18040080260

يژرنا و داوم هاگشهوژپ 1135371361,000 281,000080,000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

108,384.0000083,840 58,59025,250

56,49025,250هژورپتعنصاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 531,542.264281,740 18050050020

9000درومروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 3030.0000900 18050050060

1,0000تكرشناينب شناد ياه تكرش هب كمك 5200.00001,000 18050050210

2000عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 2010.0000200 18050050340

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

1518,477.33330277,160 222,41054,750

52,2353,957تمدخيصصخت تامدخ هيارا 371,518.702756,192 18050100010

109,09429,140هژورپيژرناوداوم ياه شهوژپ ماجنا 1301,063.3385138,234 18050100140

2,8410شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 21,420.50002,841 18050100190

14,0426,958وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 105200.000021,000 18050100220

26,6457,105وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 225150.000033,750 18050100230

5,2943,640دروميشهوژپ ياه هتفاي جيورت 11180.48658,934 18050100240

12,2593,950هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 60270.150016,209 18050100250

ناهفصا يياهب خيش يروانف و ملع كراپ 1135401353,100 198,1000155,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

84456.5213047,704 47,7040

11,7120حرطاهحرط يبايزرا 39030.030811,712 18040140020

4,0000تعاس -رفنيروانف و ملع ياه كراپ يتيريدم ماظن شزومآ 3,0761.30044,000 18040140360

15,0000سنارفنك1397 لاس رد يروانف و ملع ياه كراپ يناهج سنارفنك يرازگرب 115,000.000015,000 18040140370

1,1200دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 11210.00001,120 18040140380

4,4160روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 18424.00004,416 18040140390

3,4560روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 19218.00003,456 18040140400

8,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 42,000.00008,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

884179.04520158,276 129,27629,000

10,0009,000هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 38050.000019,000 18050050060

64,00016,000درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 200400.000080,000 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

43,7164,000 180265.088947,716 18050050220

1,5600عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 15610.00001,560 18050050340

10,0000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 25400.000010,000 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 977150.58340147,120ينيرفآنف دشر خرن1805012000 21,120126,000

4,88080,000دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 488173.934484,880 18050120020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ملع ياه كراپودشرزكارم هعسوت يا هقطنمزكرم ياه تيلاعفزا تيامح
يروĤنفو

1,6000يا هقطنمزكرم 11,600.00001,600 18050120120

1,8406,000دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 11270.00007,840 18050120210

6,80015,280روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 184120.000022,080 18050120220

6,00024,720روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 192160.000030,720 18050120230

ناريا يتعنص و يملع ياهشهوژپ نامزاس 1135441685,400 585,4000100,000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

1,177145.11470170,800 141,80029,000

60,00010,000هژورپتعنصاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 501,400.000070,000 18050050020

39,80011,000دروميزاس يراجتو يبايرازاب 127400.000050,800 18050050050

20,0005,000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 50050.000025,000 18050050330

22,0003,000عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 250100.000025,000 18050050340

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

817494.93270404,360 343,40060,960

62,95012,500تمدخيصصخت تامدخ هيارا 503150.000075,450 18050100010

159,35038,460هژورپيسدنهم ياه شهوژپ ماجنا 1511,310.0000197,810 18050100120

17,50010,000شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 251,100.000027,500 18050100190

23,6000وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 118200.000023,600 18050100220

30,0000وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 201,500.000030,000 18050100230

50,0000زكرميكشزپ ياه يروانف و يملع تاقيقحت يللملا نيب زكرم زا تيامح 150,000.000050,000 18050100280
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 270408.29630110,240ينيرفآنف دشر خرن1805012000 100,20010,040

75,2003,040هژورپيروĤنفرب ينتبم ينيرفآراك ياه هژورپ ماجنا 601,304.000078,240 18050120030

25,0007,000تكرشناينب شناد ياه تكرش هب كمك 110290.909132,000 18050120200

يمالسا و يناسنا مولع بتك نيودت و هعلاطم نامزاس 1135481257,000 127,0000130,000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

189977.83070184,810 91,56093,250

91,56092,250هژورپيمالساو يناسنا مولع ياه شهوژپ ماجنا 187982.9412183,810 18040080130

01,000شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 2500.00001,000 18040080220

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 150481.2667072,190راشتناو يفرعم1805013000 35,44036,750

35,44036,750دنسيملع عبانم نيودت 150481.266772,190 18050130090

ناريا يميشورتپ و رميلپ هاگشهوژپ 1135501456,947 379,000077,947

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

184601.80980110,733 79,83730,896

43,31027,775هژورپتعنصاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 381,870.657971,085 18050050020

12,7920دروميزاس يراجت و يبايرازاب هعسوت 31412.645212,792 18050050110

16,5960تكرشناينب شناد ياه تكرش هب كمك 43385.953516,596 18050050210

01,000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 11,000.00001,000 18050050330

7,1392,121عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 61151.80339,260 18050050340

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

427810.80560346,214 299,16347,051
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

56,92125,452تمدخيصصخت تامدخ هيارا 481,716.104282,373 18050100010

191,49021,599هژورپيسدنهم ياه شهوژپ ماجنا 1131,885.7434213,089 18050100120

4,8540شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 41,213.50004,854 18050100190

15,0000وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 75200.000015,000 18050100220

25,5000وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 170150.000025,500 18050100230

5,3980هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 17317.52945,398 18050100250

يميش يسدنهم و يميش هاگشهوژپ 1135651181,200 151,200030,000

يعيبط مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804010000
يملع

223669.05830149,200 121,20028,000

7,0006,000هژورپيصصخت تامدخ هيارا 81,625.000013,000 18040100010

72,15318,400هژورپيميش يسدنهمو يميش ياه شهوژپ ماجنا 651,393.123190,553 18040100090

2,4692,400شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 41,217.25004,869 18040100140

18,2001,200وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 91213.186819,400 18040100160

19,6500وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 131150.000019,650 18040100170

1,7280هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 5345.60001,728 18040100190

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

40800.0000032,000 30,0002,000

19,0001,250هژورپتعنصاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 111,840.909120,250 18050050020

11,000750دروميزاس يراجتو يبايرازاب 29405.172411,750 18050050050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

هلزلز يسدنهم و يسانش هلزلز يللملا نيب هاگشهوژپ 1135661238,900 198,900040,000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

179685.49720122,704 82,70440,000

48,00020,000هژورپتعنصاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 381,789.473768,000 18050050020

19,0000دروميزاس يراجتو يبايرازاب 47404.255319,000 18050050050

15,70420,000تكرشناينب شناد ياه تكرش هب كمك 94379.829835,704 18050050210

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

338343.77510116,196 116,1960

11,9000تمدخيصصخت تامدخ هيارا 71,700.000011,900 18050100010

42,1400هژورپهلزلز يسدنهمو يسانش هلزلز ياه شهوژپ ماجنا 281,505.000042,140 18050100060

9,6000شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 81,200.00009,600 18050100190

22,0000وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 110200.000022,000 18050100220

15,0000وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 100150.000015,000 18050100230

5,0420دروميشهوژپ ياه هتفاي جيورت 50100.84005,042 18050100240

10,5140هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 35300.400010,514 18050100250

يداينب ياه شناد هاگشهوژپ 11356711,020,500 750,5000270,000

يعيبط مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804010000
يملع

1564,768.86670971,533 701,533270,000

123,794134,010تمدخيصصخت تامدخ هيارا 1801,432.2444257,804 18040100010

405,87496,714هژورپيعيبط مولع ياه شهوژپ ماجنا 4001,256.4700502,588 18040100100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

31,98210,123شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 46915.326142,105 18040100140

4,87710,123وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 75200.000015,000 18040100160

30,0003,035درومنرس هاگشيامزآ اب يراكمه 201,651.750033,035 18040100200

54,5252,382هژورپناريا رون همشچ ياهشهوژپ 100569.070056,907 18040100210

50,48113,613هژورپيلم هناخ دصر ياهشهوژپ 401,602.350064,094 18040100220

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

124,080.5833048,967 48,9670

48,9670هژورپتعنصاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 291,688.517248,967 18050050020

هاگشناد و هزوح هاگشهوژپ 1135731158,600 144,000014,600

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

377420.68970158,600 144,00014,600

87,53014,600هژورپيناسنا مولع ياهشهوژپ ماجنا 170600.7647102,130 18040080110

18,3580شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 28655.642918,358 18040080220

8,8100وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 44200.22738,810 18040080240

3,3600وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 22152.72733,360 18040080260

6,9200دروميشهوژپ ياه هتفاي جيورت 42164.76196,920 18040080270

19,0220هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 100190.220019,022 18040080290

يطيحم مولع و هتفرشيپ يژولونكت و مولع يللملا نيب زكرم 1135741159,500 147,500012,000

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

478333.68200159,500 147,50012,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

92,5006,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپ ماجنا 631,563.492198,500 18050100030

30,0002,000دروميشهوژپ ياه هتفاي جيورت 39281.632732,000 18050100240

25,0004,000هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 96302.083329,000 18050100250

يوج مولع و يسانش سونايقا يلم هاگشهوژپ 1135751189,100 164,100025,000

يعيبط مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804010000
يملع

961,302.91670125,080 108,08017,000

9,9002,000تمدخيصصخت تامدخ هيارا 71,700.000011,900 18040100010

62,0327,500هژورپيوج مولع يسانش سونايقا ياه شهوژپ ماجنا 391,782.871869,532 18040100030

5,6000وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 28200.00005,600 18040100160

6,0000هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 20300.00006,000 18040100190

14,0007,500درومروشك يتاقيقحت ياميپ سونايقا يتشك نيلوا زا تيامح 121,500.000021,500 18040100230

10,5480هژورپناگبونج اب طبترم ياهشهوژپ 110,548.000010,548 18040100240

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

86744.4186064,020 56,0208,000

33,3004,500هژورپتعنصاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 211,800.000037,800 18050050020

22,7203,500دروميزاس يراجتو يبايرازاب 65403.384626,220 18050050050

ناريا تاعالطا يروانف و مولع هاگشهوژپ 1135761129,500 89,500040,000

يروĤنفو ملع تفرشيپدنور يزاسدنتسم همانرب 248,130.0000096,260دنس1804012000 65,46030,800

38,46022,000دنسيروانف و يملع يدوجوم يزاسدنتسم و شرتسگ جيورت 240,0000.251960,460 18040120020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

27,0008,800دنسيروĤنفو يملع يدوجوم يرادهگنو ظفح 80,0000.447535,800 18040120040

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 52639.2308033,240هدش يتايلمع هژورپ1806001000 24,0409,200

21,6408,600هژورپتاعالطا يروĤنفو مولع هنيمزرد يدربراك ياه شهوژپ ماجنا 42720.000030,240 18060010180

2,400600هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 10300.00003,000 18060010290

ينآرق گنهرف هعسوت قودنص 1136003400,000 400,00000

ينآرق گنهرف هعسوت روشنم يارجا زا تيامح همانرب 488,333.33330400,000زومآ نآرق1701011000 400,0000

176,0000همانربنآرق يمومع شزومآ هعسوت يدربهار دنس يارجا زا تيامح 208,800.0000176,000 17010110010

 يجيورت يغيلبت ياهتيلاعف هعسوت يدربهار دنس يارجا زا تيامح
ينآرق

136,0000همانرب 168,500.0000136,000 17010110020

40,0000همانربينآرق يلاع شزومآ و شهوژپ هعسوت يدربهار دنس يارجا زا تيامح 58,000.000040,000 17010110030

6,0000همانربينآرق گنهرف هعسوت روشنم يدربهار دانسا يارجا يربهار 23,000.00006,000 17010110040

 و يگنهامه ياهاروش بوصم ينآرق ياه همانرب يارجا زا تيامح
اهناتسا رد هاگهس دانسا ياتسار رد ينآرق ياهتيلاعف شرتسگ

42,0000همانرب 58,400.000042,000 17010110050

يهاگشناد داهج 11362011,097,300 1,097,30000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

107453.6916048,545 48,5450

40,3660هژورپيعامتجاو يناسنا مولع ياه شهوژپ ماجنا 45897.022240,366 18040080120

8,1790هژورپينآرق ياه شهوژپ ماجنا 62131.91948,179 18040080150

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

1,731169.84400294,000 294,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

130,5000دروميزاس يراجتو يبايرازاب 400326.2500130,500 18050050050

17,8000دشرزكرمدشرزكارمزا تيامح 151,186.666717,800 18050050160

75,7000هژورپيباي هژورپو يجنسزاين 80094.625075,700 18050050190

70,0000هژورپيشرافس ياه هژورپ يارجا 401,750.000070,000 18050050360

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

352,200.0000077,000 77,0000

77,0000هژورپيكشزپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 352,200.000077,000 18050070190

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

4151,083.71080449,740 449,7400

167,2080تمدخيصصخت تامدخ هيارا 310539.3806167,208 18050100010

282,5320هژورپيسدنهم ياه شهوژپ ماجنا 1052,690.7810282,532 18050100120

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 750100.0200075,015راشتناو يفرعم1805013000 75,0150

15,0000هرود)اكيريا(يروĤنفو ملع يللملا نيب يشزومآ ياه هرود يرازگرب 151,000.000015,000 18050130040

10,1100شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 101,011.000010,110 18050130060

12,5400هرودتدم هاتوك يصصختو يملع ياه هاگراك يرازگرب 35358.285712,540 18050130070

12,3650دروميملع ياه هدادراشتناو شزادرپ،ظفح،يروآ عمج 14088.321412,365 18050130150

25,0000هروداه هاگشنادرد يناوخ باتكو باتك گنهرف جيورت ياه همانرب يارجا 55045.454525,000 18050220010

ينيد - يگنهرف يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1,63693.52080153,000شرتسگو يفرعم1805022000 153,0000

35,0000دروميرنهو يگنهرف يجيورت ياه همانرب يارجا 70050.000035,000 18050220020

158



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

40,0000حرطيگنهرف ياه حرط يارجا 50080.000040,000 18050220030

43,0000حرطيجنسراكفا ياه حرط ماجنا 270159.259343,000 18050220050

7,0000ودراييوجشناد يروĤنفو يملع ياهودرا يرازگرب 10700.00007,000 18050220060

28,0000داديورينارق تاقباسمواه هراونشج يرازگرب 156179.487228,000 18050220070

هتسباو يتاقيقحت زكارم رياس 113620290,600 يهاگشناد داهج - 90,60000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

171,067.2353018,143 18,1430

18,1430دروميعامتجاو يناسنا مولع ياه شهوژپ ماجنا 171,067.235318,143 18040080120

هياپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804009000
يملع

9695.777806,262 6,2620

6,2620هژورپهياپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 9695.77786,262 18040090030

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

45439.6000019,782 19,7820

19,7820دروميزاس يراجتو يبايرازاب 45439.600019,782 18050050050

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

51,959.400009,797 9,7970

9,7970هژورپتشادهب و تمالس هزوح ياهشهوژپ ماجنا 51,959.40009,797 18050070160

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

241,525.6667036,616 36,6160

36,6160دروميروانف و يسدنهم مولع ياهشهوژپ ماجنا 241,525.666736,616 18050100100

ناريا نايوجشناد يرازگربخ هب كمك 1136203139,500 يهاگشناد داهج - 139,50000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 126,0001.10710139,500راشتناو يفرعم1805013000 139,5000

139,5000درومربخراشتناوديلوت 126,0001.1071139,500 18050130140

يئوراد ناهايگ تاقيقحت زكرم 113620480,500 80,50000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

122398.4344048,609 48,6090

48,6090دروميزاس يراجتو يبايرازاب 122398.434448,609 18050050050

ييوراد ناهايگ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805009000
يملع

97328.7732031,891 31,8910

2,6520رفنيصصخت ياه شزومآ هيارا 4855.25002,652 18050090010

5,0270دروميصصختو يملع ياه هاگراكو يصصخت تامدخ هيارا 31,675.66675,027 18050090020

 ياه هدروارفواه هراصع لاصحتسا يزاس هنيهبو يزاسدرادناتسا
ناهايگ ييوراد

6,9760درادناتسا 51,395.20006,976 18050090030

 هدروارفو ييوراد ناهايگ يسانش مسو كيژولوكامراف تاعلاطم ماجنا
اهنآ ياه

6,9490هژورپ 32,316.33336,949 18050090070

2,9440يهايگ يوراديهايگ ءاشنماب درادناتسا ياهوراد ديلوت 3981.33332,944 18050090080

1,1840هلاقمهلاقمديلوت 3237.00001,184 18050090090

 ياهروĤنفزا هدافتسااب ضارقنا لاحردودنمشزرا ييوراد ناهايگريثكت
نيون

6,1590هنوگ 32,053.00006,159 18050090100

نايور هاگشهوژپ 1136205333,600 333,60000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

320545.18440174,459 174,4590

174,4590دروميزاس يراجتو يبايرازاب 320545.1844174,459 18050050050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

228697.98680159,141 159,1410

20,9450تمدخيصصختو يملع ياه هاگراكو يصصخت تامدخ هيارا 35598.428620,945 18050070020

40,5390شيامزآهياپ ياه شهوژپو يفيك ياه شيامزآ ماجنا 301,351.300040,539 18050070040

44,2800هژورپينامرد لولس هنيمزرد تاقيقحت ماجنا 301,476.000044,280 18050070250

36,4850هژورپلولسو تفاب يسدنهم هنيمزرد تاقيقحت ماجنا 231,586.304336,485 18050070260

11,7880رگشهوژپنارگشهوژپ يزاس دنمناوت 70168.400011,788 18050070330

5,1040هلاقمهلاقمديلوت 40127.60005,104 18050070340

هاشنامرك ناتسا يروآ نفو ملع كراپ 113620680,900 80,90000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

101,731.2000017,312 17,3120

6,7800حرطاهحرط يبايزرا 25271.20006,780 18040140020

1,0000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 2500.00001,000 18040140050

1,7700دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 17710.00001,770 18040140380

3,3840روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 14124.00003,384 18040140390

3780روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 2118.0000378 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

104,411.8000044,118 44,1180

1,4580هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 4830.37501,458 18050050060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

32,5570درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 81401.938332,557 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

4,8600 24202.50004,860 18050050220

2430عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 2410.1250243 18050050340

5,0000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 10500.00005,000 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 101,947.0000019,470ينيرفآنف دشر خرن1805012000 19,4700

6,7800دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 33920.00006,780 18050120020

3,5400دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 17720.00003,540 18050120210

7,0500روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 14150.00007,050 18050120220

2,1000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 21100.00002,100 18050120230

كناب تسيز 113620771,200 71,20000

يروĤنف تسيز هعسوتزا تيامح همانرب  تاديلوتدشر خرن1805015000
يروĤنف تسيز

701,017.1429071,200 71,2000

18,9100يلولس كنابيلولس ياه كناب هعسوتوداجيا 181,050.555618,910 18050150020

13,0730يهايگ كنابيهايگ ياه كناب هعسوتوداجيا 131,005.615413,073 18050150030

13,0730يلوكلوم كنابيلوكلوم ياه كناب هعسوتوداجيا 131,005.615413,073 18050150040

13,0730مسيناگراوركيم كنابمسيناگراوركيم ياه كناب هعسوتوداجيا 131,005.615413,073 18050150050

13,0710سوريو كنابسوريو ياه كناب هعسوتوداجيا 131,005.461513,071 18050150060

انيس نبا - يكشزپ مولع نيون ياه يروانف هدكشهوژپ 1136208167,000 167,00000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

175328.3486057,461 57,4610

55,4610دروميزاس يراجتو يبايرازاب 150369.740055,461 18050050050

2,0000روانف دحاو و تكرشروانف ياهدحاو و اه تكرش هب كمك 2580.00002,000 18050050320

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

1041,053.25960109,539 109,5390

22,2000هژورپلانولكونم يداب يتنآ هنيمزرد تاقيقحت ماجنا 131,707.692322,200 18050070230

22,2000هژورپلثمديلوت يژولونكتويب هنيمزرد تاقيقحت ماجنا 131,707.692322,200 18050070240

20,3850تمدخرركم طقسو يرورابان هنيمزرد تاقيقحت ماجنا 151,359.000020,385 18050070270

21,2000هژورپيژولونكتويبونان هنيمزرد تاقيقحت ماجنا 131,630.769221,200 18050070280

8,2440شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 51,648.80008,244 18050070290

8,2440هرودتدم هاتوك يصصختو يملع ياه هاگراك يرازگرب 20412.20008,244 18050070300

7,0660هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 25282.64007,066 18050070350

يدبلاك هعسوت هدكشهوژپ 11362097,750 7,75000

هياپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804009000
يملع

8968.750007,750 7,7500

7,7500هژورپيدربراكو هياپ ياه شهوژپ ماجنا 8968.75007,750 18040090010

گنهرف و ملع هاگشناد هب كمك - يهاگشناد داهج 1136201047,000 47,00000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

200235.0000047,000 47,0000

47,0000وجشنادنايوجشناد شزومآ 200235.000047,000 18040080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يدربراك هياپ مولع هدكشهوژپ 1136201145,100 45,10000

هياپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804009000
يملع

52584.0000030,368 30,3680

6,1560هژورپيسانش نيمز ياه شهوژپ ماجنا 10615.60006,156 18040090020

6,1560هژورپيهايگ كيتنژو يژولويزيف ياه شهوژپ ماجنا 12513.00006,156 18040090040

6,1560هژورپكيزيف ياه شهوژپ ماجنا 10615.60006,156 18040090050

11,9000هژورپتفن يژولويبوركيم ياه شهوژپ ماجنا 20595.000011,900 18040090060

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

37398.1622014,732 14,7320

14,7320دروميزاس يراجتو يبايرازاب 37398.162214,732 18050050050

زربلا ناتسا يروانف و ملع كراپ 1136201214,600 14,60000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

6659.924203,955 3,9550

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 14040140050

7000حرطاهحرط يبايزرا 2825.0000700 18040140020

5040روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 2124.0000504 18040140390

2510روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 1417.9286251 18040140400

2,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 21,000.00002,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

43174.302307,495 7,4950

5170هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 1051.7000517 18050050060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,3750درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 18243.05564,375 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

1,0500 5210.00001,050 18050050220

530عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 510.600053 18050050340

1,5000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 5300.00001,500 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 10530.000003,150ينيرفآنف دشر خرن1805012000 3,1500

7000دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 7010.0000700 18050120020

1,0500روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 2150.00001,050 18050120220

1,4000روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 14100.00001,400 18050120230

تسرب ناطرس تاقيقحت زكرم - يهاگشناد داهج 1136201341,500 41,50000

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

60691.6667041,500 41,5000

3,5370دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 6589.50003,537 18050070030

10,2570هژورپناتسپ ياه يراميب ياه شهوژپ ماجنا 71,465.285710,257 18050070100

10,6110هژورپناتسپ ناطرس كيتنژ هعسوت ياه شهوژپ ماجنا 61,768.500010,611 18050070150

8,8420هژورپناطرس هبالتبم ناراميب يگدنز تيفيك ياه شهوژپ ماجنا 61,473.66678,842 18050070220

4,7160رگشهوژپنارگشهوژپ يزاس دنمناوت 20235.80004,716 18050070330

3,5370دروميجراخو يلخاد يشهوژپو يملعزكارماب يملع يراكمه 15235.80003,537 18050070360

يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ 1136201438,300 38,30000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

80478.7500038,300 38,3000

38,3000هژورپيگنهرفو يناسنا مولع ياه شهوژپ ماجنا 80478.750038,300 18040080140

تمالس شجنس تاقيقحت زكرم 113620155,500 5,50000

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

11500.000005,500 5,5000

3,9490هژورپيكشزپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 21,974.50003,949 18050070190

1,5510هرودتدم هاتوك يصصختو يملع ياه هاگراك يرازگرب 11,551.00001,551 18050070300

تاطابترا و تاعالطا يروانف هدكشهوژپ 1136201651,000 51,00000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

24452.5000010,860 10,8600

8,0000دروميزاس يراجتو يبايرازاب 17470.58828,000 18050050050

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

2,8600 7408.57142,860 18050050220

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

251,036.0000025,900 25,9000

25,9000هژورپتاعالطاو تاطابترا يروĤنفاب طبترم ياه شهوژپ ماجنا 251,036.000025,900 18050100200

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 17837.6471014,240ينيرفآنف دشر خرن1805012000 14,2400

6400رفنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرشو يرازگرب 2320.0000640 18050120060

13,6000هرودتدم هاتوك يصصختو يشزومآ ياه هرودواه هاگراك يرازگرب 15906.666713,600 18050120070

يرامعم و رنه، گنهرف هدكشهوژپ 113620178,500 8,50000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يرنه ياه شهوژپ هعسوت همانرب  تاديلوتدشر خرن1805006000
يرنه

10425.000004,250 4,2500

4,2500هژورپيرامعمورنه هنيمزرد يملع ياه شهوژپ ماجنا 10425.00004,250 18050060030

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 35121.428604,250ينيرفآنف دشر خرن1805012000 4,2500

2,1250هكبشيصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 3070.83332,125 18050120020

2,1250هرودتدم هاتوك يصصختو يشزومآ ياه هرودواه هاگراك يرازگرب 5425.00002,125 18050120070

كينورتكلا و قرب هدكشهوژپ 113620184,000 4,00000

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

41,000.000004,000 4,0000

4,0000هژورپيسدنهم ياه شهوژپ ماجنا 41,000.00004,000 18050100120

ييايميش عيانص هدكشهوژپ 1136201914,500 14,50000

هياپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804009000
يملع

15966.6667014,500 14,5000

14,5000هژورپهياپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 15966.666714,500 18040090030

فيرش يتعنص يژولونكت هعسوت هدكشهوژپ 113620208,800 8,80000

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

81,100.000008,800 8,8000

8,8000دروميسدنهم ياه شهوژپ ماجنا 81,100.00008,800 18050100120

اههاگشناد رد يربهر مظعم ماقم يگدنيامن داهن 11363011,293,600 1,293,60000

تايلاع تابتعو هرمع جح هب نايهاگشناد مازعا همانرب 13,0004.6154060,000رياز1701003000 60,0000

24,5000تيلاعف ناونعيزاجمو يناوراك نورد ياه تيلاعفو تاقباسم يرازگربزا تيامح 90027.222224,500 17010030040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تابتعو هرمعداتس يگنهرفو ييارجا ياه تيلاعفزا تيامح
قارعو ناتسبرعرد

22,5000داتس 63,750.000022,500 17010030050

13,0000رفننايهاگشناد تابتعو هرمع جحروما هب كمك 40,0000.325013,000 17010030060

- ينيد يگنهرف ياه تيلاعف تيادهو تيامح همانرب
اه هاگشنادرد

4,400255.363601,123,600رفن1701019000 1,123,6000

 فراعمو مولع هنيمزرد يتيبرتو يشزومآ يگنهرف ياه همانرب يارجا
روشكرسارس ياه هاگشنادرد يمالسا

860,6000همانرب 3002,868.6667860,600 17010190010

125,0000جوزييوجشناد جاودزا يلم حرط يارجا 28,0004.4643125,000 17010190020

12,0000رفنيسايس يبهذم ياه تيصخشو نارنخس مازعا 7,7001.558412,000 17010190030

51,0000هاگراكيشزومآ ياه هاگراك يرازگرب 23,0002.217451,000 17010190040

18,0000هسلجهرظانمودقن تاسلجو يشيدنادازآ ياه يسرك يرازگرب 1,00018.000018,000 17010190050

32,0000لكشتيبهذم ياه تئيهواه لكشت تيادهو تيامح 320100.000032,000 17010190060

25,0000داتسايمالسا فراعم ياه هورگ ناداتسا شزومآو يمومع شنيزگ 12,0002.083325,000 17010190070

يمالسا مولع هزوحرد ييازفا شناد همانرب 8,80010.0000088,000هوژپ نيد1701020000 88,0000

52,0000هروديتيبرتو يشهوژپ،يشزومآ ياه هرود يرازگرب 1,00052.000052,000 17010200010

 نوماريپ تاقباسمواه هراونشج،اه شيامه،اه تسشن يرازگرب
ينيد تاعوضوم

22,0000تسشن 40055.000022,000 17010200020

14,0000هسلجتايرشنو بتك هضرع ياه تيلاعف يربهار 25560.000014,000 17010200030

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 110200.0000022,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 22,0000

 مولع هنيمزردزايندروم يجنسراكفاو يشهوژپ ياه حرط يارجا
يمالسا

17,0000هژورپ 110154.545517,000 17080010010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,5000تسشنيصصخت ياه تسشن يرازگرب 13011.53851,500 17080010160

1,5000هرامشيشهوژپو يملع ياه همانلصفراشتناو پاچ 1693.75001,500 17080010290

2,0000هژورپنايوجشناد ينيد تيعضواب طبترم ييوجشناد ياه همان ناياپزا تيامح 4504.44442,000 17080010340

يمالسا فراعم هاگشناد 1136302101,700 98,00003,700

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9001.111101,000راكشزرو1702002000 1,0000

4000وجشناديشزرو تامدخواهالاك هيهت 9000.4444400 17020020050

6000تعاس -رفننايوجشناد يشزرو ياه تيلاعف 30,0000.0200600 17020020080

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

250110.8000027,700 25,0002,700

24,0002,700وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 240111.250026,700 18030010030

1,0000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 10100.00001,000 18030010080

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

78046.1538036,000 35,0001,000

35,0001,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 78046.153836,000 18030060030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9005.555605,000 5,0000

1,5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 10015.00001,500 18030080010

1,0000وجشناديناور تشادهبو هرواشم تامدخ هيارا 7001.42861,000 18030080060

5000وجشنادهميبزا تيامح 7000.7143500 18030080180

2,0000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2580.00002,000 18030080250
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

9002.222202,000 2,0000

1,2000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 7001.71431,200 18030090010

8000دروميگنهرف تامدخواهالاك هيهت 2040.0000800 18030090080

نايوجشناد هب همانرب قوف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803029000
يليصحتزاجم

9003.333303,000 3,0000

1,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 8125.00001,000 18030290010

1,0000وجشنادهمانرب قوف تامدخواهالاك هيهت 7001.42861,000 18030290020

1,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 7142.85711,000 18030290030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 40100.000004,000هيرشن-باتك1803035000 4,0000

2000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 540.0000200 18030350010

1,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5020.00001,000 18030350020

1,3000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 7,0000.18571,300 18030350030

1,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 4375.00001,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

5600.000003,000 3,0000

1,5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3050.00001,500 18040030030

1,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2750.00001,500 18040030100

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 55363.6364020,000راشتناو يفرعم1805013000 20,0000

6,0000يملع تسشنيملع ياه تسشن يرازگرب 15400.00006,000 18050130050
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

14,0000دنسيملع عبانم نيودت 40350.000014,000 18050130090

نايوجشناد روما نامزاس 1136641631,500 111,5000520,000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 10350.000003,500يكينورتكلا تمدخ1002057000 03,500

03,500هناماسيكينورتكلا تامدخ هيارا 10350.00003,500 10020570030

ييوجشناد همانرب قوفو يهافرروما هعسوت همانرب  تاونسردوجشناد1803033000
يليصحتزاجم

71,4458.63600617,000 111,500505,500

053,350وجشنادنايوجشناد يناورو يمسج تمالس ياقترا 36,0001.481953,350 18030330010

 يشهوژپو يشزومآ تاسسومواه هاگشناد يملعو يشزومآ يبايزرا
ينارياريغ

07,000يشزومآدحاو 35200.00007,000 18030330020

09,500يليصحت كردمناگتخومآ شناد يليصحت كرادم يجنسرابتعا 4,2002.26199,500 18030330030

013,000وجشنادهنومن نايوجشناد يفرعم و باختنا 21061.904813,000 18030330040

035,000رگراثيارگراثيا نايوجشناد يملع هينب تيوقت 19,5001.794935,000 18030330050

111,500387,650وجشناديداتس روما ينابيتشپ و نايوجشنادروما يربهار 11,50043.4043499,150 18030330060

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 52,200.0000011,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 011,000

011,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 52,200.000011,000 18060010640

نايوجشناد هافر قودنص 11366426,450,000 2,450,00004,000,000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 151,866.6667028,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 10,00018,000

10,00018,000هناماسيكينورتكلا تامدخ هيارا 151,866.666728,000 10020570030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,234170.026701,400,000 800,000600,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

500,0000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 7,61865.6340500,000 18030080250

0400,000هاگباوخييوجشناد ياه هاگباوخ ياقتراو تيفيكدوبهب هب كمك 561713.0125400,000 18030080290

 و يتلودريغ شخب طسوت اههاگباوخ داجيا تباب دزمراك و دوس هناراي
اههاگشناد

300,000200,000دروم 559,090.9091500,000 18030080300

نايوجشناد هب يلام تاليهست هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803028000
يليصحتزاجم

414,25411.514704,770,000 1,554,0003,216,000

129,631468,609ماو-رفنييوجشناد تاليهسترياس تخادرپ 26,01023.0004598,240 18030280010

628,810874,986ماو-رفنيليصحت ماو تخادرپ 240,5716.25091,503,796 18030280020

0600,000ماو-رفنهيرهش ماو تخادرپ 48,92012.2649600,000 18030280030

228,950371,993ماو-رفنيرورض ماو تخادرپ 47,21012.7291600,943 18030280040

316,609500,412ماو-رفننكسم ماو تخادرپ 19,21042.5310817,021 18030280050

250,000400,000ماو-رفنهيسروبريغ يرتكد نايوجشناد هب هژيو ماو تخادرپ 32,33320.1033650,000 18030280060

نايوجشناد يهافرروما هعسوت همانرب  تاونسردوجشناد1803032000
يليصحتزاجم

3,26377.22950252,000 86,000166,000

86,000166,000هام -رفننايوجشناد يهافرو يلام ياه تيلاعف هب طوبرم ييارجاروما ماجنا 3,26377.2295252,000 18030320010

نايوجشناد همانرب قوف يشزرو ياهتيلاعف نايوجشناد روما نامزاس - 113664375,000 75,00000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب  نايوجشناد تبسن1702002000
 لك هب راكشزرو
نايوجشناد

85,0000.5559047,250 47,2500

2,6300وجشنادنايوجشناد يشزرو هرواشم و يتسردنت شجنس 5,0000.52602,630 17020020010

5,8000داديورنايوجشناد يناگمه يشزرو ياهداديور زا تيامح 40145.00005,800 17020020020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

34,2000وجشنادروشك ياههاگشناد يناگمه ياهدايپملا و تاقباسم يرازگرب 70,0000.488634,200 17020020060

2,6200وجشنادنايوجشناد يناگمه شزرو ياه تيلاعف هعسوت 5,0000.52402,620 17020020100

2,0000تعاس -رفنناراكردنا تسد و ناريدم ييازفا تراهم ياه هرود و اه هاگراك يرازگرب 20,0000.10002,000 17020020110

نايوجشناد ينامرهق شزرو شرتسگ همانرب 35,0000.7929027,750لادم1702007000 27,7500

4,3600وجشنادنايوجشناد يللملا نيب و يلم ينامرهق تاقباسم يرازگرب وروضح 3,5001.24574,360 17020070010

20,0100وجشناديهاگشناد ياه شزرو يلم نويساردف هب كمك 30,0000.667020,010 17020070020

3,3800ميتاههاگشناد يشزرو ياه ميت يزاس هدامآ و ليكشت هب كمك 31109.03233,380 17020070030

يشزرو مولع و يندب تيبرت هاگشهوژپ 113664480,500 68,500012,000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

18487.722208,779 6,8501,929

2,800964هژورپتعنصاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 21,882.00003,764 18050050020

3,670965دروميزاس يراجتو يبايرازاب 11421.36364,635 18050050050

3800تكرشناينب شناد ياه تكرش هب كمك 576.0000380 18050050210

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

86833.9651071,721 61,65010,071

6,1561,928تمدخيصصخت تامدخ هيارا 51,616.80008,084 18050070010

41,5242,359هژورپيشزرو مولعو يندب تيبرت ياه شهوژپ ماجنا 251,755.320043,883 18050070140

4,6852,892شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 61,262.83337,577 18050070290

4,600964وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 23241.91305,564 18050070310
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,6851,928هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 22300.59096,613 18050070350

هيسروب نايوجشناد روما نايوجشناد روما نامزاس - 11366451,050,000 1,050,00000

يناريا و يجراخ نايوجشناد هب يليصحت سروب ياطعا همانرب  تاونسردوجشناد1803011000
يليصحتزاجم

10,88596.463001,050,000 1,050,0000

152,0000وجشنادجراخ هب مازعا قيرطزا تدمدنلب يليصحت سروب ياطعا 185821.6216152,000 18030110010

328,0000وجشنادينارياريغ نايوجشناد هب يليصحت سروب ياطعا 6,10053.7705328,000 18030110020

466,0000وجشنادروشكزا جراخو لخاد يملع تدم هاتوك يليصحت سروب ياطعا 3,850121.0390466,000 18030110030

104,0000وجشنادنايوجشناد هب لخاد يرتكد سروب ياطعا 750138.6667104,000 18030110040

يرگشدرگ و يتسد عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس 11370013,594,070 2,687,000727,070180,000

يرامآ ياه حرط يارجاو ميظنت همانرب 221,363.6364030,000شرازگ1002025000 30,0000

6,0000شرازگيرامآ ياه هداد ليلحت 20300.00006,000 10020250010

17,0000ملقيرامآ ياه هداد نيماتوديلوت 20850.000017,000 10020250040

7,0000حرطيرگشدرگ يرامقا ياهباسح ماظن داجيا و يزاسرتسب 17,000.00007,000 10020250070

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 30800.0000024,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 24,0000

24,0000هناماسكيتامروفنا تامدخ ماجنا 30800.000024,000 10020570090

 لوقنمريغ ثاريم يفرعمو تمرم،تظافح،نيمأت همانرب
يگنهرف

12,50069.0748123,435863,435ثاريمدادعت1704002000 560,000180,000

80,0000هاگياپيگنهرف ثاريم يناهج ياه هاگياپروما ماجنا 214,666.666798,000 170400200118,000

50,0000هاگياپيگنهرف ثاريم يلم ياه هاگياپروما ماجنا 100620.000062,000 170400200212,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

45,0000داديورطبترم ياه هراونشجواه هاگشيامنرد تكرشو يرازگرب 153,000.000045,000 17040020030

35,0000رثايعيبطو يخيراتراثآ ميرح نييعت 170205.882435,000 17040020040

39,0000رثايعيبطو يگنهرف،يخيرات سوملمانو لوقنمريغراثآ يناهجو يلم تبث 300146.666744,000 17040020055,000

270,0000هطوحم-انبيگنهرفو يخيرات ياه هطوحمواهانبزا يكيزيف تظافح 3,000107.9783323,935 170400200653,935

30,0000رثايخيراتو يگنهرف شزرااب لوقنمريغ ثاريم تمرم 1,00064.500064,500 170400200734,500

1,0000دحاويگنهرف ثاريم ياه نمجناواه لكشت هب كمك 1566.66671,000 17040020080

 يتنس ياهنييآ شيامن و يرنه ،يگنهرف ياهارجا يرازگرب زا تيامح
يخيرات نكاما و اههزوم رد يخيرات و

5,0000ارجا 8625.00005,000 17040020090

0180,000درومهدش ييانما تئيه ياههزوم و اههاگياپ ،اهانب تيلاعف زا تيامح 1215,000.0000180,000 17040020110

5,0000هدنورپيرياشع و يياتسور ثاريم يزاسدنتسم و تبث 31,666.66675,000 17040020120

يخيراتو يگنهرف ءايشا يفرعمو تمرم،تظافح،نيمأت همانرب 400,0000.37500150,000ءايشا1704003000 150,0000

 جراخو لخادرد يخيرات يگنهرف ءايشا هب طوبرم يقوقحروما ماجنا
روشكزا

13,0000هدنورپ 52,600.000013,000 17040030010

5,0000رثايعيبطو يگنهرف يخيرات لوقنمراثآ يناهجو يلم تبث 10050.00005,000 17040030020

107,0000تعاس -رفنيگنهرفو يخيرات شزرااب ءايشازا يكيزيف تظافح 6,340,0000.0169107,000 17040030030

25,0000رثايخيراتو يگنهرف شزرااب ءايشا تمرم 50050.000025,000 17040030040

يا هزوم تامدخ شرتسگ همانرب 5,000,0000.0700100,000350,000هدننكديدزاب1704005000 250,0000

95,0000دروميا هزوم ينفو ينابيتشپ تامدخ هيارا 1,000150.0000150,000 170400500155,000

85,0000رفنرازهاه هزومزا ناگدننكديدزاب هب يمومعو يهافر تامدخ هيارا 5,00023.0000115,000 170400500230,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

70,0000رثاتمرمو تظافحو يراگندنتسم 57,0001.491285,000 170400500815,000

يتخانش ناتساب ياه هطوحموراثآ يياسانشو يسررب همانرب 40400.0000016,000هطوحم-رثا1704006000 16,0000

8,0000رثاناريا يخيراتو يناتسابراثآ يياسانشو يسررب 25320.00008,000 17040060010

 ناريا يگنهرف هزوح يخيراتو يناتسابراثآ يياسانشو يسررب
هياسمه ياهروشكرددوجوم

8,0000رثا 30266.66678,000 17040060020

يخيرات ياهانبوراثآ يزاسهدامآو تمرم،زيهجت همانرب 100850.0000085,000هطوحم-رثا1704007000 85,0000

43,0000رثارطخ ضرعمردراثآ يشخب تاجنو يزاس مواقم،يزاس هدامآ 251,720.000043,000 17040070010

25,0000درومتظافحو لرتنك ياه متسيس زا ينابيتشپ و يتظافح مزاول نيمات 251,000.000025,000 17040070020

17,0000رثاءايشاوراثآزا تظافحو تمرم 50340.000017,000 17040070030

روشك هب يدورو نارگشدرگ بذج همانرب 6,200,0200.1310262,500812,500رگشدرگ1706001000 550,0000

 يصصخت ياهداديورواه هراونشج،اه هاگشيامنرد تكرشو يرازگرب
طبترم

180,0000داديور 308,833.3333265,000 170600100185,000

225,0000هتسبيجراخو يلخاد يطيحمو يا هناسر تاغيلبت 1525,000.0000375,000 1706001002150,000

120,0000ملقيتاغيلبت مالقا عيزوتو هيهت 100,0001.4750147,500 170600100327,500

25,0000لكشتنارگشدرگ بذجرد يرگشدرگ يتلودريغ نيلاعف هب كمك 31806.451625,000 17060010040

يلخاد يرگشدرگ هعسوت همانرب 60,005,0000.006061,770361,770رگشدرگ1706002000 300,0000

70,0000داديورطبترم ياه هراونشجواه هاگشيامنرد تكرشو يرازگرب 352,000.000070,000 17060020010

 تالوصحم و تامدخ ،اه هبذاج يفرعم و يناسر عالطا ،غيلبت
يرياشع و يياتسور قطانم زا معا يرگشدرگ

60,0000هتسب 1001,117.7000111,770 170600200251,770

25,0000روتديدزابدروم قطانم ييايفارغج هرتسگو نارگشدرگ شيازفازا تيامح 70500.000035,000 170600200310,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

100,0000ناتسارفس تامدخ يگنهامهداتس ياه تيلاعفزا تيامح 313,225.8065100,000 17060020040

25,0000ناتسايرگشدرگزكارمواه تيلاعف يربهار 31806.451625,000 17060020050

 طبترم ياه تكرشواه لته،رتافد،اه نمجنا،اه لكشت هب كمك
يرگشدرگاب

20,0000دروم 31645.161320,000 17060020060

يتسد عيانص تاديلوتدشرو ءايحا همانرب 1,000,0000.259839,750259,750ديلوتدادعت1707001000 220,0000

35,0000دروميتسد عيانص ياه هاگراكو تاديلوت يزاسدرادناتسا 200187.500037,500 17070010012,500

22,0000لوصحميتسد عيانص تالوصحم يدنب هتسبزا تيامحو يزاسوگلا 100237.500023,750 17070010021,750

35,0000داديورطبترم ياه هراونشجواه هاگشيامنرد تكرشو يرازگرب 251,400.000035,000 17070010030

 ياه هناخو هدننكديلوت يفنص ياه لكشت تيوقتوداجيا هب كمك
يتسد عيانص قالخزكارمو يتسد عيانص

20,0000زكرم 31645.161320,000 17070010040

88,0000درومرازباو تازيهجت يزاسون هب كمك 312,919.354890,500 17070010052,500

10,0000ملقيشزومآ ياههاگراك و اهدحاوزاين دروم رازبا و هيلوا داوم هيهت 100300.000030,000 170700100620,000

 و يشزومآ زكارم و اههاگراك ياضف يزاسدرادناتسا و يزاس هدامآ
طبترم زكارم

10,0000زكرم 60383.333323,000 170700100713,000

يتسد عيانص جيورتو يحارط همانرب 1,000,0000.209539,500209,500ديلوتدادعت1707002000 170,0000

12,0000هتشريتسد عيانص شزومآدنيآرف يزاسدرادناتسا 30433.333313,000 17070020011,000

11,0000ناشنيتسد عيانص تيبوغرم هقباسم يرازگرب 101,200.000012,000 17070020021,000

42,0000داديورطبترم ياه هراونشجواه هاگشيامنرد تكرشو يرازگرب 301,466.666744,000 17070020032,000

47,0000ناونعاه هناسر رد يدربراك يتسد عيانص شزومآ و غيلبت ،جيورت 300156.666747,000 17070020040

20,0000هنومنيتسد عيانص يزاس هنومنو يحارط 50420.000021,000 17070020051,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

20,0000لكشتيتسد عيانص شزومآو جيورت ياه لكشتواه هشوخ هب كمك 31693.548421,500 17070020061,500

10,0000تعاسرفناز لاغتشا ياه تراهم هعسوت و ينيرفآراك يشزومآ ياه هرود يارجا 900,0000.033330,000 170700200720,000

 عيانص يناهج ياهرهش روما ماجنا و يفرعم ،يزاسدنتسم ،يياسانش
يتسد

8,0000رهش 22954.545521,000 170700200813,000

يتسد عيانص تارداص هعسوتزا تيامح همانرب 2501,296.4600100,115324,115رالد نويليم1707003000 224,0000

68,0000داديورطبترم ياه هراونشج و اه هاگشيامنرد تكرشو يرازگرب ،تيامح 402,537.5000101,500 170700300133,500

 عيانص تالوصحم كينورتكلا تراجت هعسوت و يبايرازاب ،تاغيلبت
يتسد

11,5000هتسب 251,044.600026,115 170700300214,615

13,5000دادعتيراجت مان قوقحزا تيامح 101,350.000013,500 17070030030

28,0000رگتعنصيلم ناوت مك نارگتعنص تالوصحم هضرعزا تيامح 3,00010.666732,000 17070030044,000

68,0000هچرازابفده ياهرازاب يجنس ناكماو يتسد عيانص ياه هچرازاب يهدناماس 100910.000091,000 170700300523,000

25,0000لكشتيتسد عيانص يتلودريغ نيلاعفواه لكشت تيوقتو كمك 201,250.000025,000 17070030060

 رد فده ياهرازاب يياسانش و يتسد عيانص تارداص يجنس ناكما
روشك زا جراخ

10,0000فده رازاب 57,000.000035,000 170700300725,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 50360.0000018,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 18,0000

4,0000هژورپيرگشدرگ تامدخواه تخاسريز يصصخت تاعلاطم ماجنا 30133.33334,000 17080010490

3,0000هژورپتيريدم هعسوت يدربراكو يصصخت تاعلاطم ماجنا 10300.00003,000 17080010500

4,0000هژورپيتسد عيانص يدربراكو يصصخت تاعلاطم ماجنا 30133.33334,000 17080010510

4,0000هژورپيگنهرف ثاريم يدربراكو يصصخت تاعلاطم ماجنا 30133.33334,000 17080010520

3,0000دنسشخب يدربهار دانسا ققحت شياپ و هيهت 31,000.00003,000 17080010550
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 300,0000.3000090,000زومآ تراهم1802005000 90,0000

25,0000هروديتسد عيانص يصصخت شزومآ ياه هرود يرازگرب 40625.000025,000 18020050170

20,0000هروديرگشدرگ يصصخت شزومآ ياه هرود يرازگرب 40500.000020,000 18020050180

20,0000هروديگنهرف ثاريم يصصخت شزومآ ياه هرود يرازگرب 40500.000020,000 18020050190

25,0000هرودتدم هاتوك يشزومآ ياه هرود يربهارو تيامح 100250.000025,000 18020050290

1( كمك ) 113700320,000 يبرغ و هنايم يايسآ رد سوملمان يگنهرف ثاريم ظفح ياهقطنم يتاعلاطم زكرم 20,00000

سوملمان يگنهرف ثاريم ظفحو يياسانش همانرب 50400.0000020,000ثاريمدادعت1704004000 20,0000

3,7500يسرربطبترم يدربراكو يصصخت ياه يسررب ماجنا 10375.00003,750 17040040010

6,0000دروميصصخت ياهتسشنو يشزومآ ياه هاگراك،اه شيامه يرازگرب 30200.00006,000 17040040020

8,0000دروميللملا نيب ياه شيامهرد تكرش 20400.00008,000 17040040030

2,2500هزوحطبترم ياه هزوح يزاسدنتسم 3075.00002,250 17040040040

تاطابترا و رنه، گنهرف يشهوژپ هسسوم 1140002104,655 74,655030,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 625167.44800104,655هدش يتايلمع هژورپ1708001000 74,65530,000

12,0000هژورپتاطابترا ياه شهوژپ ماجنا 85141.176512,000 18060010050

7,0006,000هژورپينيد ياه شهوژپ ماجنا 30433.333313,000 18060010080

41,65518,000هژورپيگنهرف ياه شهوژپ ماجنا 285209.315859,655 18060010100

4,0006,000هژورپيتنس ياهرنه ياه شهوژپ ماجنا 60166.666710,000 18060010150

10,0000هژورپيرنه ياه شهوژپ ماجنا 16560.606110,000 18060010160
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هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تاعوبطم و باتك،رشن زا تيامح يمالسا داشرا و گنهرف ترازو - 11400032,455,000 2,455,00000

يناوخباتك جيورتورشنزا تيامح همانرب 5,000250.000001,250,000هعلاطم هنارس1703015000 1,250,0000

 طسوت يجراخ بتكديرخزا تيامح
 ياه هناخباتكو ملق لها،نارگشهوژپ،ديتاسا،نايوجشناد
روشك لخادرد باتك يللملا نيب هاگشيامنزاروشك

55,0000هاگشيامن 155,000.000055,000 17030150010

ياه هزات ياه هاگياپ يزادنا هارو باتك تاغيلبتو يناسر عالطا هب كمك
باتك

46,0000دروم 301,533.333346,000 17030150020

40,0000ناونعدنمشزراراثآراشتنا هب كمك 160250.000040,000 17030150030

68,0000هاگشيامنيناتسا باتك هاگشيامن يرازگرب هب كمك 312,193.548468,000 17030150040

 يگنهرف تاسسومواه هناخباتك تيوقت يارب باتكديرخ هب كمك
يتلودريغ يشهوژپو

425,0000ناونعرازه 4010,625.0000425,000 17030150050

120,0000عيزوتزكرمباتك عيزوت هكبش هب كمك 1001,200.0000120,000 17030150060

 نامزرد باتك ياهبرد فيفخت قيرطزا باتك ناگدننك فرصم هب كمك
يصصختو يناتسا باتك هاگشيامن يرازگرب

76,0000ناتسا 312,451.612976,000 17030150070

 بالطووجشناد،زومآ شنادراشقارد باتك ناگدننك فرصم هب كمك
باتكديرخ يشزرا نباي يرابتعا تراكراشتنا قيرطزا

300,0000رفنرازه 550545.4545300,000 17030150080

 قيرطزا هعماجراشقارياسرد باتك ناگدننك فرصم هب كمك
باتكديرخ يشزرا نبايو يرابتعا تراكراشتنا

120,0000رفنرازه 500240.0000120,000 17030150090

تاعوبطم ياقتراو تيامح همانرب 8,000,0000.150601,205,000ناونع1705015000 1,205,0000

260,0000هخسنرازهنآ نيكرتشم هب تايرشنرت نازرا هضرع هب كمك 604,333.3333260,000 17050150120

 هب يدقن تخادرپ قيرطزا بسانم تميقاب تايرشن هضرع هب كمك
تايرشن

945,0000هخسن نويليم 1,900497.3684945,000 17050150130
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هرامش
هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يرصب - 11400042,200,000 يعمس و ييامنيس روما نامزاس 2,200,00000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 5,0003.2000016,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 16,0000

 صاخشا هبزوجمرودص ليهستروظنم هب يكينورتكلا تامدخ هيارا
امنيس هزوحردراكو بسك ياضفدوبهب ياتساررد يقوقحو يقيقح

11,0000تمدخ 20550.000011,000 10020570050

 يكينورتكلا ياه هناماسودنمشوه يتاعالطا ياه كنابرارقتساو يحارط
ييامنيس هزوح ناعفنيذ يارب

5,0000هناماس 22,500.00005,000 10020570290

روشك يامنيس تعنص نيون ياه يروĤنفو شناد ياقترا همانرب 805,037.50000403,000روشك هبتر1703003000 403,0000

3,0000زوجمييامنيس ياه هاگشزومآو ينفزكارمزوجمرودصو تراظن،يسررب 20150.00003,000 17030030010

45,0000زومآرنهيصصخت هنيمزرد نارگامنيس شناد يناسرزور هبو ياقترازا تيامح 350128.571445,000 17030030020

زا نيون يروĤنف اب تالوصحم يريگراكب و هعسوت ،يناسر زورب زا تيامح
مليف عاونا تخاسرد)ياهنايار يرصب ياه هولج(.. ليبق

145,0000لوصحم دادعت 801,812.5000145,000 17030030030

40,0000حرطامنيس هزوحرد نانيرفآراكو ناينب شناد ياه حرطزا تيامح 90444.444440,000 17030030040

 فلتخم ياه هنيمزرد ييامنيس دازآ ياه هاگشزومآ ياقترا هب كمك
ييامنيس

40,0000هاگشزومآ 80500.000040,000 17030030050

 نمجنارتافد قيرطزا يزاس مليف شزومآ ياه هرود يرازگرب هب كمك
ناوج نازاسمليف تيبرت و روشك رسارس رد ناناوج يامنيس

60,0000رفن 200300.000060,000 17030030060

 ييويدوتسا و ينف ينابيتشپ زكارم يناسرزورب و ءاقترا زا تيامح
ييامنيس

13,0000ويدوتسا 26,500.000013,000 17030030070

 دوبهب و ييامنيس ياه نلاس هعسوت و يناسرزورب و ءاقترا زا تيامح
مليف شيامن تيعضو

20,0000امنيس نلاس 210,000.000020,000 17030030080

37,0000نلاسرادروخرب ريغ قطانم رد كچوك امنيس حرط يارجا هب كمك 312,333.333337,000 17030030090
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هاگتسد
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تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يلم يامنيس شرتسگو تيامح همانرب  طيلب( بطاخم هنارس1703014000
)رفن رازه ره يازا هب

10016,000.000001,600,000 1,600,0000

 هقطنمرد ييامنيس ياه مليف هضرع و ناركا ،يبايرازاب زا تيامح
ناهجو

25,0000مليف ناونع 30833.333325,000 17030140010

15,0000زوجمامنيس هزوح يصصخت ياه تيلاعفزوجمرودصو تراظن،يسررب 50030.000015,000 17030140020

40,0000مليف ناونعمليف عاونا هضرع و ريثكت ، غيلبت، يناسر عالطا زا تيامح 80050.000040,000 17030140030

 ييامنيس تعنص قنورروظنم هب مليف عاونا نامز مه ناركازا تيامح
روشك

13,0000ناونع 70185.714313,000 17030140040

140,0000هراونشجرجف مليف يللملا نيب هراونشج يرازگربزا تيامح 270,000.0000140,000 17030140050

32,0000هراونشجيلخاد مليف ياه هراونشج رياس يرازگربزا تيامح 251,280.000032,000 17030140060

42,0000هراونشجمليف يللملا نيب ياه هراونشجرياس يرازگربزا تيامح 104,200.000042,000 17030140070

قطانم تيولوا اب مليف عاونا ناركاروظنم هب رايس امنيس هژورپزا تيامح
شيامن نلاسدقاف

35,0000امنيس هدرپ 100350.000035,000 17030140080

 ياه يروانفاب هدشديلوتدنمشزراورخاف ياه مليفديلوتزا تيامح
زور هتفرشيپ

400,0000ناونع 1040,000.0000400,000 17030140090

55,0000مليف ناونعاهروشكرگيداب كرتشم ياه مليفديلوتزا تيامح 105,500.000055,000 17030140100

 و يگنهرف روضح و يللملا نيب تالدابم و تاطابترا شرتسگ زا تيامح
يللملا نيب عماجمواه هراونشجرد مليف عاونا يراجت

76,0000مليف ناونع 350217.142976,000 17030140110

بطاخم ياراد ياه مليف عونا ناركا يارب هبرجتورنه يامنيسزا تيامح
صاخ

15,0000مليف ناونع 50300.000015,000 17030140120

265,0000مليف ناونعمليف عاونا تخاسوديلوت،همان مليف شراگنزا تيامح 800331.2500265,000 17030140130

 يريگولجروظنم هب يرصبو يعمسو ييامنيسراثآزا تنايص
يرصبو يعمس تالوصحمزاجمريغريثكتزا

15,0000ناگرامش 120125.000015,000 17030140140
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 رد  هضرع يارب مليف عاونا يزاس هدامآ و تيار قحديرخ زا تيامح
اه هراونشج و يگناخ شيامن هكبش ، اه امنيس

11,0000مليف ناونع 50220.000011,000 17030140160

 يناريا(مليف قوقحديرخ هب كمك و ييامنيس ثاريم زا تنايص
ناريا يلم هناخ مليفويشرآ يزاس ينغ يارب)يجراخو

50,0000مليف ناونع 350142.857150,000 17030140170

 يفنص ياه لكشتواه نوناك،اه نمجنا،زكارم،تاسسوم هب كمك
امنيس هزومو ييامنيس

301,0000هسسوم 450668.8889301,000 17030140180

30,0000رثايزاجم ياضف هژيو يريوصت و ييامنيس راثآ ديلوت ،ءاقترا هب كمك 100300.000030,000 17030140190

40,0000مليفناوجون و كدوك يامنيس هعسوت حرط يارجا زا تيامح 100400.000040,000 17030140200

ناريا نشيمينا تعنص هعسوت زا تيامح همانرب  ديلوت مليف ناونع1703021000
هدش

1001,510.00000151,000 151,0000

25,0000مليف ناونعنشيمينا مليف عاونا تخاس و ديلوت ،همان مليف شراگن زا تيامح 102,500.000025,000 17030210010

6,0000مليف ناونعنشيمينا مليف عاونا يبايرازاب و غيلبت ،يناسر عالطا زا تيامح 20300.00006,000 17030210020

 ياه رازاب رد نشيمينا ياه مليف ناركا و هضرع ، عيزوت زا تيامح
يجراخ و يلخاد

10,0000مليف ناونع 50200.000010,000 17030210030

20,0000مليف ناونعاهروشكرگيد اب كرتشم نشيمينا مليف ديلوت زا تيامح 100200.000020,000 17030210040

 رد نشيمينا ياه مليف يراجت و يگنهرف هضرع و روضح زا تيامح
يجراخ رازاب و اه هراونشج ، عماجم

25,0000مليف ناونع 50500.000025,000 17030210050

15,0000رثا دادعتناريا نشيمينا هراونشج يرازگرب زا تيامح 100150.000015,000 17030210060

50,0000ويدوتسانشيمينا ياه ويدوتسا  يناسر زورب و داجيا زا تيامح 105,000.000050,000 17030210070

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 200150.0000030,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 30,0000

2,0000ناونعامنيس هزوحاب طبترم ياه همجرتو تافيلأت،اه همان ناياپزا تيامح 10200.00002,000 17080010320
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12,0000شهوژپ ناونعامنيس تعنص ياقتراودوبهب ياتساررد يدربراك ياه شهوژپزا تيامح 40300.000012,000 17080010390

 هزوح يصصخت و يملع ياهرانيمسواه شيامه يرازگرب زا تيامح
امنيس

3,0000داديور 20150.00003,000 17080010530

 شناد يزاسدمآزورروظنم هب يتاعالطاو يتاعلاطم عبانم نيمات هب كمك
نارگامنيس

11,0000ناونع 12091.666711,000 17080010540

2,0000حرطامنيس هزوح اب طبترم يصصخت ياه يجنسرظن يارجا هب كمك 10200.00002,000 17080010570

يتلودريغ يقوقح صاخشا هب كمك زكرمتم رابتعا 1140005280,000 280,00000

اه ناتسا ينيدو يرنه،يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح همانرب 560500.00000280,000تيلاعف1703022000 280,0000

280,0000لكشتيتلودريغ يقوقح صاخشا هب كمك 560500.0000280,000 17030220090

يمالسا تاغيلبت يگنهامه ياروش 1140121477,225 477,22500

 يبهذمو يلم مسارم يارجا يهدنامزاسو تيامح همانرب
روشكرد

724,971.09720357,919مسارم1701016000 357,9190

 طبترم ياه تبسانمو مسارم يرازگرب تيريدمو يهدنامزاس،تيامح
اروش فياظواب

257,7020مسارم 505,154.0400257,702 17010160010

100,2170مسارميبهذمو ينيد،يبالقنا مسارم يرازگربوارجا هب كمك 224,555.3182100,217 17010160030

 يمسر مسارم يرازگربرد يمدرم ياه تكراشم بلج همانرب
يمومعو

801,491.32500119,306تكراشم نازيم1701030000 119,3060

40,5640مسارميلم هژيو مسارم يرازگربوارجا هب كمك 401,014.100040,564 17010300010

 يمسر ياه تبسانمو مسارم يرازگرب ياهداتس ليكشت هب كمك
يمومعو

78,7420مسارم 401,968.550078,742 17010300020

هيملع ياه  هزوح يلاع ياروش 11402014,404,000 4,404,00000
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينيد مولع سرادمو هيملع ياه هزوحزا تيامح همانرب 6136,841.761804,194,000هيملع هسردم1701014000 4,194,0000

3,534,0000رفنرازهناردارب ينيد مولع بالط شزومآزا تيامح 13825,608.69573,534,000 17010140020

660,0000رفنرازهناردارب ينيد مولع بالط يغيلبتو يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح 1384,782.6087660,000 17010140050

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1002,100.00000210,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 210,0000

210,0000هژورپينيد مولع هنيمزرد بالط يشهوژپ ياه تيلاعفزا تيامح 1002,100.0000210,000 17080010440

ناسارخ هيملع ياه هزوح تيريدم يزير همانرب ياروش 11402511,175,000 1,175,00000

ينيد مولع سرادمو هيملع ياه هزوحزا تيامح همانرب 1476,802.721101,000,000هيملع هسردم1701014000 1,000,0000

850,1880رفنرازهينيد مولع بالط شزومآزا تيامح 4518,893.0667850,188 17010140010

149,8120رفنرازهينيد مولع بالط يغيلبتو يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح 453,329.1556149,812 17010140040

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1001,750.00000175,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 175,0000

175,0000هژورپينيد مولع هنيمزرد بالط يشهوژپ ياه تيلاعفزا تيامح 802,187.5000175,000 17080010440

يمالسا تاطابترا و گنهرف نامزاس 11402812,100,000 2,100,00000

يللملانيب ينيد ياهيراكمه هعسوت همانرب 2510,690.36000267,259ينيد تئيه لدابت1701009000 267,2590

 هب ينارياريغو يناريا ناغلبمو ناداتسا تدم هاتوكو تدمدنلب مازعا
ناهج فلتخم ياهروشك

45,1360رفن 68066.376545,136 17010090010

 تيلاعفو يبهذم ياه تبسانمو مسارم يرازگربزا تيامحو يرازگرب
روشكزا جراخرد ينآرق ياه

60,3490داديور 195309.482160,349 17010090020

40,1110ينيد يوگتفگنايدا نيب ياهوگتفگ ماجنارد تكراشمو يرازگرب 100401.110040,111 17010090030
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يمك فده
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 ياه هزوح،يرصع سرادمزا تيامحوداجيا هب كمك
ينيد يغيلبت تاسسوموزكارمواه نآرقلاراد،اه هينيسح،دجاسم،هيملع
رگيد ياهروشكرد ناريا.ا.ج

121,6630دروم 1021,192.7745121,663 17010090040

يللملا نيب يگنهرف تابسانم هعسوت همانرب  ييارجا همانتقفاوم1703005000
هدش

7413,135.37840972,018 972,0180

 ناريا.ا.ج يگنهرفزكارم بعشو يمسر ياه يگدنيامنزا تيامحوداجيا
رگيد ياهروشكرد

300,6620يگدنيامن 1225,055.1667300,662 17030050010

 ياه يراكمهدانساواه همانتقفاومدافم يارجاوداقعنا تهج يريگ يپ
 ياهروشكاب ينيد يغيلبتو يشزومآ،يا هناسر،يملع،يرنهو يگنهرف
رگيد

342,0720دنس 953,600.7579342,072 17030050020

329,2840تايهاهروشكرياساب ينيدو يغيلبت،يرنه،يگنهرف،يملع ياه تئيه لدابت 1681,960.0238329,284 17030050030

 يگنهرف ياه تيلاعفواه تيفرظ،اه تخاسريز هعسوت همانرب
روشكزا جراخردوسمه يموب

1219,308.50000231,702تاسسوم-داهن1703006000 231,7020

 نمجنا،كرتشم ياه لكشت،اهداهن،تاسسوم هعسوتوداجيازا تيامح
 يسانش ناريا هنيمزرد يموب يشزومآ يملع ياه نمجناو يتسود ياه
يسانش مالساو

114,4020هسسوم-لكشت 130880.0154114,402 17030060010

 يموب يرنهو يگنهرف،يشزومآ،يملع ياه تيلاعف يرازگربزا تيامح
رگيد ياهروشكردوسمه

5,2450تيلاعف 15034.96675,245 17030060020

 ناريا هنيمزرد بتكو تايرشنراشتناو فيلات،همجرتزا تيامح
 صاخشا،زكارم قيرطزا يسانش هعيشو يسانش مالسا،يسانش
روشكزا جراخرد يتاراشتنا تاسسومو

6,3310ناونع 11555.05226,331 17030060030

 مالساو سانش ناريا ناگدنسيونو ناداتسا،ناغلبمزا تيامحو يياسانش
وسمه يموب سانش

10,0910رفن 17856.691010,091 17030060040

 يسرك،ناريا ياه قاتا،اه هناخباتكزا تيامحو هعسوت،داجيا هب كمك
 هاگشنادرد يسانش مالساو يسانش ناريا هنيمزرد يليصحت هتشرواه
اهروشكرياسرد يشزومآو يتاقيقحت،يملعزكارمواه

10,3130قاتا-يسرك 14969.214810,313 17030060050
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

35,0000يگدنيامنروشك زا جراخ رد يسراف تايبدا و نابز جيورت و يزاسرتسب 87402.298935,000 17030060060

 رد ناهج فلتخم ياهروشك رد وسمه ياهناسر ياهتيلاعف زا تيامح
مالسا و ناريا يفرعم ياتسار

50,3200همانرب 200251.600050,320 17030060070

 جراخرد ناريا يمالسا بالقنا ياهدرواتسد يفرعم همانرب
روشكزا

1916,296.47370309,633درواتسد1703035000 309,6330

28,5000رفنروشكزا جراخ هب يرنهو يگنهرف،يملع ياه هورگواه تيصخش مازعا 71339.972028,500 17030350010

 يملع يعامتجا ياه هكبشو يتنرتنيا ياه هاگياپزا تيامحوداجيا
 جراخ نيبطاخم يارب يرنهو يگنهرف،ينيد غيلبت،يا هناسر،يشزومآ
روشكزا

23,2380هاگياپ 194119.783523,238 17030350020

 لخادرد ييازفا تراهمو ييازفا شناد يشزومآ ياه هرود يرازگرب
)يسانش هعيشو يسانش ناريا،يسانش مالسا هنيمزرد(روشك

7,5000هرود 29258.62077,500 17030350030

35,3920داديوررگيد ياهروشكرد ناريا.ا.ج يلم ياه تبسانم يرازگرب 308114.909135,392 17030350040

 يگنهرف،ينيد شزومآ ياه هرودواهودرا يرازگربزا تيامحو يرازگرب
روشكزا جراخرد يرنهو

19,1620هرود 19299.802119,162 17030350050

 ياه هتفهواه هاگشيامن،اه هراونشج يرازگربزا تيامحو يرازگرب
روشكزا جراخو لخادرد يگنهرف

47,4080دروم 222213.549647,408 17030350060

 ياه تسشنواه سنارفنك،اه شيامه يرازگربزا تيامحو يرازگرب
ينيدو يگنهرف،يملع

31,7300شيامه-تسشن 252125.912731,730 17030350070

 يسانش ناريا هنيمزرد يسرافربتعم عجرمورخافراثآرشنو همجرت
رگيد ياه نابز هب يسانش مالساو

22,4600ناونع 133168.872222,460 17030350080

 هنيمزرد ينيدو يگنهرف،يبدا،يملع ياهدايپملاو تاقباسم يرازگرب
رگيد ياهروشكرد يسانش ناريا

10,0000هزياج-هقباسم 18454.347810,000 17030350090

 ناريا.ا.ج يا هناسر تالوصحم شخپو سيونريز،هلبود،ديلوت هب كمك
رگيد ياهروشكرد

26,0000ناونع 167155.688626,000 17030350100
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

28,1300داديور)هر( ينيمخ ماما يناهج هزياج ياطعا مسارم يرازگرب 60468.833328,130 17030350110

 يلم و ينيد تيوه تيوقت يارب يغيلبت و يگنهرف ياههمانرب يارجا
روشك زا جراخ ميقم نايناريا

30,1130داديور 34088.567630,113 17030350120

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1172,729.81200319,388هدش يتايلمع هژورپ1708001000 319,3880

 ياه هنيمزرد يتاعلاطم تصرفو يليصحت سروب ياطعا هب كمك اي اطعا
يسانش نارياو يسانش هعيش،يسانش مالسا هژيو هب فلتخم

42,5030رفن 159267.314542,503 17080010060

 ياهروشكو ناريا.ا.ج نيب يگنهرف طباور هنيمزرد شهوژپ
رگيد ياهروشك يگنهرف طيحم تخانشورگيد

259,7680ناونع 1861,396.6022259,768 17080010210

 هنيمزرد هژيو هباه همجرتو تافيلأت،تاقيقحت،اه همان ناياپزا تيامح
اهروشكرياسرد  يسانش نارياو يسانش هعيش،يسانش مالسا

17,1170ناونع 21380.361517,117 17080010330

يمالسا بهاذم بيرقت يناهج عمجم 1140282373,000 373,00000

يمالسا بهاذم بيرقت هشيدنا قيمعتو شرتسگ همانرب 1203,000.00000360,000يبيرقت تعامج1701028000 360,0000

26,2000تايهيبيرقت ياه تئيه شريذپو مازعا 40655.000026,200 17010280010

42,2000رفنيبيرقت ياهتعامجزا تيامحوداجيا 120351.666742,200 17010280020

19,5000هروديمالسا بهاذم بيرقت يهيجوتو يشزومآ ياه هرود يرازگرب 101,950.000019,500 17010280030

20,8000شيامهروشك لخادرد يا هقطنمو يناتسا ياه شيامه يرازگرب 121,733.333320,800 17010280040

55,0000سالجايمالسا تدحو يللملا نيب سنارفنك يرازگرب 155,000.000055,000 17010280050

10,7000تياسايند هدنز ياه نابز هب عمجم تياس يياوتحم هعسوتو يناسرزورب 110,700.000010,700 17010280060

 ناتسارد يمالسا بهاذم بيرقت نامتفگ تيوقتورشن يارب يزاسرتسب
يزرم ياه

8,1500ناتسا 12679.16678,150 17010280070

37,1000ناونعنابز6 هب يبيرقت تالجمو بتك پاچو همجرت،فيلات 120309.166737,100 17010280080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

119,8500همانربيبيرقت ياه همانربديلوتو يربخ ياه تيلاعف هعسوت 1119,850.0000119,850 17010280090

20,5000حرطمالسا ناهج ناوناب يارب يبيرقت ياه تيلاعف 120,500.000020,500 17010280100

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 40325.0000013,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 13,0000

7,7000حرطيبيرقت ياه شهوژپو تاقيقحت ماجنا 70110.00007,700 17080010120

5,3000شيامهبيرقت عوضوماب يشهوژپ ياه تسشنواه شيامه يرازگرب 7075.71435,300 17080010180

تيب لها يناهج عمجم 1140283478,000 478,00000

- تيب لها ناوريپ ينيد يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح همانرب
روشكزا جراخرد

ياه تيصخش1701017000
ينيد يگنهرف

1,000323.15100323,151 323,1510

 يبهذم هتسجرب ياه تبسانم و تشادساپ مسارم يرازگرب زا تيامح
بختنم ياهروشك رد

25,7510مسارم - ناونع 1,00025.751025,751 17010170010

18,4000رفنهعيش نادنمشيدناو نامداخ ميركت 1,00018.400018,400 17010170020

38,0000زكرميسانش هعيش ياه يسرك و يشزومآ عماجم و زكارم زا تيامح 100380.000038,000 17010170030

38,0000لكشتع تيب لها هزوح رد لاعف يگنهرف عماجمواه لكشتزا تيامح 200190.000038,000 17010170040

51,0000همانربينويزيولت و يئويدار ياه همانرب ديلوت زا تيامح 151,000.000051,000 17010170050

 ياه تيلاعف زا تيامح و غيلبت يارب ناغلبمو نويناحور يريگراكب
يغيلبت

120,0000زور-رفن 980,7550.1224120,000 17010170060

12,0000ناونعيبهذم - يگنهرف ياه هاگشيامن و اهداديور رد تكرش 15080.000012,000 17010170070

 زا جراخ نايعيش يگنهرف زكارم و اه هينيسح ، دجاسم زا تيامح
روشك

20,0000زكرم 100200.000020,000 17010170080

يزاجم ياضف و يا هناسر ياه تيلاعف زا تيامح همانرب 253,993.9600099,849ناونع1701034000 99,8490
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

34,4960ناونعوسمه يناسر عالطا ياه تيلاعف زا تيامح 65,749.333334,496 17010340010

34,0000ناونعيزاجم ياضف ياوتحم ديلوت زا تيامح 48,500.000034,000 17010340020

31,3530ناونعيراودا تايرشن و بوتكم ياه هناسر زا تيامح 152,090.200031,353 17010340030

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1,12049.1071055,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 55,0000

12,0000ناونعتيب لها هزوح رد همجرت و فيلات زا تيامح 100120.000012,000 17080010590

20,0000ناونعتيب لها هزوح رد رشن و پاچ زا تيامح 100200.000020,000 17080010600

19,0000شيامهتيب لها هزوح رد يصصخت - يملع ياه شيامه و اه تسشن يرازگرب 101,900.000019,000 17080010610

4,0000شهوژپ - ناونعطبترم ياه شهوژپ ماجنا 20200.00004,000 17080010620

تيب لها هاگشناد 114028445,500 45,50000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 10015.000001,500راكشزرو1702002000 1,5000

5000وجشناديشزرو تامدخواهالاك هيهت 1005.0000500 17020020050

1,0000تعاس -رفننايوجشناد يشزرو ياه تيلاعف 2,0000.50001,000 17020020080

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

51755.1257028,500 28,5000

28,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 51755.125728,500 18030060030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

40020.000008,000 8,0000

5,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 40012.50005,000 18030080010

4000وجشناديتشادهبو ينامرد تامدخ هيارا 4001.0000400 18030080030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3000وجشناديناور تشادهبو هرواشم تامدخ هيارا 1003.0000300 18030080060

1000وجشنادهميبزا تيامح 5170.1934100 18030080180

2,0000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4504.44442,000 18030080250

2000وجشناددمآو تفر هب كمك 1002.0000200 18030080280

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

5172.901401,500 1,5000

1,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 5171.93421,000 18030090010

3000دروميگنهرف تامدخواهالاك هيهت 1,0000.3000300 18030090080

2000وجشناديگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح 5170.3868200 18030090170

نايوجشناد هب همانرب قوف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803029000
يليصحتزاجم

5174.835602,500 2,5000

2,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 4050.00002,000 18030290010

3000وجشنادهمانرب قوف تامدخواهالاك هيهت 5170.5803300 18030290020

2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 366.6667200 18030290030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3507.142902,500هيرشن-باتك1803035000 2,5000

1,3000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 10130.00001,300 18030350010

500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 15,0000.003350 18030350020

3500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,5000.1400350 18030350030

8000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2400.0000800 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

11,000.000001,000 1,0000

2000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1216.6667200 18040030030

3000همان ناياپدشرا يسانشراك ياه همان ناياپزا تيامح 754.0000300 18040030080

5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2520.0000500 18040030100

يمالسا بهاذم هاگشناد 1140285145,000 145,00000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4001.75000700راكشزرو1702002000 7000

3500وجشناديشزرو تامدخواهالاك هيهت 3001.1667350 17020020050

3500تعاس -رفننايوجشناد يشزرو ياه تيلاعف 3001.1667350 17020020080

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

20053.3100010,662 10,6620

10,6620وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 70152.314310,662 18030010030

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

80089.1725071,338 71,3380

71,3380وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 80089.172571,338 18030050040

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

350108.5714038,000 38,0000

38,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 350108.571438,000 18030060030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

50020.0000010,000 10,0000

4,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 23017.39134,000 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6000وجشناديتشادهبو ينامرد تامدخ هيارا 7210.8322600 18030080030

5000وجشناديناور تشادهبو هرواشم تامدخ هيارا 5010.0000500 18030080060

6000وجشنادهميبزا تيامح 7000.8571600 18030080180

4,0000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 8005.00004,000 18030080250

3000وجشناددمآو تفر هب كمك 506.0000300 18030080280

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1755.714301,000 1,0000

5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2002.5000500 18030090050

1000وجشنادهمانرب قوف تامدخواهالاك هيهت 2000.5000100 18030090090

4000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1040.0000400 18030090190

نايوجشناد هب همانرب قوف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803029000
يليصحتزاجم

2748.394202,300 2,3000

2,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 3505.71432,000 18030290010

1000وجشنادهمانرب قوف تامدخواهالاك هيهت 2000.5000100 18030290020

2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1020.0000200 18030290030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 6972.463805,000هيرشن-باتك1803035000 5,0000

6000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1060.0000600 18030350010

1,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1566.66671,000 18030350020

1,4000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 10014.00001,400 18030350030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3666.66672,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

16,000.000006,000 6,0000

1,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 2050.00001,000 18040030030

1,2000همان ناياپيرتكد ياه همان ناياپزا تيامح 10012.00001,200 18040030070

1,3000همان ناياپدشرا يسانشراك ياه همان ناياپزا تيامح 11311.50441,300 18040030080

2,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 25100.00002,500 18040030100

يدعس داينب 1140286122,000 112,000010,000

روشكزا جراخرد يسراف نابز شرتسگ همانرب 2,00048.5000097,000زومآ نابز1703044000 88,0009,000

23,2930زومآ نابزيسراف تايبداو نابز يزاجم شزومآ يرازگرب 50046.586023,293 17030440010

 تايبداو نابز يصصختو ييازفا شناد،يشزومآ ياه هرود يرازگرب
يسراف

50,2079,000زومآ نابز 212,819.381059,207 17030440020

 هناخباتك،ناريا ياهقاتا،يتاعلاطمو يشزومآزكارمزا تيامح
يسراف تايبداو نابزاب طبترم ياه نمجنا،اهداهن،اه

14,5000دحاو 34,833.333314,500 17030440030

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 73,571.4286025,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 24,0001,000

 نابز هنيمزرد يجراخ نارگشهوژپ هب يتاعلاطم ياه تصرف ياطعا
يسراف تايبداو

5,0000يتاعلاطم تصرف 51,000.00005,000 17080010050

5,0000هژورپيسراف تايبداو نابزاب طبترم ياه شهوژپزا تيامح 7714.28575,000 17080010380

14,0001,000رثايسراف تايبداو نابزاب طبترمراثآ پاچو نيودتزا تيامح 151,000.000015,000 17080010420

هرس سدق ماما ترضح راثآ رشن هسسوم 1140301266,000 266,00000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

هر ) ينيمخ ماماراثآ جيورتورشن همانرب ) 217,0001.22580266,000رثا1703038000 266,0000

 هناخباتك و يجراخو يلخاد نادنمشيدناو نارگشهوژپ هب باتك ءادها
يرنهو يگنهرف،يملعزكارمو يمومع ياه

20,8190دلجرازه 66031.543920,819 17030380010

  هزوح رد يرنهو يگنهرف،يملع ياه شيامه زا تيامحو يرازگرب
)هر(ماما ياه هشيدنا

44,3050داديور 75590.733344,305 17030380020

 يجيورت،يملع همانهاگو همان هتفه،همانلصف،همانهامراشتناو نيودت
)هر(ماما ياه هشيدنا اب طبترم يگنهرفو

18,7000ناونع 1,00018.700018,700 17030380030

 ماما ياه هشيدنا اب طبترم يرنه و يگنهرف ياه تيلاعف زا تيامح
)هر(ينيمخ

7,7000ناونع 70110.00007,700 17030380040

 پاچو يزاس هدامآو)هر( ينيمخ ماما ترضح همانشناد پاچزا تيامح
 ترضح اب طبترم تارطاخ يروآ عمجو يسايس،يفسلف،يهقفراثآ
)هر(ماما

25,6990دلجرازه 30085.663325,699 17030380050

 نابز راهچ هب ينيمخ ماما لاترپ تياسزا تيامح
هسنارفو يسيلگنا،يبرع،يسراف

57,7650هناماس 252,310.600057,765 17030380060

 مسارمو)هر( ماما مرح رد دادرخ هدراهچ يلم مسارم يرازگربو تيامح
ناشياراگداي

37,5870مسارم 218,793.500037,587 17030380070

 يارب يعوضومراثآو يتوص،يريوصت،يراتشون عبانمديرخو يياسانش
يمالسا بالقناو)هر(ماما راثآ هزوم زيهجتوويشرآ ليمكت

53,4250ناونع 80667.812553,425 17030380080

يمالسا بالقنا ( هر ) ينيمخ ماما هدكشهوژپ 1140302108,435 103,93504,500

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

600180.72500108,435 103,9354,500

35,7960هژورپطبترم ياه هزوحرد يدربراك ياه شهوژپ ماجنا 88406.772735,796 18040080190

21,3871,500وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 101226.604022,887 18040080240
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

33,8253,000وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 265138.962336,825 18040080260

 بالقناو)هر(ينيمخ ماما يتاعلاطم هزوحردرترب يشهوژپراثآ يياسانش
يمالسا

12,9270رثا 18071.816712,927 18040080300

1( هر ) ينيمخ ماما ترضح سدقم ناتسآ 1140303180,000 180,00000

 ماما ماقم زا ليلجت اب طبترم ياه تيلاعف زا تيامح همانرب
1( هر ) ينيمخ

290,000.00000180,000مسارم1703010000 180,0000

90,0000ريازنارئاز هب تامدخ هياراو مرحروما هرادا 152,6000.589890,000 17030100010

90,0000داديورناشياراگدايو ماما لاحترادرگلاس مسارم يرازگرب 245,000.000090,000 17030100020

هيملع ياه هزوح تامدخ زكرم 11408416,000,000 6,000,00000

نويناحورو بالطزا يتشيعمو يگنهرف ياهتيامح همانرب 583,49010.283006,000,000رفن1903022000 6,000,0000

280,0000رفننويناحورو بالط هب يشزروو يهافر،يگنهرف تامدخ هيارا 369,1900.7584280,000 19030220010

 بالط نيموحرم هداوناخو ناگداتفاراكزا،نيرمعم هب يرمتسم تخادرپ
نويناحورو

1,873,5760رفن 16,000117.09851,873,576 19030220020

3,352,0000رفنبالط يتشيعم هنيزه كمك تخادرپ 115,00029.14783,352,000 19030220030

70,0000رفندنمزاين نويناحورو بالطزا يدروم تيامح 6,50010.769270,000 19030220040

170,0000رفننويناحورو بالط نكسم نيمات هب كمك 3,40050.0000170,000 19030220050

84,4240رفنيزور هنابش سرادمرد بالط هيذغت هب كمك 70,0001.206184,424 19030220060

170,0000رفنهيملع ياه هزوح هنسحلا ضرق ياه قودنص هب كمك 3,40050.0000170,000 19030220070

لغاش ريغ نويناحور و بالط هميب قح - هيملع ياه هزوح تامدخ زكرم 11408422,969,000 2,969,00000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نارگراثياو بالط يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب 116,50021.789202,538,440هدش هميب1902004000 2,538,4400

13,9390رفنرگراثيا بالط هدش هميب مهس هميب قح تخادرپ 1,6008.711913,939 19020040010

2,524,5010رفنلغاشريغ بالط ييامرفراك مهس هميب قح تخادرپ 115,00021.95222,524,501 19020040020

نويناحورو بالط تمالس هميب ششوپ همانرب 78,0005.52000430,560هدش هميب1902017000 430,5600

430,5600رفننويناحورو بالط تمالس هميب قح تخادرپ 78,0005.5200430,560 19020170010

يفجن يشعرم هللا تيآ هناخباتك 114100174,000 74,00000

 بتكو كرادم،دانسا يرادهگنو تمرم،ظفح،يروآدرگ همانرب
يپاچو يطخ

320231.2500074,000باتك-دنس1701027000 74,0000

10,7000هحفصرازهبتكودانسا ييادز تفآ 15071.333310,700 17010270010

3,3000ريوصتبتكودانسازا مليفوركيم هيهت 6954.74823,300 17010270020

34,6000هخسنيپاچو يطخ ياه هخسن يروآدرگو يهدناماس 302114.569534,600 17010270030

4,1500رفنرازهنيعجارم هب يناسر عالطاو يهد سيورس 20919.85654,150 17010270040

1,1000هحفصيپاچو يطخ بتك يراگن تسرهف 7881.39591,100 17010270050

20,1500هحفصرازهسيون تسدو يپاچدانساو بتك يزاسزابو تمرم 25080.600020,150 17010270060

1( هر ) ينيمخ ماما يشهوژپ و يشزومآ هسسوم 1142001280,063 280,06300

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

1028,006.30000280,063 280,0630

30,0000هژورپيعامتجاو يناسنا مولع ياه شهوژپ ماجنا 88340.909130,000 18040080120

20,0000تعاس -رفنيگنهرف ياهودراو مسارم يرازگرب 22090.909120,000 18040080210
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

35,0000وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 140250.000035,000 18040080240

130,0000وجشناديسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 1,50086.6667130,000 18040080250

45,0000وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 300150.000045,000 18040080260

20,0630همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 60334.383320,063 18040080280

يمالسا بالقنا يگنهرف و يشهوژپ هسسوم 1143002240,300 240,30000

ينيد - يگنهرف يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1,185202.78480240,300شرتسگو يفرعم1805022000 240,3000

21,7160درومتياس قيرطزا يناسر عالطا 210103.409521,716 18050220040

169,5840هيرشنو باتكتايرشنو بتك هضرع ياه تيلاعف يربهار 1,185143.1089169,584 18050220110

 نيب هصرع رد يگنهرف ياهتيلاعف و تقيقح عولط هسسوم زا تيامح
للملا

49,0000هسسوم 149,000.000049,000 18050220140

يمالسا فراعملاهرئاد داينب 114300391,731 91,73100

يمالسا مولع همانشناد نيودت همانرب 1,10083.3918091,731همانشناد1804004000 91,7310

86,2150همانشنادمالسا ناهج همانشناد نيودت 1,10078.377386,215 18040040020

5,5160همجرت گربمالسا ناهج همانشناد يبرع همجرت 22,758.00005,516 18040040060

يمالسا هشيدنا و گنهرف هاگشهوژپ 1143004139,839 139,83900

يمالسا مولع همانشناد نيودت همانرب 205209.7561043,000همانشناد1804004000 43,0000

43,0000همانشناديراگن همانشناد هزوحرد تايرشنو بتك نيودتو همجرت،فيلات 205209.756143,000 18040040010

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

10683.900006,839 6,8390
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,8390وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 26263.03856,839 18040080240

ينيد - يگنهرف يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 177508.4746090,000شرتسگو يفرعم1805022000 90,0000

5,3000يملع تسشنيملع ياه تسشن يرازگرب 50106.00005,300 18050220080

19,5000هحفصرازهينيد مولع هزوحرد تايرشنو بتك نيودتو همجرت،فيلات 111,772.727319,500 18050220090

18,2000ناونعناناوج يگنهرفو ينيد ياه شزوم هزوحرد بتك نيودتو هيهت 62293.548418,200 18050220100

12,0000هژورپيعامتجا تاعلاطمو گنهرف هزوحرد شهوژپو هعلاطم 20600.000012,000 18050220120

35,0000هژورپيمالسا ياه ماظن هزوحرد شهوژپو هعلاطم ماجنا 45777.777835,000 18050220130

هعمج همئا يراذگتسايس ياروش 1143005424,000 424,00000

يدابع يگنهرف ياه تيلاعف تيادهو تيامح همانرب 1004,240.00000424,000تكراشم نازيم1701018000 424,0000

 تيرومامو فياظو بوچراچرد يبهذمو يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح
هعمج همئا ينوناق ياه

424,0000هعمج همئارتفد 900471.1111424,000 17010180050

دجاسم روما هب يگديسر زكرم 1143006385,000 385,00000

دجاسم ينيد - يگنهرف ياه تيلاعف ياقتراو ظفح همانرب  ياه تيلاعفدشردصرد1701010000
يگنهرف

1821,388.88890385,000 385,0000

28,5660داديوردجاسم يناهجزور سالجاودجاسم يبوررابغو ميركت ههد يرازگرب 3,0009.522028,566 17010100010

172,0210دجسمدجاسمرد ينيد هرواشمو يمالسا يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3,00057.3403172,021 17010100020

10,0000دجسمدجاسم رد تاعالطا يروĤنف ياه همانربزا تيامح 70014.285710,000 17010100030

 طبترم ياه تيلاعفرداه هناسردربراكو يجيورت ياه تيلاعفزا تيامح
نآاب

36,0000دجسم 3,00012.000036,000 17010100040

74,3570دجسمدجاسمرد يجيورتو يغيلبتو يشزومآ ياه تيلاعف شرتسگو تيامح 3,00024.785774,357 17010100050
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

24,0000دجسمتاياكش هب يگديسر و نارهت دجاسمدركلمع دوبهب و يبايزرا ،تراظن 3,0008.000024,000 17010100060

 نيمداخ و نارازگراك ،تاعامج همئا ميركت و يزاسدنمناوت زا تيامح
دجاسم

40,0560رفن 6,0006.676040,056 17010100070

زامن هماقا داتس 1143007189,000 189,00000

يدابع يگنهرف ياه تيلاعف تيادهو تيامح همانرب 1001,890.00000189,000تكراشم نازيم1701018000 189,0000

58,4400رفنرازهزامن صوصخرد فده هعماج داحآ يزاسدنمناوتوزامن شزومآ 1,40041.742958,440 17010180010

4,7000هژورپزامن  هنيمز رد زاين دروم ياوتحم هيهت و تاعلاطم ماجنا 10047.00004,700 17010180020

70,4500داديورزامن اب طابترارد يرنهو يگنهرف  تاقباسم و سالجا يرازگرب 401,761.250070,450 17010180030

7,0000درومزامن گنهرف جيورتو هعسوت ياتسارردداهن مدرم ياه لكشتزا تيامح 60011.66677,000 17010180040

 فيلاكت اب طابترارد ييارجا ياه هاگتسد يبايزراو تراظن ، يزير همانرب
داتس

48,4100شرازگ 1,00048.410048,410 17010180060

يمالسا مولع يرتويپماك تاقيقحت زكرم 1143008161,194 161,19400

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

642,518.65630161,194 161,1940

120,9000هژورپتاعالطاو تاطابترا يروĤنفاب طبترم ياه شهوژپ ماجنا 422,878.5714120,900 18050100200

40,2940هتسبيرازفا مرنو يزاجم ياضفرد ينيدو يگنهرف ياوتحمديلوتو نيمات 221,831.545540,294 18050100210

يمالسا هقف فراعملاهرياد هسسوم 114300953,841 53,84100

يمالسا مولع همانشناد نيودت همانرب 105,384.1000053,841همانشناد1804004000 53,8410

28,0000فراعملا هرياديهقف ياه فراعملا هريادرشنو نيودت 39,333.333328,000 18040040030

25,8410رثاهعيش حلاص فلسواه هقف يملعراثآرشنو فيلات،نيودت 64,306.833325,841 18040040040
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تفرشيپ يناريا 1143001179,000 يمالسا يوگلا زكرم - 79,00000

 يناريا يمالسا يوگلا قيمعت و يزاس نامتفگ ،نيودت همانرب
تفرشيپ

401,975.0000079,000تفرشيپ دصرد1708003000 79,0000

 ،اه شيامه ،يشيدنا مه تاسلج ،اه تسشن زا تيامح و يرازگرب
تفرشيپ يناريا يمالسا يوگلا اب طبترم ياه هرگنك و اه سنارفنك

24,0000داديور 100240.000024,000 17080030020

 يوگلا اب طبترم ياهتشاگن كت و تاقيقحت ،تاعلاطم زا تيامح و ماجنا
تفرشيپ يناريا يمالسا

55,0000ناونع 331,666.666755,000 17080030040

نارهاوخ هيملع ياه هزوح يراذگتسايس ياروش 11431812,582,800 2,582,80000

ينيد مولع سرادمو هيملع ياه هزوحزا تيامح همانرب 7529,671.733302,225,380هيملع هسردم1701014000 2,225,3800

1,786,3040رفنرازهنارهاوخ ينيد مولع بالط شزومآزا تيامح 7523,817.38671,786,304 17010140030

219,5380رفنرازهنارهاوخ ينيد مولع بالط يغيلبتو يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح 752,927.1733219,538 17010140060

219,5380رفنرازهنارهاوخ مورحم قطانم ينيد سردم تيبرت زكارم هب كمك 752,927.1733219,538 17010140070

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1003,574.20000357,420هدش يتايلمع هژورپ1708001000 357,4200

357,4200هژورپينيد مولع هنيمزرد بالط يشهوژپ ياه تيلاعفزا تيامح 1003,574.2000357,420 17080010440

هيملاعلا يفطصملا هعماج 11440013,035,420 3,035,42000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 35272.571409,540هدش يتايلمع هژورپ1708001000 9,5400

9,5400دروميا هقطنم تاعلاطم،يناسنا،يمالسا مولع هزوح ياه شهوژپزا تيامح 35272.57149,540 17080010350

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,357186.99710253,755 253,7550

253,7550وجشناديناسناو يمالسا مولع شزومآ 1,357186.9971253,755 18030010010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

5,28458.18410307,445 307,4450

307,4450وجشناديناسناو يمالسا مولع شزومآ 5,28458.1841307,445 18030040010

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

19,30554.367501,049,564 1,049,5640

1,049,5640وجشناديناسناو يمالسا مولع شزومآ 19,30554.36751,049,564 18030050020

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3,353119.35580400,200 400,2000

400,2000وجشناديناسناو يمالسا مولع شزومآ 3,353119.3558400,200 18030060010

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

14,50019.67770285,326 285,3260

127,2930وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 6,00021.2155127,293 18030080010

14,8810وجشناديتشادهبو ينامرد تامدخ هيارا 29,2990.507914,881 18030080030

3,0000وجشناديناور تشادهبو هرواشم تامدخ هيارا 29,2990.10243,000 18030080060

140,1520اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 7,00020.0217140,152 18030080250

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

14,5000.9655014,000 14,0000

7,0000دروميگنهرف تامدخواهالاك هيهت 5,0001.40007,000 18030090080

7,0000وجشناديگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح 14,5000.48287,000 18030090170

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب  تاونسردوجشناد1803010000
يليصحتزاجم

20,00032.98400659,679 659,6790

259,6790هرود-رفنيملع تايه ياضعا يملع ياقترا ياه هرود يارجا 1,000259.6790259,679 18030100030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 عطقمرد هدش هتفريذپيشزومآ ياه هروددوبهب
رتالاب يليصحت

300,0000 29,29910.2393300,000 18030100140

100,0000وجشناديشزومآ كمكو يشزومآداومو تاموزلم نيمات 14,5006.8966100,000 18030100170

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 515108.5650055,911هژورپ1805003000 55,9110

8,0000دروميملعو يطابترا،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمات 62129.03238,000 18050030160

2,9730تعاس -رفنيملع تايه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت 4,0000.74332,973 18050030190

20,1070همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,25016.085620,107 18050030220

14,0000هژورپيملع تايه ياضعا يشهوژپ ياه حرطزا تيامح 30046.666714,000 18050030250

6,3310رفنيللملا نيبو يلم يملع ياه شيامهرد تكرش 1,5004.22076,331 18050030270

4,5000دادرارقيللملا نيب يشهوژپ يهاگشناد ياهدادرارقدقع 13533.33334,500 18050030300

يرهطم ديهش هاگشناد 1144501117,000 117,00000

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

70200.0000014,000 14,0000

14,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 70200.000014,000 18030010030

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

80068.7500055,000 55,0000

55,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 90061.111155,000 18030050040

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

170111.7647019,000 19,0000

19,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 180105.555619,000 18030060030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3,3004.5455015,000هيرشن-باتك1803035000 15,0000

203



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 4490.90914,000 18030350010

4,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3,3001.21214,000 18030350030

7,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 23,500.00007,000 18030350050

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

114,000.0000014,000 14,0000

5,0000همان ناياپيرتكد ياه همان ناياپزا تيامح 10500.00005,000 18040030070

4,0000همان ناياپدشرا يسانشراك ياه همان ناياپزا تيامح 40100.00004,000 18040030080

5,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50100.00005,000 18040030100

نارهت هاگشناد 11450015,123,374 2,978,37402,145,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 15,2661.1739017,920راكشزرو1702002000 12,0005,920

12,0005,920وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 251,3600.071317,920 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

2,217525.679301,165,431 669,074496,357

355,6040وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,423249.8974355,604 18030010030

120,3510وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 403298.6377120,351 18030010040

115,7950وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 368314.6603115,795 18030010050

22,4950وجشنادرنه هورگ شزومآ 66340.833322,495 18030010060

54,8290وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 174315.109254,829 18030010070

0496,357وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2,902171.0396496,357 18030010080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

187364.1551068,097 27,68340,414

27,6830وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 187148.037427,683 18030020030

040,414وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 220183.700040,414 18030020040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

8,22797.62030803,122 792,13810,984

496,3770وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 5,60888.5123496,377 18030050040

124,0900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,218101.8801124,090 18030050050

21,1990وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 181117.121521,199 18030050070

150,4720وجشنادرنه هورگ شزومآ 1,210124.3570150,472 18030050080

010,984وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 19755.756310,984 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

4,418286.038701,263,719 674,744588,975

441,4450وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3,186138.5578441,445 18030060030

94,1210وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 548171.753794,121 18030060040

35,1280وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 191183.916235,128 18030060050

97,8760وجشنادرنه هورگ شزومآ 472207.364497,876 18030060060

6,1740وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 31199.16136,174 18030060090

0588,975وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 7,58577.6500588,975 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

20,01723.84790477,364 237,000240,364
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

68,13654,311وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 10,20012.0046122,447 18030080010

128,88850,224اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 3,39052.8354179,112 18030080250

8,9910وجشناددمآو تفر هب كمك 15,2660.58908,991 18030080280

30,985135,829وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 15,26610.9272166,814 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

1114,515.00000114,515 64,01550,500

5,9504,500هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 37282.432410,450 18030230030

5,2125,000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 1,02010.011810,212 18030230040

52,85341,000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 134700.395593,853 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

20,0172.5679051,402 36,49514,907

24,9993,037وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 28,2490.992528,036 18030270010

5,4964,970داديوراهودراو مسارم يرازگرب 28037.378610,466 18030270020

6,0006,900دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 75172.000012,900 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 500337.02400168,512هيرشن-باتك1803035000 142,22526,287

92,5053,902هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 102945.166796,407 18030350010

16,59011,385تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 77036.331227,975 18030350020

16,3306,000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3,6006.202822,330 18030350030

16,8005,000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 22990.909121,800 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1392,500.00000392,500 238,000154,500

52,00050,500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1,05697.0644102,500 18040030030

17,0005,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50440.000022,000 18040030100

85,00030,000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1,20095.8333115,000 18040030140

84,00069,000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 3,62542.2069153,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2024,557.10000491,142درواتسد1805003000 55,000436,142

27,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 50540.000027,000 18050030090

28,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 60466.666728,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0436,142دادرارق 2511,737.6175436,142 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 154,643.3333069,650هدش يراجت لوصحم1805012000 20,00049,650

3,0001,900هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 8612.50004,900 18050120010

6,00015,000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 150140.000021,000 18050120100

7,00031,150هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 62561.040038,150 18050120180

4,0001,600عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 40140.00005,600 18050120190

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 301,333.3333040,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 10,00030,000

10,00030,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 104,000.000040,000 18060010640

مق نارهت هاگشناد يباراف سيدرپ - 1145002382,206 272,2060110,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 6003.000001,800راكشزرو1702002000 1,8000

1,8000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6003.00001,800 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

312261.0801081,457 46,02935,428

46,0290وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 312147.528846,029 18030010030

035,428وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 107331.102835,428 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,11875.8810084,835 84,668167

67,1020وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 92172.857867,102 18030050040

17,5660وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 19789.167517,566 18030050070

0167وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 355.6667167 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

749183.83850137,695 78,29059,405

73,9840وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 721102.613073,984 18030060030

2,8290وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 20141.45002,829 18030060050

1,4770وجشنادرنه هورگ شزومآ 8184.62501,477 18030060060

059,405وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 392151.543459,405 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,76819.0781033,730 18,73015,000

4,1800وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 7005.97144,180 18030080010

12,00015,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 30090.000027,000 18030080250
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8000وجشناددمآو تفر هب كمك 2,1790.3671800 18030080280

1,7500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,1790.80311,750 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

8732.195402,801 2,8010

1,3010هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 3433.66671,301 18030230030

1,0000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 5020.00001,000 18030230040

5000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 5100.0000500 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,7682.743204,850 4,8500

2,9630وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,1791.35982,963 18030270010

6870داديوراهودراو مسارم يرازگرب 3519.6286687 18030270020

1,2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2450.00001,200 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5006.600003,300هيرشن-باتك1803035000 3,3000

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 8125.00001,000 18030350010

1,6000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 8020.00001,600 18030350020

2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2001.0000200 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3166.6667500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

125,738.0000025,738 25,7380

3,5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 10832.40743,500 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,2380هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 30274.60008,238 18040030100

2,8000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 4070.00002,800 18040030140

11,2000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 42026.666711,200 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 51,200.000006,000درواتسد1805003000 6,0000

4,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 20200.00004,000 18050030090

2,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 20100.00002,000 18050030240

ناحيروبا يلاع شزومآ عمتجم 1145003228,508 نارهت هاگشناد - 203,208025,300

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1706.176501,050راكشزرو1702002000 1,0500

1,0500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1706.17651,050 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

62390.1613024,190 20,8503,340

20,8500وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 62336.290320,850 18030010070

03,340وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 20167.00003,340 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

632137.0807086,635 86,57956

86,5790وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 632136.992186,579 18030050100

056وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 156.000056 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

248234.4597058,146 52,1675,979

52,1670وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 248210.350852,167 18030060090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

05,979وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 7777.64945,979 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

85718.4014015,770 9,3706,400

8400وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4202.0000840 18030080010

7,0006,400اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 14095.714313,400 18030080250

6000وجشناددمآو تفر هب كمك 8570.7001600 18030080280

9300وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 9420.9873930 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5004.300002,150 1,450700

450100وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4201.3095550 18030270010

800400داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2060.00001,200 18030270020

200200دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2020.0000400 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 50014.200007,100هيرشن-باتك1803035000 6,1001,000

3,1000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 8387.50003,100 18030350010

1,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 8018.75001,500 18030350020

5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5001.0000500 18030350030

1,0001,000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 21,000.00002,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

125,067.0000025,067 21,4423,625

3,4002,000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 6879.41185,400 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,7420هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 101,274.200012,742 18040030100

2,1000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 3070.00002,100 18040030140

3,2001,625همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 39123.71794,825 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 10840.000008,400درواتسد1805003000 4,2004,200

3,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 15200.00003,000 18050030090

1,2001,200هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 5480.00002,400 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

03,000دادرارق 10300.00003,000 18050030360

يعيبط عبانم و يزرواشك هدكشناد 1145004973,770 نارهت هاگشناد - 819,7700154,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,7501.872705,150راكشزرو1702002000 3,5001,650

3,5001,650وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,9381.75295,150 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

585463.66840271,246 236,34234,904

236,3420وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 585404.0034236,342 18030010070

034,904وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 209167.004834,904 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,530181.09410277,074 226,94050,134

4,3560وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 42103.71434,356 18030050050

222,5840وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,488149.5860222,584 18030050100

050,134وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 192,638.631650,134 18030050110
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

823264.45930217,650 187,98829,662

187,9880وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 823228.4180187,988 18030060090

029,662وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 38277.649229,662 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,75024.1818066,500 55,00011,500

3,0005,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,4005.71438,000 18030080010

42,0006,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 450106.666748,000 18030080250

5,0000وجشناددمآو تفر هب كمك 2,7501.81825,000 18030080280

5,000500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,9381.87205,500 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

24,650.000009,300 8,0001,300

1,5001,000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 5500.00002,500 18030230030

5000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 5010.0000500 18030230040

6,000300همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 51,260.00006,300 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,7505.4000014,850 10,0004,850

3,0001,500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,4003.21434,500 18030270010

6,0002,750داديوراهودراو مسارم يرازگرب 55159.09098,750 18030270020

1,000600دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5728.07021,600 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 35071.4286025,000هيرشن-باتك1803035000 23,0002,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 20600.000012,000 18030350010

3,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5060.00003,000 18030350020

3,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 30010.00003,000 18030350030

5,0002,000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 51,400.00007,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

168,000.0000068,000 55,00013,000

20,0008,000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 237118.143528,000 18040030030

10,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 30333.333310,000 18040030100

12,0005,000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 19587.179517,000 18040030140

13,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 50525.742613,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 101,900.0000019,000درواتسد1805003000 14,0005,000

6,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 20300.00006,000 18050030090

8,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 30266.66678,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

05,000دادرارق 50100.00005,000 18050030360

كيزيفوئژ هسسوم 1145005211,000 نارهت هاگشناد - 191,000020,000

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

1,349156.41220211,000 191,00020,000

3,000260ميوقتميوقت نيودت 13,260.00003,260 18050100020

42,13011,000هژورپكيزيفويژ ياه شهوژپ ماجنا 161330.000053,130 18050100080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

93,6000تيلاعفيراگن هزرل ياه تيلاعف ماجنا 156600.000093,600 18050100170

21,0000هعلاطمهلزلز ياهرگناشن شيپ تاعلاطم ماجنا 210100.000021,000 18050100180

11,0753,325وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 72200.000014,400 18050100220

14,9655,135وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 134150.000020,100 18050100230

1,8600هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 4046.50001,860 18050100250

3,370280دروكريعرش تاقوا جارختسا 36510.00003,650 18050100270

يروآ نف و ملع كراپ نارهت هاگشناد - 1145006144,500 79,200065,300

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

51736.9884019,123 19,1230

5,6790حرطاهحرط يبايزرا 27720.50185,679 18040140020

1,0000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 2500.00001,000 18040140050

4,0000تعاس -رفنيروانف و ملع ياه كراپ يتيريدم ماظن شزومآ 3,0761.30044,000 18040140360

1,3000دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 13010.00001,300 18040140380

1,4880روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 6224.00001,488 18040140390

1,6560روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 9218.00001,656 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

179456.2961081,677 42,33739,340

1,387713هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 7030.00002,100 18050050060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

30,80020,900درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 150344.666751,700 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

4,92015,727 68303.632420,647 18050050220

2300عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 2310.0000230 18050050340

5,0002,000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 10700.00007,000 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 56876.9366043,700ينيرفآنف دشر خرن1805012000 17,74025,960

2,84013,060دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 28455.985915,900 18050120020

2,6005,200دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 13060.00007,800 18050120210

3,1003,100روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 62100.00006,200 18050120220

9,2004,600روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 92150.000013,800 18050120230

نموف ينف هدكشناد نارهت هاگشناد - 114500737,237 31,28105,956

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5490.91070500راكشزرو1702002000 5000

5000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5490.9107500 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

47531.5095014,967 14,855112

14,8550وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 47531.273714,855 18030050070

0112وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 256.0000112 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

74113.797308,421 4,7713,650

4380وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 854.7500438 18030060030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,3330وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 6665.65154,333 18030060050

03,650وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4777.65963,650 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

50214.629507,344 5,1502,194

200500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1007.0000700 18030080010

4,0001,694اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 8071.17505,694 18030080250

3500وجشناددمآو تفر هب كمك 5020.6972350 18030080280

6000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5491.0929600 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5021.63350820 8200

4500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2501.8000450 18030270010

2700داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1222.5000270 18030270020

1000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 520.0000100 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5031.000001,550هيرشن-باتك1803035000 1,5500

5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1500.0000500 18030350010

4000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2020.0000400 18030350020

1500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 503.0000150 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1500.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

11,995.000001,995 1,9950
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 550.0000250 18040030030

6500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5130.0000650 18040030100

8750هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1087.5000875 18040030140

2200همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1120.0000220 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 5328.000001,640درواتسد1805003000 1,6400

1,6400داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2082.00001,640 18050030090

اكوچ هدكشناد نارهت هاگشناد - 114500836,199 32,88903,310

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2441.22950300راكشزرو1702002000 3000

3000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3050.9836300 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

25979.3629020,555 20,49956

20,4990وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 25979.146720,499 18030050070

056وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 156.000056 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

46209.347809,630 6,6802,950

6,6802,950وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 46209.34789,630 18030060050

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

24410.303302,514 2,210304

802304وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1209.21671,106 18030080010

1,2380اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4030.95001,238 18030080250
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1700وجشناددمآو تفر هب كمك 2440.6967170 18030080280

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2442.86890700 7000

1000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1220.8197100 18030270010

4000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 580.0000400 18030270020

2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1020.0000200 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5023.000001,150هيرشن-باتك1803035000 1,1500

5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1500.0000500 18030350010

4000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2020.0000400 18030350020

1500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 503.0000150 18030350030

1000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1100.0000100 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1650.00000650 6500

1000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 520.0000100 18040030030

2500هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 641.6667250 18040030140

3000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 3010.0000300 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 7100.00000700درواتسد1805003000 7000

7000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1070.0000700 18050030090

نيون نونف و مولع هدكشناد نارهت هاگشناد - 1145009136,700 120,475016,225
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4690.95950450راكشزرو1702002000 4500

4500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1004.5000450 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

93320.6022029,816 23,6376,179

3,9980وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 17235.17653,998 18030010040

19,6390وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 76258.407919,639 18030010050

06,179وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 37167.00006,179 18030010080

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

376167.1170062,836 52,79010,046

1,1030وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 9122.55561,103 18030060030

9,4500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 71133.09869,450 18030060040

42,2370وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 296142.692642,237 18030060050

010,046وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 28235.624110,046 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

43416.877907,325 7,3250

1,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2005.00001,000 18030080010

5,5000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 9061.11115,500 18030080250

3000وجشناددمآو تفر هب كمك 4690.6397300 18030080280

5250وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4691.1194525 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

705.71430400 4000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 2100.0000200 18030230030

2000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 2100.0000200 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3432.944601,010 1,0100

6100وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2172.8111610 18030270010

3000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1030.0000300 18030270020

1000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 520.0000100 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 50208.0000010,400هيرشن-باتك1803035000 10,4000

7,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 15500.00007,500 18030350010

4000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2020.0000400 18030350020

1,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5002.00001,000 18030350030

1,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3500.00001,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

116,400.0000016,400 16,4000

3,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 7540.00003,000 18040030030

1,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5200.00001,000 18040030100

5,6000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 8070.00005,600 18040030140

6,8000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 20034.00006,800 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 10806.300008,063درواتسد1805003000 8,0630
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,0630داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 23,031.50006,063 18050030090

2,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10200.00002,000 18050030240

يزكرم يايساروا تاعلاطم زكرم - نارهت هاگشناد 114500103,100 3,10000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

5620.000003,100 3,1000

3,1000هژورپيناسنا مولع ياهشهوژپ ماجنا 5620.00003,100 18040080110

ينف ياه هدكشناد سيدرپ - نارهت هاگشناد 11450011800,000 800,00000

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

823170.49090140,314 140,3140

140,3140وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 528265.7462140,314 18030010050

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,68798.89310364,619 364,6190

364,6190وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 3,68798.8931364,619 18030050070

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,900155.29840295,067 295,0670

295,0670وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,900155.2984295,067 18030060050

يروانف تسيز و كيتنژ يسدنهم يلم هاگشهوژپ 11450454287,175 256,400030,775

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

62506.0484031,375 26,0335,342

11,1491,052هژورپتعنصاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 121,016.750012,201 18050050020

6,420683دروميزاس يراجتو يبايرازاب 18394.61117,103 18050050050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,300532تكرشناينب شناد ياه تكرش هب كمك 16364.50005,832 18050050210

2,0002,768يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 22,384.00004,768 18050050330

1,164307عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 14105.07141,471 18050050340

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

266961.65410255,800 230,36725,433

8,5991,027تمدخيصصخت تامدخ هيارا 60160.43339,626 18050100010

217,18323,965هژورپيروĤنف تسيزو كيتنژ ياه شهوژپ ماجنا 1581,526.2532241,148 18050100070

4,585441هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 15335.06675,026 18050100250

هوكداوس بآريز سيدرپ - يتشهب ديهش هاگشناد 114600230,300 15,800014,500

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

8403.000003,224 1,2242,000

1,2242,000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 8403.00003,224 18040140050

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

64162.0313010,370 6,8703,500

1,8701,000تمدخيصصخت تامدخ هيارا 14205.00002,870 18050100010

5,0002,500وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 50150.00007,500 18050100230

يروĤنفو ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب 40417.6500016,706راشتناو يفرعم1805013000 7,7069,000

7,7069,000دروميشهوژپ ياه هتفاي جيورت 40417.650016,706 18050130100

1( نارهاوخ هژيو ) 114703119,213 نانمس ناگنازرف هاگشناد 15,21304,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 803.75000300راكشزرو1702002000 0300
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

0300وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 803.7500300 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

48126.6798012,833 9,9332,900

3,2330وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 10431.08653,233 18030050050

6,7000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 26125.67056,700 18030050070

02,900وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 11625.00002,900 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

36515.095905,510 4,710800

4000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1822.1978400 18030080010

3,800700اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 6371.42864,500 18030080250

3000وجشناددمآو تفر هب كمك 3650.8219300 18030080280

210100وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3650.8493310 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3650.73970270 2700

900وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1000.900090 18030270010

1000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 616.6667100 18030270020

800دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 516.000080 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 425.71430240هيرشن-باتك1803035000 2400

400تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 313.333340 18030350020

2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1002.0000200 18030350030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

160.0000060 600

600يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 230.000060 18040030030

1( هر ) 1148001891,907 ينيمخ ماما يللملا نيب  هاگشناد 861,907030,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,5223.810805,800راكشزرو1702002000 5,8000

5,8000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,5223.81085,800 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

413199.7579082,500 78,0004,500

30,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 186161.290330,000 18030010030

14,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 75186.666714,000 18030010040

20,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 97206.185620,000 18030010050

5,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 13384.61545,000 18030010060

9,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 42214.28579,000 18030010070

04,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 6173.77054,500 18030010080

يجراخ نايوجشناد هب يسراف نابز شزومآ همانرب 1,26421.3608027,000همانيهاوگ1803003000 27,0000

27,0000وجشناديسراف نابز تدم هاتوك شزومآ 1,26421.360827,000 18030030010

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

4,78169.84040333,907 333,9070

137,9070وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,25761.1019137,907 18030050040

35,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 53665.298535,000 18030050050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

105,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,36277.0925105,000 18030050070

31,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 35088.571431,000 18030050080

25,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 27690.579725,000 18030050100

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,83688.36390250,600 238,00012,600

80,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 94784.477380,000 18030060030

42,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 44295.022642,000 18030060040

70,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 70499.431870,000 18030060050

27,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 189142.857127,000 18030060060

19,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 134141.791019,000 18030060090

012,600وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 42030.000012,600 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,8349.2484081,700 71,8009,900

2,4000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,2001.09092,400 18030080010

62,0009,900اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,47248.845171,900 18030080250

2,4000وجشناددمآو تفر هب كمك 3,0000.80002,400 18030080280

5,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 8,8340.56605,000 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

30465.0000013,950 13,9500

4500هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 2225.0000450 18030230030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,0000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 1,4005.71438,000 18030230040

5,5000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 50110.00005,500 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

7,6100.919807,000 7,0000

3,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 7,6100.39423,000 18030270010

1,6000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 5032.00001,600 18030270020

2,4000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 4454.54552,400 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 35,166.6667015,500هيرشن-باتك1803035000 15,5000

7,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 51,400.00007,000 18030350010

3,8000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 17521.71433,800 18030350020

3,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 8503.52943,000 18030350030

1,7000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3566.66671,700 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

156,400.0000056,400 56,4000

6,8000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 31021.93556,800 18040030030

4,2000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 40105.00004,200 18040030100

1,4000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 13010.76921,400 18040030140

44,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,30033.846244,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 28350.000009,800درواتسد1805003000 6,8003,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 15333.33335,000 18050030090

1,8000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 5360.00001,800 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

03,000دادرارق 8375.00003,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 51,550.000007,750هدش يراجت لوصحم1805012000 7,7500

4,0000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 35114.28574,000 18050120010

1,5000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 3050.00001,500 18050120100

2500هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 550.0000250 18050120180

5000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 2520.0000500 18050120190

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,500.00001,500 18050120250

ناتسكات يسدنهم و ينف هدكشناد هر -) ) ينيمخ ماما يللملانيب هاگشناد 1148002500 50000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1500.00000500 5000

5000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1500.0000500 18030050070

ارهز نيئوب يسدنهم و ينف يلاع شزومآ زكرم 1148501105,203 92,203013,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4500.66670300راكشزرو1702002000 3000

3000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5000.6000300 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,26732.4010073,453 65,4538,000

5,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 18327.32245,000 18030050050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

54,4530وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,78430.523054,453 18030050070

6,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 30020.00006,000 18030050080

08,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 9338.57458,000 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,2677.3225016,600 11,6005,000

2,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,0002.00002,000 18030080010

7,0005,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 38031.578912,000 18030080250

1,6000وجشناددمآو تفر هب كمك 2,2670.70581,600 18030080280

1,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,2670.44111,000 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,2671.565903,550 3,5500

1,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,2670.44111,000 18030270010

2,2500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 4550.00002,250 18030270020

3000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 560.0000300 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 31,266.666703,800هيرشن-باتك1803035000 3,8000

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 11,000.00001,000 18030350010

1,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 6025.00001,500 18030350020

3000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2501.2000300 18030350030

1,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 11,000.00001,000 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

15,100.000005,100 5,1000

3,5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 4577.77783,500 18040030030

1,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 7214.28571,500 18040030100

1000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 616.6667100 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 12,400.000002,400درواتسد1805003000 2,4000

1,2000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2600.00001,200 18050030090

1,2000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2600.00001,200 18050030240

گنهآ ردوبك هدكشزومآ - انيس يلعوب هاگشناد 115000212,339 12,33900

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2470.68830170راكشزرو1702002000 1700

1700وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2470.6883170 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

24740.8340010,086 10,0860

6,9890وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 12157.76036,989 18030050070

3,0970وجشنادرنه هورگ شزومآ 3979.41033,097 18030050080

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2473.50610866 8660

2000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2470.8097200 18030080010

5000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2472.0243500 18030080250

1000وجشناددمآو تفر هب كمك 2470.4049100 18030080280
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

660وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2470.267266 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2471.11740276 2760

2760وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2471.1174276 18030270010

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1323.23480427هيرشن-باتك1803035000 4270

2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1101.8182200 18030350020

2270دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1321.7197227 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

864.25000514 5140

5140هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 864.2500514 18040030100

نزر تيريدم هدكشناد - انيس يلعوب هاگشناد 115000317,125 17,12500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4400.70450310راكشزرو1702002000 3100

3100وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4400.7045310 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

44025.7205011,317 11,3170

11,3170وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 41527.269911,317 18030050040

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4406.488602,855 2,8550

7830وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4401.7795783 18030080010

1,4000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4403.18181,400 18030080250

5500وجشناددمآو تفر هب كمك 4401.2500550 18030080280
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1220وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4400.2773122 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4400.70680311 3110

3110وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4400.7068311 18030270010

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5503.238201,781هيرشن-باتك1803035000 1,7810

5670هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2283.5000567 18030350010

2270تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1102.0636227 18030350020

5670دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5501.0309567 18030350030

4200هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1420.0000420 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1551.00000551 5510

5510هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1551.0000551 18040030100

راهب يياذغ عيانص هدكشناد 115000414,837 انيسيلعوب هاگشناد - 14,83700

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1111.80180200راكشزرو1702002000 2000

2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1111.8018200 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

11196.2523010,684 10,6840

10,6840وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 87122.804610,684 18030050100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1119.486501,053 1,0530

2000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1111.8018200 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1116.3063700 18030080250

1000وجشناددمآو تفر هب كمك 1110.9009100 18030080280

530وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1110.477553 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1111.32430147 1470

1470وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1111.3243147 18030270010

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 12118.520702,241هيرشن-باتك1803035000 2,2410

5620هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1562.0000562 18030350010

1,4270تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 11012.97271,427 18030350020

2520دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1212.0826252 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

4128.00000512 5120

5120هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 4128.0000512 18040030100

ناكرسيوت يسدنهم و ينف هدكشناد 115000518,102 انيسيلعوب هاگشناد - 18,10200

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3801.10000418راكشزرو1702002000 4180

4180وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3801.1000418 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

38032.1605012,221 12,2210

9,2600وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 25136.89249,260 18030050070

2,9610وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 6942.91302,961 18030050100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3807.515802,856 2,8560

5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3801.3158500 18030080010

1,9400اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 3805.10531,940 18030080250

3090وجشناددمآو تفر هب كمك 3800.8132309 18030080280

1070وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3800.2816107 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3801.50530572 5720

5720وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3801.5053572 18030270010

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 11013.072701,438هيرشن-باتك1803035000 1,4380

1,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 7712.98701,000 18030350020

4380دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1103.9818438 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1154.27270597 5970

970يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 248.500097 18040030030

5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1145.4545500 18040030100

ريالم هاگشناد 1150011510,021 448,621061,400

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5,2180.405302,115راكشزرو1702002000 2,1150

2,1150وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4,2300.50002,115 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

104297.9135030,983 30,9830
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 4150.0000600 18030010030

13,3790وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 51262.333313,379 18030010040

3,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 7428.57143,000 18030010050

14,0040وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 42333.428614,004 18030010070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

4,27663.15060270,032 234,79735,235

33,9580وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 51366.194933,958 18030050040

70,3750وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,03667.929570,375 18030050050

82,8680وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,23667.045382,868 18030050070

14,3840وجشنادرنه هورگ شزومآ 17880.809014,384 18030050080

33,2120وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 41180.807833,212 18030050100

035,235وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 90239.063235,235 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

83889.3783074,899 66,6348,265

8,1870وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 13262.02278,187 18030060030

18,2200وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 24674.065018,220 18030060040

15,4640وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 153101.071915,464 18030060050

24,7630وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 221112.049824,763 18030060090

08,265وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 8696.10478,265 18030060100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5,21813.1002068,357 54,75713,600

3,0009,520وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3,0004.173312,520 18030080010

46,0204,080اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 78064.230850,100 18030080250

3,8340وجشناددمآو تفر هب كمك 4,2300.90643,834 18030080280

1,9030وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4,2300.44991,903 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

11,8800.162301,928 1,9280

9670هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 5193.4000967 18030230030

2070وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 405.1750207 18030230040

7540همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 3251.3333754 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5,2181.182406,170 6,1700

2,4500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,4501.00002,450 18030270010

2,7300داديوراهودراو مسارم يرازگرب 6542.00002,730 18030270020

9900دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 4323.0233990 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 6,5833.0618020,156هيرشن-باتك1803035000 20,1560

6000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1600.0000600 18030350010

15,0920تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 100150.920015,092 18030350020

1,8000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 6003.00001,800 18030350030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,6640هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 4666.00002,664 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

248109.9194027,260 27,2600

12,8830يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 16080.518812,883 18040030030

3,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 4087.50003,500 18040030100

1,5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 13810.86961,500 18040030140

1,5000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 13810.86961,500 18040030140

7,8770همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 41019.21227,877 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 13603.923107,851درواتسد1805003000 3,5514,300

1,708860داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 7366.85712,568 18050030090

1,000500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2750.00001,500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

8432,940دادرارق 4945.75003,783 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 390.00000270هدش يتايلمع هژورپ1806001000 2700

2700هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 390.0000270 18060010640

1( نارتخد هژيو ) دنواهن هيمطاف يلاعشزومآ عمتجم 115005128,180 25,18003,000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

53237.6692020,040 19,140900

4,9590وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 15432.20134,959 18030050040

5,4620وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 9656.89585,462 18030050050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,0980وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 11245.51795,098 18030050070

3,6210وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 7349.60273,621 18030050100

0900وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 979.2784900 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,5243.425905,221 3,4211,800

2000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3800.5263200 18030080010

2,1001,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 8045.00003,600 18030080250

1,021300وجشناددمآو تفر هب كمك 5322.48311,321 18030080280

1000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5320.1880100 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5971.55780930 630300

100100وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 5320.3759200 18030270010

400100داديوراهودراو مسارم يرازگرب 559.0909500 18030270020

130100دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1023.0000230 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 12,002,5050.00010960هيرشن-باتك1803035000 9600

1600هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 440.0000160 18030350010

3000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 12,000,0000.0000300 18030350020

4000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,5000.1600400 18030350030

1000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1100.0000100 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2149.000001,029 1,0290

5510يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1150.0909551 18040030030

4780هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1047.8000478 18040030100

يدابآدسا نيدلا لامج ديس هاگشناد 115007152,229 47,22905,000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

99644.7179044,539 42,0392,500

3,3410وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 11130.09913,341 18030050040

12,0920وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 34734.847312,092 18030050050

10,5320وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 18257.868110,532 18030050070

16,0740وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 34746.322816,074 18030050100

02,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3626.90612,500 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,1502.222207,000 4,5002,500

960وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 801.200096 18030080010

3,5772,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 11055.24556,077 18030080250

670وجشناددمآو تفر هب كمك 9500.070567 18030080280

7600وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 9500.8000760 18030080310

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

3115.80650490 4900

300يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 56.000030 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2200.0000400 18040030100

600همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 320.000060 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2100.00000200درواتسد1805003000 2000

2000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2100.0000200 18050030240

تشدورم يلاع شزومآ زكرم 1151002500 زاريش هاگشناد - 50000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1500.00000500 5000

5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1500.0000500 18030050040

هدابآ يلاع شزومآ زكرم 11510031,200 زاريش هاگشناد - 5000700

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

11,200.000001,200 500700

5000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1500.0000500 18030050070

0700وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2528.0000700 18030050110

زاريش رنه هاگشناد 115103136,528 31,02805,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4850.85570415راكشزرو1702002000 200215

200215وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2501.6600415 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

3342.424201,400 1,4000

1,4000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3342.42421,400 18030040030

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

45252.7876023,860 22,8001,060

240



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2441.66671,000 18030050040

21,8000وجشنادرنه هورگ شزومآ 41153.041421,800 18030050080

01,060وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1381.53851,060 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

46611.158805,200 4,0001,200

700100وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2403.3333800 18030080010

2,8001,100اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 6857.35293,900 18030080250

2000وجشناددمآو تفر هب كمك 4660.4292200 18030080280

3000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4660.6438300 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3721.25000465 250215

1000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2000.5000100 18030270010

50215داديوراهودراو مسارم يرازگرب 553.0000265 18030270020

1000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 520.0000100 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3202.27500728هيرشن-باتك1803035000 7280

1000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1100.0000100 18030350010

3000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2512.0000300 18030350020

2280دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2281.0000228 18030350030

1000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1100.0000100 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

6241.666701,450 1,4500

2500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 641.6667250 18040030030

1,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2500.00001,000 18040030100

2000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 450.0000200 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 6501.666703,010درواتسد1805003000 2002,810

2000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 450.0000200 18050030090

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,810دادرارق 5562.00002,810 18050030360

باراد يعيبط عبانم و يزرواشك هدكشناد 115107154,232 50,73203,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1650.96970160راكشزرو1702002000 1600

1600وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1001.6000160 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

165111.7818018,444 18,4440

18,4440وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 19296.062518,444 18030050100

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

28125.000003,500 3,5000

3,5000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 27129.62963,500 18030060090

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

19314.507802,800 2,300500

500150وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 956.8421650 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,500350اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 3061.66671,850 18030080250

1500وجشناددمآو تفر هب كمك 1900.7895150 18030080280

1500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1900.7895150 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1934.40410850 8500

700وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 701.000070 18030270010

3500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 658.3333350 18030270020

4300دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 853.7500430 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 20059.0000011,800هيرشن-باتك1803035000 11,8000

5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1500.0000500 18030350010

3000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1030.0000300 18030350020

5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2002.5000500 18030350030

10,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 101,050.000010,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

19562.0000010,678 10,6780

1,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1952.63161,000 18040030030

8,6780هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 25347.12008,678 18040030100

5000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 683.3333500 18040030140

5000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 771.4286500 18040030150
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 8750.000006,000درواتسد1805003000 3,0003,000

1,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 6250.00001,500 18050030090

1,5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 8187.50001,500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

03,000دادرارق 8375.00003,000 18050030360

اسف هاگشناد 1151081114,826 97,826017,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,0000.70000700راكشزرو1702002000 7000

7000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4501.5556700 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,20054.9983065,998 56,0009,998

13,5000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 19868.181813,500 18030050050

29,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 41170.559629,000 18030050070

13,5000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 17577.142913,500 18030050100

09,998وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 35028.56579,998 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

45126.666705,700 5,7000

2,9000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 26111.53852,900 18030060050

2,8000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 21133.33332,800 18030060090

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,20013.7400016,488 13,0003,488

2,0001,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4506.66673,000 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,5002,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 20057.500011,500 18030080250

700488وجشناددمآو تفر هب كمك 1,2000.99001,188 18030080280

8000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,2000.6667800 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,2002.946703,536 3,000536

2,2000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 5004.40002,200 18030270010

5500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1055.0000550 18030270020

250536دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2039.3000786 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 30,0000.159204,776هيرشن-باتك1803035000 4,7760

1,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 5300.00001,500 18030350010

1,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2005.00001,000 18030350020

1,7760دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5003.55201,776 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2250.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

26,950.0000013,900 13,9000

3,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 7042.85713,000 18040030030

8,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10850.00008,500 18040030100

1,4000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2458.33331,400 18040030140

1,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1471.42861,000 18040030150
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 5745.600003,728درواتسد1805003000 7502,978

5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 683.3333500 18050030090

2500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 383.3333250 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,978دادرارق 5595.60002,978 18050030360

دابآزوريف يلاع شزومآ زكرم 115109123,189 18,18905,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1200.00000200راكشزرو1702002000 2000

2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1201.6667200 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

114,700.0000014,700 11,7003,000

5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1926.3158500 18030050040

9,6000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 32229.81379,600 18030050070

1,6000وجشنادرنه هورگ شزومآ 3842.10531,600 18030050080

03,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 9332.25813,000 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

15,000.000005,000 4,0001,000

20065وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1801.4722265 18030080010

3,350780اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 6761.64184,130 18030080250

20098وجشناددمآو تفر هب كمك 4000.7450298 18030080280

25057وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3001.0233307 18030080310
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1700.00000700 7000

4000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2051.9512400 18030270010

1500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1015.0000150 18030270020

1500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 275.0000150 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 11,100.000001,100هيرشن-باتك1803035000 500600

100120هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1220.0000220 18030350010

150240تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 848.7500390 18030350020

150120دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1002.7000270 18030350030

100120هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1220.0000220 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1900.00000900 9000

1500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 530.0000150 18040030030

4500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 3150.0000450 18040030100

3000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 650.0000300 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1589.00000589درواتسد1805003000 189400

1000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 250.0000100 18050030090

890هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 189.000089 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0400دادرارق 1400.0000400 18050030360

247



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نابهتسا يلاع شزومآ زكرم 115110128,362 23,86204,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,5000.26670400راكشزرو1702002000 4000

4000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2501.6000400 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

46037.5261017,262 14,7622,500

9,5001,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 27737.906110,500 18030050050

5,2621,500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 14746.00006,762 18030050070

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

46010.652204,900 3,5001,400

350300وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1006.5000650 18030080010

2,8001,100اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 6758.20903,900 18030080250

1200وجشناددمآو تفر هب كمك 2900.4138120 18030080280

2300وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4900.4694230 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4602.173901,000 500500

2000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1501.3333200 18030270010

150500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 6108.3333650 18030270020

1500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 530.0000150 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 24010.416702,500هيرشن-باتك1803035000 2,5000

2500هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1250.0000250 18030350010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2030.0000600 18030350020

1,5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,5001.00001,500 18030350030

1500هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1150.0000150 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2900.000001,800 1,8000

3000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 837.5000300 18040030030

1,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10100.00001,000 18040030100

5000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1050.0000500 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1533.33330500درواتسد1805003000 400100

2000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 450.0000200 18050030090

2000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2100.0000200 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0100دادرارق 1100.0000100 18050030360

درمال يلاع شزومآ زكرم 115112122,682 19,18203,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 7380.33880250راكشزرو1702002000 2500

2500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1501.6667250 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

73819.1328014,120 12,6001,520

1,6000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 7321.91781,600 18030050040

11,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 41426.570011,000 18030050070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

01,520وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5627.14291,520 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,3212.294305,325 4,0001,325

250200وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2002.2500450 18030080010

3,400930اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 7557.73334,330 18030080250

150195وجشناددمآو تفر هب كمك 5000.6900345 18030080280

2000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2500.8000200 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

7600.96970737 582155

1500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 7380.2033150 18030270010

250155داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1723.8235405 18030270020

1820دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 360.6667182 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2242.23210500هيرشن-باتك1803035000 5000

1000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1100.0000100 18030350010

2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1020.0000200 18030350020

1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2000.5000100 18030350030

1000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1100.0000100 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1944.73680850 8500

1500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 530.0000150 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 4150.0000600 18040030100

1000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 250.0000100 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1560.00000900درواتسد1805003000 400500

2000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 825.0000200 18050030090

2000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2100.0000200 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0500دادرارق 707.1429500 18050030360

ديلقا يلاع شزومآ زكرم 115113141,055 35,59505,460

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1302.30770300راكشزرو1702002000 3000

3000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1302.3077300 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

83133.0866027,495 24,0003,495

10,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 36127.700810,000 18030050040

6,5000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 22329.14806,500 18030050050

4,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 12631.74604,000 18030050070

3,5000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 7646.05263,500 18030050100

03,495وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 24145.62503,495 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8319.595707,974 6,5001,474

4000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2501.6000400 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,6501,474اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 13054.80007,124 18030080250

2000وجشناددمآو تفر هب كمك 2500.8000200 18030080280

2500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2501.0000250 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8311.203401,000 1,0000

4000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2501.6000400 18030270010

4000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 3133.3333400 18030270020

2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 540.0000200 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2503.20000800هيرشن-باتك1803035000 8000

3000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1300.0000300 18030350010

2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 540.0000200 18030350020

2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2001.0000200 18030350030

1000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1100.0000100 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

21,297.500002,595 2,5950

3000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1127.2727300 18040030030

1,4000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 3466.66671,400 18040030100

8950هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1849.7222895 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 3297.00000891درواتسد1805003000 400491
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 366.6667200 18050030090

2000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1200.0000200 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0491دادرارق 2245.5000491 18050030360

ينسمم يلاع شزومآ زكرم 115116116,907 13,90703,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1251.60000200راكشزرو1702002000 2000

2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 952.1053200 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

12577.000009,625 8,0001,625

8,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 9584.21058,000 18030040040

01,625وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2565.00001,625 18030040080

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

11017.045501,875 1,500375

5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1104.5455500 18030080010

800300اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1957.89471,100 18030080250

10075وجشناددمآو تفر هب كمك 1101.5909175 18030080280

1000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1100.9091100 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1005.25000525 400125

1500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 951.5789150 18030270010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

150100داديوراهودراو مسارم يرازگرب 383.3333250 18030270020

10025دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 431.2500125 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 12014.166701,700هيرشن-باتك1803035000 1,7000

3000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1300.0000300 18030350010

1000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 520.0000100 18030350020

1,2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 12010.00001,200 18030350030

1000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1100.0000100 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

5350.000001,750 1,500250

1000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 333.3333100 18040030030

1,100250هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5270.00001,350 18040030100

3000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 650.0000300 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2616.000001,232درواتسد1805003000 607625

3000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 650.0000300 18050030090

3070هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1307.0000307 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0625دادرارق 3208.3333625 18050030360

ناسراف يلاع شزومآ عمتجم 115450229,658 28,65801,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 752.00000150راكشزرو1702002000 1500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1501.0000150 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

37448.9599018,311 17,465846

5,7150وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 12745.00005,715 18030050040

11,7500وجشنادرنه هورگ شزومآ 23550.000011,750 18030050080

0846وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1270.5000846 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3629.848103,565 3,5650

3650وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1812.0166365 18030080010

3,0000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 6050.00003,000 18030080250

1000وجشناددمآو تفر هب كمك 3620.2762100 18030080280

1000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3620.2762100 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3621.52490552 5520

3120وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3620.8619312 18030270010

1600داديوراهودراو مسارم يرازگرب 820.0000160 18030270020

800دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 420.000080 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3617.38890626هيرشن-باتك1803035000 6260

5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1500.0000500 18030350010

900تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 615.000090 18030350020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

360دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 361.000036 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

22,525.000005,050 5,0500

500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 225.000050 18040030030

5,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10500.00005,000 18040030100

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 5280.800001,404درواتسد1805003000 1,250154

7500داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1750.0000750 18050030090

5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 5100.0000500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0154دادرارق 277.0000154 18050030360

دهشم يسودرف هاگشناد 11550013,277,098 2,427,0980850,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9,2002.3913022,000راكشزرو1702002000 22,0000

22,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 9,2002.391322,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

2,741233.54870640,157 390,157250,000

105,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 678154.8673105,000 18030010030

75,5740وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 453166.830075,574 18030010040

87,5000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 382229.057687,500 18030010050

122,0830وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 556219.5737122,083 18030010070

0250,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 672372.0238250,000 18030010080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

262160.3053042,000 23,00019,000

23,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 161142.857123,000 18030020030

019,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 101188.118819,000 18030020040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

10,77987.50360943,201 732,201211,000

281,6370وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3,47781.0000281,637 18030050040

88,0640وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,02486.000088,064 18030050050

200,4480وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2,08896.0000200,448 18030050070

25,5000وجشنادرنه هورگ شزومآ 252101.190525,500 18030050080

136,5520وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,352101.0000136,552 18030050100

0211,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2,58681.5932211,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

5,207139.50740726,415 406,415320,000

148,6800وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,416105.0000148,680 18030060030

69,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 563122.557769,000 18030060040

105,8950وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 945112.0582105,895 18030060050

2,8690وجشنادرنه هورگ شزومآ 23124.73912,869 18030060060

79,9710وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 614130.245979,971 18030060090

0320,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,646194.4107320,000 18030060100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

13,98415.66080219,000 189,00030,000

26,0223,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 7,6323.802729,022 18030080010

142,00027,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2,53066.7984169,000 18030080250

9,7890وجشناددمآو تفر هب كمك 13,9840.70009,789 18030080280

11,1890وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 13,9840.800111,189 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

217,500.0000035,000 35,0000

8000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 5160.0000800 18030230030

26,2000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 1,68315.567426,200 18030230040

8,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 26307.69238,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

13,9845.2918074,000 74,0000

40,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 13,9842.860440,000 18030270010

30,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 295101.694930,000 18030270020

4,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5080.00004,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,50089.66670134,500هيرشن-باتك1803035000 134,5000

88,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 451,955.555688,000 18030350010

34,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 50068.000034,000 18030350020

4,5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,5003.00004,500 18030350030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 81,000.00008,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2134,612.50000269,225 256,22513,000

86,9000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 790110.000086,900 18040030030

25,00013,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50760.000038,000 18040030100

27,3000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 273100.000027,300 18040030140

117,0250همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 3,20536.5133117,025 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 280275.0000077,000درواتسد1805003000 72,0005,000

20,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 40500.000020,000 18050030090

52,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 85611.764752,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

05,000دادرارق 17328.90175,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 70308.5714021,600هدش يراجت لوصحم1805012000 21,6000

6,2020هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 6398.44446,202 18050120010

1,5000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 2951.72411,500 18050120100

7,0400هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 12855.00007,040 18050120180

8580عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 3922.0000858 18050120190

6,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 32,000.00006,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 173421.9653073,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 71,0002,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

71,0002,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 172424.418673,000 18060010640

راهبلگ يسدنهم و ينف هدكشناد 115500215,130 11,63003,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 106.0000060راكشزرو1702002000 600

600وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 302.000060 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

8386.927707,215 3,9153,300

3,9150وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 4587.00003,915 18030050070

03,300وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3886.84213,300 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4542.288901,903 1,703200

350وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 351.000035 18030080010

1,600200اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 3060.00001,800 18030080250

320وجشناددمآو تفر هب كمك 450.711132 18030080280

360وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 450.800036 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4515.77780710 7100

600وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 302.000060 18030270010

5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1050.0000500 18030270020

1500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 350.0000150 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 20134.800002,696هيرشن-باتك1803035000 2,6960
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 5500.00002,500 18030350010

1600تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 820.0000160 18030350020

360دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 301.200036 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2500.000001,000 1,0000

2000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 2100.0000200 18040030030

8000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2400.0000800 18040030100

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2773.000001,546درواتسد1805003000 1,5460

1,5460هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 4386.50001,546 18050030240

1( نارسپ هژيو ) 115500330,831 رمشاك يلاع شزومآ زكرم 22,83108,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1500.66670100راكشزرو1702002000 1000

1000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 851.1765100 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

49036.4082017,840 17,8400

6,6960وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 21631.00006,696 18030050040

1,0500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 3035.00001,050 18030050050

6,6500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 16241.04946,650 18030050070

3,4440وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 8242.00003,444 18030050100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

49015.614307,651 3,0514,600
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

200500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2003.5000700 18030080010

2,4512,100اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 7065.01434,551 18030080250

200400وجشناددمآو تفر هب كمك 4901.2245600 18030080280

2001,600وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4903.67351,800 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4900.71430350 3500

2000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1601.2500200 18030270010

1000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 502.0000100 18030270020

500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 510.000050 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1203.25000390هيرشن-باتك1803035000 3900

2000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2100.0000200 18030350010

300تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 215.000030 18030350020

1600دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1201.3333160 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

10250.000002,500 1,0001,500

1,0001,500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10250.00002,500 18040030100

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 21,000.000002,000درواتسد1805003000 1001,900

0500داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1533.3333500 18050030090

100900هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10100.00001,000 18050030240
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0500دادرارق 2250.0000500 18050030360

روباشين هاگشناد 1155041130,149 118,149012,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2001.50000300راكشزرو1702002000 3000

3000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2001.5000300 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,04459.7778062,408 56,4086,000

18,1170وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 29761.000018,117 18030050040

11,0500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 17065.000011,050 18030050050

11,8560وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 15676.000011,856 18030050070

15,3850وجشنادرنه هورگ شزومآ 18185.000015,385 18030050080

06,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 24025.00006,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

157165.5350025,989 21,4894,500

1,5840وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2272.00001,584 18030060030

5,2650وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 6581.00005,265 18030060040

14,6400وجشنادرنه هورگ شزومآ 120122.000014,640 18030060060

04,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 8056.25004,500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

93714.3116013,410 12,910500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 15013.33332,000 18030080010

9,500500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 16660.241010,000 18030080250

6600وجشناددمآو تفر هب كمك 9370.7044660 18030080280

7500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 9370.8004750 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

9372.384202,234 2,2340

9370وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 9371.0000937 18030270010

8970داديوراهودراو مسارم يرازگرب 3923.0000897 18030270020

4000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2020.0000400 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5,1291.860009,540هيرشن-باتك1803035000 9,5400

3,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 7500.00003,500 18030350010

1,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3826.31581,000 18030350020

3,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,0001.50003,000 18030350030

2,0400هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 4510.00002,040 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

41,980.750007,923 7,9230

2,7030يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 5153.00002,703 18040030030

3,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 28125.00003,500 18040030100

1200هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 620.0000120 18040030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,6000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 8020.00001,600 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 40136.700005,468درواتسد1805003000 4,4681,000

5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 5100.0000500 18050030090

3,9680هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 21188.95243,968 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

01,000دادرارق 5200.00001,000 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 7411.000002,877هدش يتايلمع هژورپ1806001000 2,8770

2,8770هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 7411.00002,877 18060010640

ناچوق نيون ياهيروانف يسدنهم هاگشناد 1155051193,742 178,152015,590

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 8050.74530600راكشزرو1702002000 6000

6000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5001.2000600 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,44128.4404069,423 59,22310,200

3,3800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 6552.00003,380 18030050050

55,8430وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2,01327.741255,843 18030050070

010,200وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 36328.099210,200 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

29571.2881021,030 20,360670

3,3600وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 4870.00003,360 18030060040

17,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 22774.889917,000 18030060050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

0670وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2033.5000670 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,35312.5614029,557 25,8373,720

1,3060وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,1761.11051,306 18030080010

21,0003,720اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 39263.061224,720 18030080250

1,6480وجشناددمآو تفر هب كمك 2,3530.70041,648 18030080280

1,8830وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,3530.80031,883 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,3532.565206,036 6,0360

5,0110وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,7361.83155,011 18030270010

6250داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2525.0000625 18030270020

4000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1723.5294400 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2,30023.9783055,150هيرشن-باتك1803035000 55,1500

50,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 105,000.000050,000 18030350010

8500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5017.0000850 18030350020

2,3000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,3001.00002,300 18030350030

2,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 4500.00002,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

51186.588209,516 9,5160

3,2160يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 4867.00003,216 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 15200.00003,000 18040030100

2,1000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 9222.82612,100 18040030140

1,2000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 5521.81821,200 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 22110.454502,430درواتسد1805003000 1,4301,000

8300داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 8103.7500830 18050030090

6000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 3200.0000600 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

01,000دادرارق 5200.00001,000 18050030360

هيرديح تبرت هاگشناد 1155061145,042 120,042025,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4001.42500570راكشزرو1702002000 5700

5700وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3801.5000570 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

21038.347608,053 6,8531,200

2,213500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 8133.49382,713 18030040040

1,8610وجشنادرنه هورگ شزومآ 5136.49021,861 18030040050

2,779700وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 7149.00003,479 18030040060

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,88940.3113076,148 68,0488,100

8,4500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 26032.50008,450 18030050040

43,1321,268وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,06941.534144,400 18030050070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,7720وجشنادرنه هورگ شزومآ 6344.00002,772 18030050080

13,6940وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 29246.897313,694 18030050100

06,832وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 20533.32686,832 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

8588.729407,542 6,642900

6,6420وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 8281.00006,642 18030060090

0900وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3300.0000900 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,96912.2275024,076 18,4765,600

1,453500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 9302.10001,953 18030080010

15,2683,900اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 32059.900019,168 18030080250

779600وجشناددمآو تفر هب كمك 1,9690.70041,379 18030080280

976600وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,9690.80041,576 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

1526.00000390 3900

900وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 156.000090 18030230040

3000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 3100.0000300 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,9691.617103,184 2,284900

584400وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 9841.0000984 18030270010

700500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 4030.00001,200 18030270020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2050.00001,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2,0003.562507,125هيرشن-باتك1803035000 7,1250

2,5250هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 4631.25002,525 18030350010

1,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 7520.00001,500 18030350020

2,1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,0001.05002,100 18030350030

1,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2500.00001,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

25586.4000014,660 8,6606,000

5201,000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1980.00001,520 18040030030

7,2004,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 30373.333311,200 18040030100

2401,000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1395.38461,240 18040030140

7000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 3520.0000700 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 12274.500003,294درواتسد1805003000 9942,300

4800داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2240.0000480 18050030090

5140هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2257.0000514 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,300دادرارق 19121.05262,300 18050030360

1( نارهاوخ هژيو ) 115508124,115 بنيز ترضح راوزبس نيون ياه يروانف يسدنهم و ينف هدكشناد 21,31502,800

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1021.60780164راكشزرو1702002000 1640
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1640وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1021.6078164 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

59931.8447019,075 17,8751,200

17,8751,000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 50337.524918,875 18030050070

0200وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 962.0833200 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5034.554702,291 1,2911,000

1800وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1501.2000180 18030080010

1,0001,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4050.00002,000 18030080250

630وجشناددمآو تفر هب كمك 900.700063 18030080280

480وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 600.800048 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5030.57650290 2900

500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 501.000050 18030270010

2000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 825.0000200 18030270020

400دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 220.000040 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2002.97500595هيرشن-باتك1803035000 5950

5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1500.0000500 18030350010

450تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 315.000045 18030350020

500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 501.000050 18030350030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2045.00000900 9000

1500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 350.0000150 18040030030

3000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1300.0000300 18040030100

4500هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 3150.0000450 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1080.00000800درواتسد1805003000 200600

2000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2100.0000200 18050030090

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0600دادرارق 2300.0000600 18050030360

ماج تبرت يرورپماد و يزرواشك هدكشناد 115550149,540 39,540010,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4002.937501,175راكشزرو1702002000 557618

557618وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4002.93751,175 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

81236.6379029,750 28,2501,500

2,8000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 7238.88892,800 18030050050

11,9280وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 28442.000011,928 18030050070

13,5220وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 31542.927013,522 18030050100

01,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 14110.63831,500 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

67111.664707,827 2,5315,296

264800وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1905.60001,064 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,4624,296اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 10057.58005,758 18030080250

369100وجشناددمآو تفر هب كمك 6710.6990469 18030080280

436100وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 6710.7988536 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

6714.645303,117 1,1691,948

4000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2002.0000400 18030270010

6501,004داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1797.29411,654 18030270020

119944دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 3035.43331,063 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2,3960.832601,995هيرشن-باتك1803035000 1,357638

197478هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1675.0000675 18030350010

6654تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 620.0000120 18030350020

494106دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2003.0000600 18030350030

6000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1600.0000600 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

8357.831304,800 4,8000

1,6500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 15110.00001,650 18040030030

2,1500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5430.00002,150 18040030100

1,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 10100.00001,000 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1558.40000876درواتسد1805003000 8760
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8760داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1558.4000876 18050030090

دابانگ يلاع شزومآ عمتجم 1155701149,206 133,006016,200

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5631.24330700راكشزرو1702002000 7000

7000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3502.0000700 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,59430.29270108,872 100,0728,800

24,7350وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 81130.499424,735 18030050040

16,2030وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 49133.000016,203 18030050050

51,9440وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,34438.648851,944 18030050070

7,1900وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 16842.79767,190 18030050100

08,800وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 78011.28218,800 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,8147.7576021,830 14,4307,400

1,040400وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,2001.20001,440 18030080010

10,5007,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 35050.000017,500 18030080250

1,0500وجشناددمآو تفر هب كمك 1,5000.70001,050 18030080280

1,8400وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,3000.80001,840 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

289.57140268 2680

1680وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 286.0000168 18030230040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 1100.0000100 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,8141.125103,166 3,1660

2,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,0002.00002,000 18030270010

9660داديوراهودراو مسارم يرازگرب 3032.2000966 18030270020

2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1020.0000200 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5004.340002,170هيرشن-باتك1803035000 2,1700

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2500.00001,000 18030350010

2200تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1415.7143220 18030350020

5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5001.0000500 18030350030

4500هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 675.0000450 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

25212.000005,300 5,3000

2,7500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 25110.00002,750 18040030030

1,5600هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5312.00001,560 18040030100

9900هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 9110.0000990 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 22,250.000004,500درواتسد1805003000 4,5000

5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2250.0000500 18050030090

4,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 8500.00004,000 18050030240
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 8300.000002,400هدش يراجت لوصحم1805012000 2,4000

2,0000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 20100.00002,000 18050120010

3300تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 655.0000330 18050120100

300هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 215.000030 18050120180

400عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 220.000040 18050120190

يروانف و ملع كراپ - 115700217,700 فيرش يتعنص هاگشناد 10,00007,700

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

5050.000002,500 2,5000

2,5000درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 5050.00002,500 18050050200

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 92165.2174015,200ينيرفآنف دشر خرن1805012000 7,5007,700

7,5007,700هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرشزا تيامح 92165.217415,200 18050120090

ناگياپلگ يسدنهم و ينف هدكشناد 1157101107,503 97,294010,209

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 8320.60460503راكشزرو1702002000 400103

400103وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1603.1438503 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

71582.1497058,737 56,0002,737

56,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 69081.159456,000 18030050070

02,737وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 25109.48002,737 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

117147.2308017,226 15,1032,123
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

15,1030وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 113133.654915,103 18030060050

02,123وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4530.75002,123 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

83213.5000011,232 9,0472,185

2,000129وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3905.45902,129 18030080010

5,7472,056اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 15052.02007,803 18030080250

5000وجشناددمآو تفر هب كمك 8030.6227500 18030080280

8000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 8030.9963800 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8326.470005,383 4,929454

1,800183وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 8032.46951,983 18030270010

2,764181داديوراهودراو مسارم يرازگرب 15019.63332,945 18030270020

36590دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1628.4375455 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 8502.131801,812هيرشن-باتك1803035000 1,557255

1570هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 439.2500157 18030350010

4000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2516.0000400 18030350020

850255دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 6001.84171,105 18030350030

1500هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 818.7500150 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

42158.547606,659 5,1581,501
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,219407يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3184.70972,626 18040030030

220859هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10107.90001,079 18040030100

1,2770هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 3635.47221,277 18040030140

1,442235همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 3350.81821,677 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 35170.028605,951درواتسد1805003000 5,100851

4,000597داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 10459.70004,597 18050030090

1,1000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 3531.42861,100 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0254دادرارق 1025.4000254 18050030360

روشك يمومع ياه هناخباتك داهن 11580011,575,000 1,560,00015,0000

يناوخباتك جيورتو هعسوت همانرب 76668.421115,00050,800هعلاطم هنارس1703008000 35,8000

 گنهرف ياقترا و جيورت هب طوبرم ياهحرط يارجا و نيودت ،يسررب
هعلاطم

32,7000حرط 132,700.000032,700 17030080010

3,1000هاگتسياهعلاطم ياههاگتسيا زا يرادربهرهب و يهدناماس 3309.39393,100 17030080020

 و مورحم قطانم يياتسور ياه هناخباتك يارب زاين دروم بتك نيمات
هتفاي هعسوت رتمك

00دلج 100,0000.150015,000 170300800315,000

يمومع ياه هناخباتك يزاسهبو شرتسگ همانرب 2,250677.422201,524,200هناخباتك1703034000 1,524,2000

1,386,9750بابيياتسورو يرهش شخبرددوجوم ياه هناخباتك يرادهگنو هرادا 2,472561.07401,386,975 17030340010

 ياه هناخباتكاب طبترم يناسر عالطاو يتاعلاطم ياه تيلاعف ماجنا
يمومع

250هژورپ-حرط 125.000025 17030340020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تيريدم رازفامرن هعسوت عماج ياهحرط تيريدم و يناسرزورب
اههناخباتك يرامآ ماظن يزاسهدايپ و)ناماس( اههناخباتك

1000باب 2,4720.0405100 17030340030

1000بابيمومع ياههناخباتك يبايزرا و ناگتسرهف يناسرزورب 2,4720.0405100 17030340040

1,0000رفننيريخوداهن مدرم ياه نمجنا تيادهو تيامح 2540.00001,000 17030340050

135,0000هخسن نويليميلاتيجيد ياه ليافو تايرشنو بتك ينيزگياجو نيجووديرخ هب كمك 403,375.0000135,000 17030340060

1,0000بابيتلودريغ يمومع ياه هناخباتكزا تيامحو كمك 1,0001.00001,000 17030340070

زيربت هاگشناد 11600012,562,571 2,132,5710430,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 12,2701.4670018,000راكشزرو1702002000 15,0003,000

15,0003,000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 12,2701.467018,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,781202.02130359,800 299,80060,000

66,8000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 356187.640466,800 18030010030

78,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 346225.433578,000 18030010040

80,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 332240.963980,000 18030010050

75,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 282265.957475,000 18030010070

060,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 465129.032360,000 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

262135.4962035,500 29,0006,500

29,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 200145.000029,000 18030020030

06,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 62104.83876,500 18030020040

278



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

10,23688.97900910,789 745,789165,000

178,1890وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,12383.9326178,189 18030050040

110,3000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,19792.1470110,300 18030050050

215,1000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2,061104.3668215,100 18030050070

102,2000وجشنادرنه هورگ شزومآ 961,064.5833102,200 18030050080

140,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,290108.5271140,000 18030050100

0165,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3,46947.5641165,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

5,522115.95070640,280 525,780114,500

153,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,342114.0089153,000 18030060030

125,5000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 961130.5931125,500 18030060040

146,5000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,037141.2729146,500 18030060050

2,5800وجشنادرنه هورگ شزومآ 17151.76472,580 18030060060

98,2000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 630155.873098,200 18030060090

0114,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,53574.5928114,500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

12,27017.95440220,300 189,30031,000

23,0007,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 5,0855.899730,000 18030080010

148,00024,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,686102.0166172,000 18030080250
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,5000وجشناددمآو تفر هب كمك 12,2700.69278,500 18030080280

9,8000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 12,2700.79879,800 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

32,766.666708,300 8,3000

8000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 4200.0000800 18030230030

5000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 756.6667500 18030230040

7,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 28250.00007,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

12,2701.6743020,544 20,5440

12,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 12,2700.978012,000 18030270010

1,4000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 6820.58821,400 18030270020

7,1440دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 9476.00007,144 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4,0009.5000038,000هيرشن-باتك1803035000 38,0000

10,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 40250.000010,000 18030350010

9,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 50018.00009,000 18030350020

12,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4,0003.000012,000 18030350030

7,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 11636.36367,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

570339.18950193,338 193,3380

32,9380يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 76643.000032,938 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

140,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 700200.0000140,000 18040030100

12,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1,10010.909112,000 18040030140

8,4000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 60014.00008,400 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 80718.0000057,440درواتسد1805003000 7,44050,000

5,9400داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 22270.00005,940 18050030090

1,5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 12125.00001,500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

050,000دادرارق 54925.925950,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 15685.3333010,280هدش يراجت لوصحم1805012000 10,2800

1,0000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 3033.33331,000 18050120010

6,0000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 9066.66676,000 18050120100

1,0000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 1758.82351,000 18050120180

2800عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1321.5385280 18050120190

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 252,000.0000050,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 50,0000

50,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 100500.000050,000 18060010640

هنايم يسدنهم و ينف هدكشناد زيربت هاگشناد - 116000219,023 16,32302,700

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

9935.787903,543 3,343200
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,3430وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 8837.98863,343 18030040040

0200وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1118.1818200 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

35132.9772011,575 9,8751,700

9,8750وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 24839.81859,875 18030050070

01,700وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 10316.50491,700 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4505.744402,585 1,785800

750وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 501.500075 18030080010

1,210800اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 3067.00002,010 18030080250

2500وجشناددمآو تفر هب كمك 3000.8333250 18030080280

2500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3000.8333250 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4501.00000450 4500

1500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1501.0000150 18030270010

1000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 425.0000100 18030270020

2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 450.0000200 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3002.00000600هيرشن-باتك1803035000 6000

3000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2015.0000300 18030350020

3000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3001.0000300 18030350030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2135.00000270 2700

2700هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 645.0000270 18040030100

رها يزرواشك هدكشناد زيربت هاگشناد - 116000320,985 19,58501,400

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2601.15380300راكشزرو1702002000 3000

3000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2601.1538300 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

30548.6295014,832 13,932900

13,9320وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 25255.285713,932 18030050100

0900وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5316.9811900 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

973.33330660 60060

6000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 875.0000600 18030060090

060وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 160.000060 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

26012.703803,303 2,863440

2400وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1501.6000240 18030080010

2,203440اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4066.07502,643 18030080250

2200وجشناددمآو تفر هب كمك 2600.8462220 18030080280

2000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2600.7692200 18030080310
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2602.46150640 6400

2600وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2601.0000260 18030270010

3000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1225.0000300 18030270020

800دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 420.000080 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 805.62500450هيرشن-باتك1803035000 4500

3000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2015.0000300 18030350020

1500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 801.8750150 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2350.00000700 7000

2500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1025.0000250 18040030030

4000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2200.0000400 18040030100

500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 86.250050 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 250.00000100درواتسد1805003000 1000

1000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1100.0000100 18050030090

دنرم يسدنهم و ينف هدكشناد زيربت هاگشناد - 116000432,646 28,14604,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5331.31330700راكشزرو1702002000 7000

7000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6921.0116700 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

11331.283203,535 3,235300
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,2350وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 10132.02973,235 18030040040

0300وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1225.0000300 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

57935.1883020,374 17,2743,100

2,8040وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 7935.49372,804 18030050050

14,4700وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 35340.991514,470 18030050070

03,100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 14721.08843,100 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

53310.050705,357 4,3571,000

3,5571,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 7263.29174,557 18030080250

4000وجشناددمآو تفر هب كمك 5330.7505400 18030080280

4000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5330.7505400 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5332.026301,080 1,0800

5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 5330.9381500 18030270010

5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2025.0000500 18030270020

800دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 420.000080 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2003.00000600هيرشن-باتك1803035000 6000

3000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2015.0000300 18030350020

3000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1003.0000300 18030350030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2350.00000700 7000

3000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1421.4286300 18040030030

4000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2200.0000400 18040030100

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2150.00000300درواتسد1805003000 200100

200100داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2150.0000300 18050030090

بانب هاگشناد 1160011226,915 206,915020,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,3151.727904,000راكشزرو1702002000 4,0000

4,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,3151.72794,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

21122.000002,562 2,5620

2,5620وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 21122.00002,562 18030010040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,13564.44960137,600 137,6000

17,3000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 31055.806517,300 18030050050

110,2000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,68165.5562110,200 18030050070

10,1000وجشنادرنه هورگ شزومآ 14470.138910,100 18030050080

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

15984.9057013,500 13,5000

7,2900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 9081.00007,290 18030060040

6,2100وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 6990.00006,210 18030060050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,31518.1827042,093 23,59318,500

4,6400وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 5808.00004,640 18030080010

15,45314,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 30098.176729,453 18030080250

2,0002,000وجشناددمآو تفر هب كمك 2,3151.72794,000 18030080280

1,5002,500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,3151.72794,000 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,3151.684703,900 3,9000

1,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,3150.64791,500 18030270010

2,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 20100.00002,000 18030270020

4000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 850.0000400 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2,2004.6909010,320هيرشن-باتك1803035000 10,3200

3,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 6500.00003,000 18030350010

1,3200تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 6620.00001,320 18030350020

6,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,2002.72736,000 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

18,240.000008,240 8,2400

1,4000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3737.83781,400 18040030030

6,2000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 52119.23086,200 18040030100

2800هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 740.0000280 18040030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3600همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2415.0000360 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 6783.333304,700درواتسد1805003000 3,2001,500

8000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 4200.0000800 18050030090

2,4000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 6400.00002,400 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

01,500دادرارق 2750.00001,500 18050030360

يليبدرا ققحم هاگشناد 11600211,126,690 991,6900135,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 10,2000.490205,000راكشزرو1702002000 5,0000

5,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 10,0000.50005,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

623181.02730112,780 85,38027,400

26,0800وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 163160.000026,080 18030010030

18,5400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 103180.000018,540 18030010040

4,9400وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 26190.00004,940 18030010050

35,8200وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 199180.000035,820 18030010070

027,400وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 132207.575827,400 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

6,78562.87470426,605 398,50528,100

93,8500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,76753.112693,850 18030050040

87,3700وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,24170.402987,370 18030050050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

95,2900وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,11585.461995,290 18030050070

35,3900وجشنادرنه هورگ شزومآ 41685.072135,390 18030050080

86,6050وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,01385.493686,605 18030050100

028,100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,23322.789928,100 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,866102.51400293,805 244,30549,500

86,1300وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 783110.000086,130 18030060030

38,8700وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 299130.000038,870 18030060040

49,2800وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 352140.000049,280 18030060050

6,4400وجشنادرنه هورگ شزومآ 46140.00006,440 18030060060

63,5850وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 471135.000063,585 18030060090

049,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 91554.098449,500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

10,00012.10000121,000 106,00015,000

8,4002,500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 7,0001.557110,900 18030080010

85,00012,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2,50039.000097,500 18030080250

5,6000وجشناددمآو تفر هب كمك 7,0000.80005,600 18030080280

7,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 10,0000.70007,000 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

30200.000006,000 6,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 11,000.00001,000 18030230030

1,5000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 5300.00001,500 18030230040

3,5000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 15233.33333,500 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

10,2003.2353033,000 33,0000

13,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 10,0001.350013,500 18030270010

18,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 75024.000018,000 18030270020

1,5000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 7520.00001,500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 15,0001.5667023,500هيرشن-باتك1803035000 23,5000

5,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 25220.00005,500 18030350010

7,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 50015.00007,500 18030350020

7,5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 20,0000.37507,500 18030350030

3,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 10300.00003,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1,50042.6667064,000 64,0000

14,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 37537.333314,000 18040030030

20,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 100200.000020,000 18040030100

6,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 35017.14296,000 18040030140

24,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,60015.000024,000 18040030150
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 150200.0000030,000درواتسد1805003000 15,00015,000

7,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 10075.00007,500 18050030090

7,5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10075.00007,500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

015,000دادرارق 75200.000015,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 50120.000006,000هدش يراجت لوصحم1805012000 6,0000

1,2500هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 2550.00001,250 18050120010

2,5000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 15166.66672,500 18050120100

1500هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 1510.0000150 18050120180

1000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 520.0000100 18050120190

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 10050.000005,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 5,0000

5,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 10050.00005,000 18060010640

نيمن نيون ياهيروانف هدكشناد - يليبدرا ققحم هاگشناد 116002251,429 46,92904,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3003.00000900راكشزرو1702002000 9000

9000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3003.0000900 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

31964.9812020,729 19,5291,200

19,5290وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 28768.045319,529 18030050070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

01,200وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3237.50001,200 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

30527.541008,400 6,8001,600

1,600200وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2876.27181,800 18030080010

4,6001,400اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 20030.00006,000 18030080250

3000وجشناددمآو تفر هب كمك 2871.0453300 18030080280

3000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2871.0453300 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3158.412702,650 2,6500

1,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2875.22651,500 18030270010

1,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 10100.00001,000 18030270020

1500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 530.0000150 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 25104.000002,600هيرشن-باتك1803035000 2,6000

4500هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1450.0000450 18030350010

1,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 7520.00001,500 18030350020

1500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1001.5000150 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1500.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

20057.5000011,500 11,5000

1,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 10100.00001,000 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 25360.00009,000 18040030100

1,5000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 15100.00001,500 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 10465.000004,650درواتسد1805003000 2,9501,700

1,5500داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 10155.00001,550 18050030090

1,4000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 7200.00001,400 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

01,700دادرارق 5340.00001,700 18050030360

ناغم يعيبط عبانم و يزرواشك هدكشناد يليبدرا ققحم هاگشناد - 116002332,680 24,18008,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2400.83330200راكشزرو1702002000 2000

2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2001.0000200 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

22499.0848022,195 21,695500

21,6950وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 206105.315521,695 18030050100

0500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1827.7778500 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1758.823501,000 700300

7000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1258.3333700 18030060090

0300وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 560.0000300 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2306.673901,535 835700

50100وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2000.7500150 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

705600اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1508.70001,305 18030080250

500وجشناددمآو تفر هب كمك 2000.250050 18030080280

300وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2000.150030 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2400.83330200 2000

1000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2000.5000100 18030270010

500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 105.000050 18030270020

500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 510.000050 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5000.40000200هيرشن-باتك1803035000 2000

500هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 150.000050 18030350010

500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 501.000050 18030350020

500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,0000.050050 18030350030

500هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 150.000050 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

852.94120250 2500

1000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1010.0000100 18040030100

1000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1010.0000100 18040030140

500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 105.000050 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 10710.000007,100درواتسد1805003000 1007,000

294



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

800داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 420.000080 18050030090

200هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 45.000020 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

07,000دادرارق 10700.00007,000 18050030360

رهشنيكشم يزرواشك هدكشناد يليبدرا ققحم هاگشناد - 116002412,436 11,7860650

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1251.92000240راكشزرو1702002000 2400

2400وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1202.0000240 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

3130.32260940 9400

9400وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 3130.3226940 18030040060

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

9582.494707,837 7,737100

7,7370وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 8986.93267,737 18030050100

0100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 616.6667100 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

12012.533301,504 1,204300

840وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1200.700084 18030080010

1,000300اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 10013.00001,300 18030080250

600وجشناددمآو تفر هب كمك 1200.500060 18030080280

600وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1200.500060 18030080310
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1254.92000615 6150

1800وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1201.5000180 18030270010

3750داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1525.0000375 18030270020

600دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 320.000060 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5001.20000600هيرشن-باتك1803035000 6000

2000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1200.0000200 18030350010

2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 258.0000200 18030350020

1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3500.2857100 18030350030

1000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1100.0000100 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

3010.00000300 3000

1000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1010.0000100 18040030030

1000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1010.0000100 18040030100

1000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 137.6923100 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 3133.33330400درواتسد1805003000 150250

1000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 333.3333100 18050030090

500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 316.666750 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0250دادرارق 383.3333250 18050030360
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

هغارم هاگشناد 1160041329,999 305,999024,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,7371.516304,150راكشزرو1702002000 4,1500

4,1500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,7371.51634,150 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

45168.444407,580 7,5800

2,6500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 16165.62502,650 18030010040

4,9300وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 29170.00004,930 18030010070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,37758.90280140,012 124,90015,112

26,1000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 52150.096026,100 18030050040

29,8000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 54354.880329,800 18030050050

32,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 49464.777332,000 18030050070

37,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 53968.645637,000 18030050100

015,112وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 28053.971415,112 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

641108.1622069,332 62,6446,688

4,8000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 6080.00004,800 18030060030

25,8900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 258100.348825,890 18030060040

11,5540وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 106109.000011,554 18030060050

20,4000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 171119.298220,400 18030060090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

06,688وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 46145.39136,688 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,73714.2912039,115 36,9152,200

4,5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,2903.48844,500 18030080010

28,0352,200اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 45067.188930,235 18030080250

2,1800وجشناددمآو تفر هب كمك 2,7370.79652,180 18030080280

2,2000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,7370.80382,200 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,7374.8630013,310 13,3100

2,7500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,7371.00482,750 18030270010

6,5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 65100.00006,500 18030270020

4,0600دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5278.07694,060 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3,2008.3750026,800هيرشن-باتك1803035000 26,8000

10,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 16625.000010,000 18030350010

2,4000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 12020.00002,400 18030350020

9,6000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3,2003.00009,600 18030350030

4,8000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 8600.00004,800 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

240115.4167027,700 27,7000

7,5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 75100.00007,500 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

11,2000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 82136.585411,200 18040030100

3,0000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 30100.00003,000 18040030140

6,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 15638.46156,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 21,000.000002,000درواتسد1805003000 2,0000

1,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2500.00001,000 18050030090

1,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 7142.85711,000 18050030240

هغارم كيزيف رتخا و موجن زكرم 116005118,400 16,40002,000

هياپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804009000
يملع

20920.0000018,400 16,4002,000

16,4002,000هژورپكيزيف رتخا و موجن ياه شهوژپ ماجنا 20920.000018,400 18040090070

ناهفصا هاگشناد 11650012,169,259 1,789,2590380,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 12,0001.6500019,800راكشزرو1702002000 19,8000

19,8000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5,6003.535719,800 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,861213.86350398,000 328,00070,000

161,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 904178.0973161,000 18030010030

82,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 343239.067182,000 18030010040

85,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 285298.245685,000 18030010050

070,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 329212.766070,000 18030010080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

7,61975.60050576,000 541,00035,000

272,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3,72972.9418272,000 18030050040

121,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,49780.8283121,000 18030050050

148,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,77183.5686148,000 18030050070

035,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 62256.270135,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3,888114.71190446,000 336,000110,000

151,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,397108.4467151,500 18030060030

93,6000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 724129.281893,600 18030060040

90,9000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 719126.425690,900 18030060050

0110,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,048104.9618110,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1183,879.00000183,879 158,87925,000

34,98012,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 6,9706.740346,980 18030080010

99,90013,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2,12453.1544112,900 18030080250

9,3680وجشناددمآو تفر هب كمك 11,3690.82409,368 18030080280

14,6310وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 11,3691.286914,631 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

123,200.0000023,200 23,2000

7,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 15466.66677,000 18030230030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,2000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 25024.80006,200 18030230040

10,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 18555.555610,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

137,800.0000037,800 37,8000

8,8000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 6,5001.35388,800 18030270010

26,8000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 30089.333326,800 18030270020

2,2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5044.00002,200 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 165,000.0000065,000هيرشن-باتك1803035000 65,0000

36,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 65553.846236,000 18030350010

9,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 37025.67579,500 18030350020

10,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,2004.545510,000 18030350030

9,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 81,187.50009,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1189,000.00000189,000 189,0000

55,5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 62389.085155,500 18040030030

29,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50580.000029,000 18040030100

32,0000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 35091.428632,000 18040030140

72,5000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,70042.647172,500 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1166,000.00000166,000درواتسد1805003000 26,000140,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

13,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 40325.000013,000 18050030090

13,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 40325.000013,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0140,000دادرارق 150933.3333140,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 125,965.0000025,965هدش يراجت لوصحم1805012000 25,9650

10,5000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 20052.500010,500 18050120010

7,6150تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 19040.07897,615 18050120100

5,5000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 45012.22225,500 18050120180

8500عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1847.2222850 18050120190

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,500.00001,500 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 138,615.0000038,615هدش يتايلمع هژورپ1806001000 38,6150

38,6150هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 60643.583338,615 18060010640

راسناوخ رتويپماك و يضاير هدكشناد 116501142,700 40,00002,700

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4121.01940420راكشزرو1702002000 4200

4200وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2002.1000420 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

38759.4315023,000 21,0002,000

21,0002,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 38759.431523,000 18030050050

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

25100.000002,500 2,5000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,5000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 25100.00002,500 18030060040

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

41224.7087010,180 9,480700

2,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4124.85442,000 18030080010

6,700700اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 13056.92317,400 18030080250

6000وجشناددمآو تفر هب كمك 4121.4563600 18030080280

1800وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4120.4369180 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4124.854402,000 2,0000

5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4121.2136500 18030270010

9000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2045.0000900 18030270020

6000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1250.0000600 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5005.000002,500هيرشن-باتك1803035000 2,5000

8000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2400.0000800 18030350010

8000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3026.6667800 18030350020

9000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4002.2500900 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2584.000002,100 2,1000

9000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1464.2857900 18040030030

1000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1100.0000100 18040030100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 683.3333500 18040030140

6000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 966.6667600 18040030150

اضرهش يلاع شزومآ زكرم 116504134,890 30,89004,000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

92028.1337025,883 22,3833,500

4,2200وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 8947.41574,220 18030050050

18,1630وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 64828.029318,163 18030050070

03,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 18319.12573,500 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2779.888902,157 1,657500

1,6570وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2372.04351,657 18030060050

0500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4125.0000500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3809.026303,430 3,4300

1,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2005.00001,000 18030080010

2,0000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 9521.05262,000 18030080250

4000وجشناددمآو تفر هب كمك 7200.5556400 18030080280

300وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 7200.041730 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3801.36840520 5200

1200وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 901.3333120 18030270010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1225.0000300 18030270020

1000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 520.0000100 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5038.000001,900هيرشن-باتك1803035000 1,9000

9000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3030.0000900 18030350020

5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1005.0000500 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1500.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

10100.000001,000 1,0000

6000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1442.8571600 18040030030

4000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1040.0000400 18040030150

ناهفصا رنه هاگشناد 1166001379,184 334,184045,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5006.000003,000راكشزرو1702002000 1,2001,800

1,2001,800وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5006.00003,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

186257.0699047,815 40,3157,500

6,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 24270.83336,500 18030010030

33,8150وجشنادرنه هورگ شزومآ 139243.273433,815 18030010060

07,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 23326.08707,500 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,31496.75270127,133 114,63312,500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,6000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2466.66671,600 18030050040

9,0330وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 15259.42769,033 18030050070

104,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 1,08595.8525104,000 18030050080

012,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 52240.384612,500 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

645134.9085087,016 76,21610,800

16,0560وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 17492.275916,056 18030060030

60,1600وجشنادرنه هورگ شزومآ 438137.351660,160 18030060060

010,800وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 33327.272710,800 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,14520.9483044,934 41,5923,342

8,0003,342وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,5627.261211,342 18030080010

27,4420اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 50054.884027,442 18030080250

3,5000وجشناددمآو تفر هب كمك 2,6501.32083,500 18030080280

2,6500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,6501.00002,650 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

2150.00000300 3000

3000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 2015.0000300 18030230040

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,1453.062906,570 5,770800

2,200300وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,0001.25002,500 18030270010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,170300داديوراهودراو مسارم يرازگرب 14024.78573,470 18030270020

400200دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5120.0000600 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 9009.888908,900هيرشن-باتك1803035000 8,700200

2,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 5400.00002,000 18030350010

2,000200تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 11020.00002,200 18030350020

3,2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 9003.55563,200 18030350030

1,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 11,500.00001,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

167,516.0000033,758 33,558200

8,3000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 10281.37258,300 18040030030

8,000100هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 15540.00008,100 18040030100

5,2580هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 37142.10815,258 18040030140

12,000100همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 25148.207212,100 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 52,971.6000014,858درواتسد1805003000 7,0007,858

7,000358داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 40183.95007,358 18050030090

01,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10100.00001,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

06,500دادرارق 20325.00006,500 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 12,900.000002,900هدش يراجت لوصحم1805012000 2,9000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 3100.0000300 18050120010

3500تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 570.0000350 18050120100

2500هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 550.0000250 18050120180

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 12,000.000002,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 2,0000

2,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 5400.00002,000 18060010640

زاوها نارمچ ديهش هاگشناد 11700012,159,548 1,882,5480277,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 11,0061.2720014,000راكشزرو1702002000 14,0000

14,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 11,0061.272014,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,234214.52670264,726 252,01612,710

71,2800وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 360198.000071,280 18030010030

51,7400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 199260.000051,740 18030010040

39,3960وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 147268.000039,396 18030010050

89,6000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 320280.000089,600 18030010070

012,710وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 31410.000012,710 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

358128.8939046,144 31,24414,900

31,2440وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 214146.000031,244 18030020030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

014,900وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 149100.000014,900 18030020040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

9,58972.50860695,285 655,18540,100

289,4210وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3,48783.0000289,421 18030050040

126,2800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,43588.0000126,280 18030050050

109,6920وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,10899.0000109,692 18030050070

56,7840وجشنادرنه هورگ شزومآ 546104.000056,784 18030050080

73,0080وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 702104.000073,008 18030050100

040,100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,26931.599740,100 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3,58694.04180337,234 323,48413,750

104,9940وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 921114.0000104,994 18030060030

74,3600وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 572130.000074,360 18030060040

79,1000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 565140.000079,100 18030060050

3,1200وجشنادرنه هورگ شزومآ 20156.00003,120 18030060060

61,9100وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 410151.000061,910 18030060090

013,750وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 22561.111113,750 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

14,20015.27880216,959 176,95940,000

30,2150وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 6,9004.379030,215 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

134,04040,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2,23477.9051174,040 18030080250

7,7040وجشناددمآو تفر هب كمك 11,0060.70007,704 18030080280

5,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 7156.99305,000 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

212,800.0000058,800 8,80050,000

2,5000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 5500.00002,500 18030230030

30025,000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 50506.000025,300 18030230040

6,00025,000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 301,033.333331,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

14,2003.2394046,000 36,00010,000

10,00010,000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 5,0004.000020,000 18030270010

22,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 200110.000022,000 18030270020

4,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5080.00004,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 8,7498.5038074,400هيرشن-باتك1803035000 64,40010,000

50,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 501,000.000050,000 18030350010

4,9003,000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 24532.24497,900 18030350020

6,0004,000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,0005.000010,000 18030350030

3,5003,000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 7928.57146,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

457,937.50000231,750 191,75040,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

58,1905,000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 529119.451863,190 18040030030

35,00030,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 70928.571465,000 18040030100

19,0005,000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 190126.315824,000 18040030140

79,5600همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 708112.372979,560 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 267,770.00000135,540درواتسد1805003000 95,00040,540

35,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 70500.000035,000 18050030090

60,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 120500.000060,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

040,540دادرارق 130311.846240,540 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 219,355.0000038,710هدش يراجت لوصحم1805012000 33,7105,000

5,0005,000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 50200.000010,000 18050120010

3,3000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 6550.76923,300 18050120100

2,3100هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 4255.00002,310 18050120180

1,1000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 5022.00001,100 18050120190

22,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 44500.000022,000 18050120250

روپاش يدنج يتعنص هاگشناد 1170011261,828 226,828035,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5231.52960800راكشزرو1702002000 8000

8000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5231.5296800 17020020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,32571.13510165,389 150,38915,000

23,3730وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 37163.000023,373 18030050050

108,0800وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,63266.2255108,080 18030050070

18,9360وجشنادرنه هورگ شزومآ 26372.000018,936 18030050080

015,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 71211.267615,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

35385.5212030,189 27,1893,000

4,6920وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 5979.52544,692 18030060040

14,0970وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 18974.587314,097 18030060050

8,4000وجشنادرنه هورگ شزومآ 10580.00008,400 18030060060

03,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5060.00003,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,6197.3692019,300 16,3003,000

1,500400وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,2001.58331,900 18030080010

11,0002,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 21859.633013,000 18030080250

2,000500وجشناددمآو تفر هب كمك 2,6190.95462,500 18030080280

1,800100وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,6190.72551,900 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,6192.924807,660 5,6602,000

1,560650وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,3001.70002,210 18030270010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,400900داديوراهودراو مسارم يرازگرب 43100.00004,300 18030270020

700450دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2154.76191,150 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 23052.0000011,960هيرشن-باتك1803035000 7,9604,000

2,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 5500.00002,500 18030350010

3,0002,000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 15033.33335,000 18030350020

4601,000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2306.34781,460 18030350030

2,0001,000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 21,500.00003,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

210,465.0000020,930 15,9305,000

6,9302,500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 63149.68259,430 18040030030

8,5001,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50190.00009,500 18040030100

5001,000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 10150.00001,500 18040030140

0500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 806.2500500 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 10350.000003,500درواتسد1805003000 1,0002,500

1,0001,000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 21,000.00002,000 18050030090

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

01,500دادرارق 5300.00001,500 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 21,050.000002,100هدش يراجت لوصحم1805012000 1,600500

5000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 862.5000500 18050120010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,100500تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 2080.00001,600 18050120100

روپاش يدنج يشهوژپ زكرم 11700127,000 7,00000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

11363.636404,000 4,0000

3,0000تمدخيناسنا مولع ياهشهوژپ ماجنا 6500.00003,000 18040080110

1,0000شيامهيللملا نيبو يملع ياه شيامه يرازگرب 2500.00001,000 18040080220

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  ملع دشر خرن1804016000
يروĤنفو

10300.000003,000 3,0000

3,0000هژورپيسدنهم مولع ياهشهوژپ ماجنا 5600.00003,000 18040160010

ناهبهب (ص) 1170041216,878 ءايبنالا متاخ يتعنص هاگشناد 202,878014,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,2781.597802,042راكشزرو1702002000 2,0420

2,0420وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,2781.59782,042 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,10285.7423094,488 86,0428,446

32,1760وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 45470.872232,176 18030050050

36,8390وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 44482.970736,839 18030050070

17,0270وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 20483.465717,027 18030050100

08,446وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 23935.33898,446 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

176163.0114028,690 24,6904,000

2,0400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 17120.00002,040 18030060040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,5100وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 27130.00003,510 18030060050

19,1400وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 132145.000019,140 18030060090

04,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 24166.66674,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,27828.3224036,196 35,914282

7,668204وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,2786.15967,872 18030080010

27,1760اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 54350.047927,176 18030080250

8940وجشناددمآو تفر هب كمك 1,2780.6995894 18030080280

17678وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2211.1493254 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,27812.2848015,700 14,4281,272

2,5561,272وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,2782.99533,828 18030270010

8,8320داديوراهودراو مسارم يرازگرب 80110.40008,832 18030270020

3,0400دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 3880.00003,040 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 60011.095006,657هيرشن-باتك1803035000 6,6570

3,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 6500.00003,000 18030350010

1,8570تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 9319.96771,857 18030350020

1,8000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 6003.00001,800 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

60405.8833024,353 24,3530

315



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

14,3530يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 60239.216714,353 18040030030

5,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10500.00005,000 18040030100

8000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2433.3333800 18040030140

4,2000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 6070.00004,200 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 71,250.285708,752درواتسد1805003000 8,7520

3,7520داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 8469.00003,752 18050030090

5,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10500.00005,000 18050030240

هزيوه يادهش يتعنص هاگشناد 117005146,081 41,98104,100

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2484.01610996راكشزرو1702002000 9960

9960وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3323.0000996 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

34286.6667029,640 25,5404,100

25,5400وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 34274.678425,540 18030050070

04,100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 40102.50004,100 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

24831.516107,816 7,8160

4500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1503.0000450 18030080010

6,8780اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 11559.80876,878 18030080250

2320وجشناددمآو تفر هب كمك 3320.6988232 18030080280

316



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2560وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2481.0323256 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3325.524101,834 1,8340

6640وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3322.0000664 18030270010

7700داديوراهودراو مسارم يرازگرب 7110.0000770 18030270020

4000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 580.0000400 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 7520.200001,515هيرشن-باتك1803035000 1,5150

1,0500هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2525.00001,050 18030350010

2400تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1220.0000240 18030350020

2250دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 753.0000225 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

22,140.000004,280 4,2800

8800يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 8110.0000880 18040030030

2,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 12,000.00002,000 18040030100

1,4000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 14100.00001,400 18040030140

رهشمرخ يئايرد نونف و مولع هاگشناد 1170501279,836 263,836016,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,2652.086202,639راكشزرو1702002000 2,6390

2,6390وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,2652.08622,639 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

71288.0282020,450 16,4504,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

11,2000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 50224.000011,200 18030010040

5,2500وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 21250.00005,250 18030010070

04,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 21190.47624,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,06387.8702093,406 88,4065,000

24,7340وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 29883.000024,734 18030050040

15,2240وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 17388.000015,224 18030050050

33,2640وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 33699.000033,264 18030050070

15,1840وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 146104.000015,184 18030050100

05,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 11045.45455,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

279136.0323037,953 31,9536,000

5,1300وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 45114.00005,130 18030060030

15,6000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 120130.000015,600 18030060040

3,2200وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 23140.00003,220 18030060050

8,0030وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 53151.00008,003 18030060090

06,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 38157.89476,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,26533.6711042,594 41,5941,000

7,590459وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,2656.36288,049 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

32,107208اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 53760.176932,315 18030080250

885207وجشناددمآو تفر هب كمك 1,2650.86321,092 18030080280

1,012126وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,2650.89961,138 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,2658.2925010,490 10,4900

2,5300وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,2652.00002,530 18030270010

3,9600داديوراهودراو مسارم يرازگرب 36110.00003,960 18030270020

4,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5080.00004,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,17522.3447026,255هيرشن-باتك1803035000 26,2550

18,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 92,000.000018,000 18030350010

4,7300تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 23719.95784,730 18030350020

3,5250دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,1753.00003,525 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

49,012.2500036,049 36,0490

8,1400يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 74110.00008,140 18040030030

15,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 30500.000015,000 18040030100

3,5990هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 3699.97223,599 18040030140

9,3100همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 13370.00009,310 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 42,500.0000010,000درواتسد1805003000 10,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 10500.00005,000 18050030090

5,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10500.00005,000 18050030240

1( ناتسزوخ ) 1170601428,729 نيمار يعيبط عبانم و يزرواشك هاگشناد 393,729035,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,1633.000006,489راكشزرو1702002000 6,4890

6,4890وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,1633.00006,489 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

106297.1698031,500 26,5005,000

26,5005,000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 106297.169831,500 18030010070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,488104.00000154,752 154,7520

154,7520وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,488104.0000154,752 18030050100

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

569151.0000085,919 85,9190

85,9190وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 569151.000085,919 18030060090

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,16317.2141037,234 37,2340

11,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,5007.333311,000 18030080010

22,9900اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 38360.026122,990 18030080250

1,5140وجشناددمآو تفر هب كمك 2,1630.70001,514 18030080280

1,7300وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,1630.79981,730 18030080310
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

12,500.000002,500 1,5001,000

1,5001,000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 3833.33332,500 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,1637.3167015,826 13,8262,000

4,3260وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,1632.00004,326 18030270010

5,5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 50110.00005,500 18030270020

4,0002,000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 50120.00006,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 50035.2000017,600هيرشن-باتك1803035000 13,1004,500

4,5001,000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 9611.11115,500 18030350010

3,1001,500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 15529.67744,600 18030350020

1,5001,000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5005.00002,500 18030350030

4,0001,000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 8625.00005,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

221,590.0000043,180 31,18012,000

8,5805,000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 78174.102613,580 18040030030

17,5006,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 35671.428623,500 18040030100

3,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 30100.00003,000 18040030140

2,1001,000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 30103.33333,100 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 55,510.0000027,550درواتسد1805003000 17,05010,500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 30300.00009,000 18050030090

8,0500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 23350.00008,050 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

010,500دادرارق 20525.000010,500 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 16386.187506,179هدش يتايلمع هژورپ1806001000 6,1790

6,1790هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 16386.18756,179 18060010640

ناليگ هاگشناد يعيبط عبانم هدكشناد ناليگ هاگشناد - 117100227,370 22,37005,000

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

80157.5000012,600 11,1001,500

11,1000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 70158.571411,100 18030010070

01,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 10150.00001,500 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

30923.660207,311 5,8111,500

5,8110وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 28320.53365,811 18030050100

01,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2657.69231,500 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

17539.765706,959 4,9592,000

4,9590وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 15531.99354,959 18030060090

02,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 20100.00002,000 18030060100

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

5100.00000500 5000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5100.0000500 18040030100

رزخ يايرد يبآ هزوح هدكشهوژپ ناليگ هاگشناد - 117100310,100 10,10000

يعيبط مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804010000
يملع

30336.6667010,100 10,1000

7,5000تمدخيصصخت تامدخ هيارا 20375.00007,500 18040100010

2,6000هژورپرزخ يايرد يبآ هزوح ياه شهوژپ ماجنا 10260.00002,600 18040100080

ناليگ قرش يسدنهم و ينف هدكشناد 117100426,719 26,71900

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

61227.8088017,019 17,0190

17,0190وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 61227.808817,019 18030050070

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

61215.849709,700 9,7000

2,5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 13518.51852,500 18030080010

4,8000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 9152.74734,800 18030080250

2,4000وجشناددمآو تفر هب كمك 6123.92162,400 18030080280

يسانش ناليگ زكرم 11710054,020 4,02000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

6670.000004,020 4,0200

4,0200هژورپيناسنا مولع ياهشهوژپ ماجنا 6670.00004,020 18040080110

ناتسرل هاگشناد 1172001987,807 827,8070160,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 7,9820.937407,482راكشزرو1702002000 4,4823,000

323



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,4823,000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,5002.99287,482 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

652,0000.20930136,492 135,692800

40,8840وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 246166.195140,884 18030010030

40,0200وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 165242.545540,020 18030010040

5380وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2323.3913538 18030010050

54,2500وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 217250.000054,250 18030010070

0800وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1800.0000800 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

149109.6644016,340 14,8201,520

14,8200وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 130114.000014,820 18030020030

01,520وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1980.00001,520 18030020040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

4,14396.26620398,831 300,50398,328

105,7600وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,35278.2249105,760 18030050040

60,0350وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 73981.238260,035 18030050050

73,0230وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 79591.852873,023 18030050070

10,6000وجشنادرنه هورگ شزومآ 11592.173910,600 18030050080

51,0850وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 495103.202051,085 18030050100

098,328وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 638154.119198,328 18030050110
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,042111.65550116,345 115,382963

27,8100وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 29095.896627,810 18030060030

33,8000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 260130.000033,800 18030060040

12,6000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 90140.000012,600 18030060050

41,1720وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 292141.000041,172 18030060090

0963وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1108.7545963 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

7,98210.1507081,023 66,02315,000

6,5002,500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,9921.80299,000 18030080010

51,7098,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 95063.377960,209 18030080250

3,6472,000وجشناددمآو تفر هب كمك 5,2091.08415,647 18030080280

4,1672,000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5,2091.18396,167 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

7,9822.8639022,860 13,3929,468

12,3725,500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 5,2093.431017,872 18030270010

9003,768داديوراهودراو مسارم يرازگرب 45103.73334,668 18030270020

120200دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 653.3333320 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 70042.1243029,487هيرشن-باتك1803035000 11,05018,437

7,00015,000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 141,571.428622,000 18030350010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,500437تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 15518.94842,937 18030350020

1,4001,500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 7004.14292,900 18030350030

1501,500هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3550.00001,650 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

260,627.50000121,255 114,4136,842

57,0474,342يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 281218.466261,389 18040030030

27,000500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 55500.000027,500 18040030100

614500هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 8139.25001,114 18040030140

29,7521,500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 83737.338131,252 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 55630.7636034,692درواتسد1805003000 30,0504,642

2,500774داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 5654.80003,274 18050030090

27,5500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 55500.909127,550 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

03,868دادرارق 25154.72003,868 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 102,300.0000023,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 22,0001,000

22,0001,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 40575.000023,000 18060010640

دابآرون يلاع شزومآ زكرم ناتسرل هاگشناد - 117200219,254 14,25405,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1301.96920256راكشزرو1702002000 156100

156100وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1301.9692256 17020020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

30745.6678014,020 11,0203,000

11,0200وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 26541.584911,020 18030050040

03,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4271.42863,000 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

26511.313202,998 2,298700

300200وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2012.4876500 18030080010

1,600500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 3560.00002,100 18030080250

1860وجشناددمآو تفر هب كمك 2650.7019186 18030080280

2120وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2650.8000212 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2654.452801,180 380800

70300وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1322.8030370 18030270010

230300داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2620.3846530 18030270020

80200دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 740.0000280 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 258.00000200هيرشن-باتك1803035000 2000

2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2001.0000200 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

3200.00000600 200400

200400هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 3200.0000600 18040030100

تشدهوك يلاع شزومآ زكرم ناتسرل هاگشناد - 117200319,254 14,25405,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 805.12500410راكشزرو1702002000 110300

110300وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1402.9286410 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

14054.878607,683 7,6830

4,7770وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 9053.07784,777 18030050040

2,9060وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 5058.12002,906 18030050050

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

14024.000003,360 1,5601,800

150600وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1106.8182750 18030080010

1,2001,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 3562.85712,200 18030080250

98100وجشناددمآو تفر هب كمك 1401.4143198 18030080280

112100وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1401.5143212 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

14020.014302,802 1,2521,550

100150وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 703.5714250 18030270010

8801,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2575.20001,880 18030270020

272400دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 796.0000672 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 21511.158102,399هيرشن-باتك1803035000 1,849550

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2500.00001,000 18030350010

6340تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5126.8000634 18030350020

328



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

215550دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2153.5581765 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

4400.000001,600 800800

1000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 250.0000100 18040030030

700800هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 4375.00001,500 18040030100

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2500.000001,000درواتسد1805003000 1,0000

1,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2500.00001,000 18050030240

رتخدلپ يلاعشزومآ زكرم ناتسرل هاگشناد - 117200419,574 14,57405,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 744.05410300راكشزرو1702002000 100200

100200وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 953.1579300 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

42631.8028013,548 10,0483,500

6,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 22429.01796,500 18030050040

2,7480وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 11923.09242,748 18030050070

8000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 3125.8065800 18030050100

03,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5267.30773,500 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

37412.312804,605 3,6051,000

100200وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1003.0000300 18030080010

3,100800اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 6262.90323,900 18030080250
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1050وجشناددمآو تفر هب كمك 1500.7000105 18030080280

3000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3740.8021300 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3742.997301,121 821300

181100وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1781.5787281 18030270010

500100داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2524.0000600 18030270020

140100دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 734.2857240 18030270030

رتشلا يلاعشزومآ زكرم ناتسرل هاگشناد - 117200521,536 16,53605,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2501.20000300راكشزرو1702002000 100200

100200وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2501.2000300 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

53621.7892011,679 10,1791,500

6,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 27421.89786,000 18030050040

4,1790وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 19721.21324,179 18030050070

01,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2560.00001,500 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

51115.786708,067 5,3672,700

300700وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2504.00001,000 18030080010

4,3001,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 8568.23535,800 18030080250

358300وجشناددمآو تفر هب كمك 5111.2877658 18030080280
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

409200وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5111.1918609 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5112.915901,490 890600

250200وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2501.8000450 18030270010

500200داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2035.0000700 18030270020

140200دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 748.5714340 18030270030

نامرك رنهاب ديهش هاگشناد 11750011,680,542 1,480,5420200,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 12,9522.3162030,000راكشزرو1702002000 30,0000

30,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 9,2973.226830,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

571223.78110127,779 124,0003,779

14,2000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 76186.842114,200 18030010030

39,8000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 178223.595539,800 18030010040

41,2000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 178231.460741,200 18030010050

28,8000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 116248.275928,800 18030010070

03,779وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 23164.30433,779 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

190150.7053028,634 18,60010,034

18,6000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 128145.312518,600 18030020030

010,034وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 62161.838710,034 18030020040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

8,79069.96660615,006 536,80078,206

123,4000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,60277.0287123,400 18030050040

112,9450وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,28587.8949112,945 18030050050

161,1950وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,67896.0638161,195 18030050070

56,5600وجشنادرنه هورگ شزومآ 548103.211756,560 18030050080

82,7000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 806102.605582,700 18030050100

078,206وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2,87127.240078,206 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3,401124.16850422,297 354,81067,487

97,4000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 855113.918197,400 18030060030

79,2000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 615128.780579,200 18030060040

107,2000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 770139.2208107,200 18030060050

2,7100وجشنادرنه هورگ شزومآ 18150.55562,710 18030060060

68,3000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 444153.828868,300 18030060090

067,487وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 69996.547967,487 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

12,95214.33350185,647 165,40020,247

48,0004,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 8,0006.500052,000 18030080010

99,00016,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,50076.6667115,000 18030080250
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

11,200247وجشناددمآو تفر هب كمك 9,2971.231311,447 18030080280

7,2000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 9,2970.77447,200 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

6042.000002,520 2,5200

2,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 10200.00002,000 18030230030

5200وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 885.9091520 18030230040

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

12,9522.6287034,047 34,0470

9,2970وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 9,2971.00009,297 18030270010

12,7500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 15085.000012,750 18030270020

12,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 15080.000012,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4,5006.4144028,865هيرشن-باتك1803035000 28,8650

12,8000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 101,280.000012,800 18030350010

3,0650تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 14521.13793,065 18030350020

13,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4,5002.888913,000 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2,00073.25000146,500 146,5000

44,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 60073.333344,000 18040030030

12,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50250.000012,500 18040030100

15,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 25060.000015,000 18040030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

75,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,50050.000075,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 301,974.9000059,247درواتسد1805003000 39,00020,247

34,0006,750داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 60679.166740,750 18050030090

5,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 50100.00005,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

013,497دادرارق 101,349.700013,497 18050030360

تفاب يلاع شزومآ عمتجم نامرك رنهاب ديهش هاگشناد - 117500220,794 15,59405,200

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1611.24220200راكشزرو1702002000 2000

2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1611.2422200 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

48224.6743011,893 6,6935,200

6,6930وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 16141.57146,693 18030050040

05,200وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 32116.19945,200 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

16149.229807,926 7,9260

1,1000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2005.50001,100 18030080010

6,5000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 10065.00006,500 18030080250

1660وجشناددمآو تفر هب كمك 2000.8300166 18030080280

1600وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2000.8000160 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1611.86340300 3000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1001.0000100 18030270010

1000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 425.0000100 18030270020

1000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 520.0000100 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3000.33330100هيرشن-باتك1803035000 1000

1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1001.0000100 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

418.7500075 750

750يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 325.000075 18040030030

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 560.00000300درواتسد1805003000 3000

3000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1300.0000300 18050030090

ريسدرب يزرواشك يلاع شزوما زكرم - رنهاب ديهش هاگشناد 11750037,844 7,0300814

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 531.4717078راكشزرو1702002000 780

780وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 551.418278 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

51,058.800005,294 5,194100

5,1940وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 5398.00005,194 18030050100

0100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 250.0000100 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5324.754701,312 598714

360وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 351.028636 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

460714اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 9130.44441,174 18030080250

460وجشناددمآو تفر هب كمك 530.867946 18030080280

560وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 531.056656 18030080310

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 5232.000001,160درواتسد1805003000 1,1600

1,1600داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3386.66671,160 18050030090

يهايگ تاديلوت يروانف هدكشهوژپ نامرك رنهاب ديهش هاگشناد - 117500424,500 24,50000

يزرواشك مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805011000
يملع

29844.8276024,500 24,5000

24,5000هژورپيهايگ تاديلوت ياه شهوژپ ماجنا 29844.827624,500 18050110030

ناجريس يتعنص هاگشناد 1175051184,644 139,644045,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,2000.75000900راكشزرو1702002000 9000

9000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 8001.1250900 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,71542.31310114,880 92,48022,400

9,8050وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 26537.00009,805 18030050050

82,6750وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,89743.582082,675 18030050070

022,400وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 55340.506322,400 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

11674.137908,600 7,0001,600

7,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 9276.08707,000 18030060050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

01,600وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2466.66671,600 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,25418.2081041,041 20,04121,000

1,6005,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,2005.50006,600 18030080010

15,00011,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 28092.857126,000 18030080250

1,6415,000وجشناددمآو تفر هب كمك 2,2542.94636,641 18030080280

1,8000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,2540.79861,800 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,2541.499603,380 3,3800

1,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,5001.00001,500 18030270010

9200داديوراهودراو مسارم يرازگرب 4520.4444920 18030270020

9600دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1280.0000960 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2,6001.434603,730هيرشن-باتك1803035000 3,7300

2,1000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 4525.00002,100 18030350010

6300تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3518.0000630 18030350020

1,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 7001.42861,000 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

19,500.000009,500 9,5000

3,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3585.71433,000 18040030030

4,9500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5990.00004,950 18040030100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1050.0000500 18040030140

1,0500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2640.38461,050 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2,2541.159302,613درواتسد1805003000 2,6130

1,2000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3400.00001,200 18050030090

1,4130هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 3471.00001,413 18050030240

مب يلاع شزومآ عمتجم 1175061115,507 102,507013,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 8783.000002,634راكشزرو1702002000 2,6340

2,6340وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 8783.00002,634 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

14346.888106,705 6,305400

3,7400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 8544.00003,740 18030040030

2,5650وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 4557.00002,565 18030040040

0400وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1330.7692400 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

92477.6245071,725 63,7258,000

13,5250وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 17577.285713,525 18030050040

12,4000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 14287.323912,400 18030050050

37,8000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 41690.865437,800 18030050070

08,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 19141.88488,000 18030050110
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

15123.333301,850 1,8500

1,2000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 10120.00001,200 18030060040

6500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 5130.0000650 18030060050

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

87822.8815020,090 15,4904,600

3,100500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 8784.10023,600 18030080010

11,0003,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 21069.047614,500 18030080250

690400وجشناددمآو تفر هب كمك 8781.24151,090 18030080280

700200وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 8781.0251900 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8782.959002,598 2,5980

8780وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 8781.0000878 18030270010

1,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 4025.00001,000 18030270020

7200دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1840.0000720 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 7506.006704,505هيرشن-باتك1803035000 4,5050

2,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 4500.00002,000 18030350010

4500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2418.7500450 18030350020

1,5550دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5003.11001,555 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1500.0000500 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

6758.333304,550 4,5500

1,5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3246.87501,500 18040030030

2,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 6333.33332,000 18040030100

5000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1533.3333500 18040030140

5500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1732.3529550 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 4212.50000850درواتسد1805003000 8500

8500داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3283.3333850 18050030090

دنرز يلاع شزومآ عمتجم 117508144,742 41,24203,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1552.58060400راكشزرو1702002000 4000

4000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1552.5806400 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

6647.727303,150 3,050100

3,0500وجشنادرنه هورگ شزومآ 6150.00003,050 18030040050

0100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 520.0000100 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

36158.8698021,252 18,0413,211

18,0410وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 23975.485418,041 18030050070

03,211وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 20016.05503,211 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

75107.866708,090 7,901189
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7,9010وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 66119.71217,901 18030060050

0189وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 921.0000189 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

39212.219404,790 4,7900

8700وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1456.0000870 18030080010

3,3000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 5560.00003,300 18030080250

3000وجشناددمآو تفر هب كمك 4000.7500300 18030080280

3200وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3610.8864320 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3923.214301,260 1,2600

1600وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1601.0000160 18030270010

6000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1540.0000600 18030270020

5000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 862.5000500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,0022.125702,130هيرشن-باتك1803035000 2,1300

1,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2750.00001,500 18030350010

2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1020.0000200 18030350020

4300دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3001.4333430 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

31,223.333303,670 3,6700

1,0500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 10105.00001,050 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,6200هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 3540.00001,620 18040030100

1,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 10100.00001,000 18040030150

نامرك هتفرشيپ يروانف و يتعنص يليمكت تاليصحت هاگشناد 1175101153,889 140,889013,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3002.86670860راكشزرو1702002000 8600

8600وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2004.3000860 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

21263.809505,540 4,5401,000

3,3000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 11300.00003,300 18030010040

1,2400وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 4310.00001,240 18030010050

01,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 6166.66671,000 18030010080

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

493196.2292096,741 92,2414,500

28,9410وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 152190.401328,941 18030060040

53,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 264200.757653,000 18030060050

10,3000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 47219.148910,300 18030060090

04,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 30150.00004,500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

47830.1464014,410 7,9106,500

1,6001,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3008.66672,600 18030080010

5,5004,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 94101.06389,500 18030080250

342



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

400800وجشناددمآو تفر هب كمك 5262.28141,200 18030080280

410700وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5262.11031,110 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

47810.832605,178 4,1781,000

478300وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4781.6276778 18030270010

1,500300داديوراهودراو مسارم يرازگرب 15120.00001,800 18030270020

2,200400دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 3086.66672,600 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2,5004.6560011,640هيرشن-باتك1803035000 11,6400

3,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 7500.00003,500 18030350010

6400تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3220.0000640 18030350020

7,5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,5003.00007,500 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

101,752.0000017,520 17,5200

1,4200يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1878.88891,420 18040030030

10,6000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 20530.000010,600 18040030100

5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1050.0000500 18040030140

5,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 15532.25815,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 10200.000002,000درواتسد1805003000 2,0000

2,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 10200.00002,000 18050030090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تفريج هاگشناد 1175111255,506 224,888030,618

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,2201.013502,250راكشزرو1702002000 2,2500

2,2500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,2201.01352,250 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,74260.68560166,400 141,40025,000

22,7000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 41954.176622,700 18030050040

20,3000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 33959.882020,300 18030050050

18,4000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 26569.434018,400 18030050070

80,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,08473.800780,000 18030050100

025,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 63539.370125,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

157108.2803017,000 14,3002,700

1,3000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 13100.00001,300 18030060030

13,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 100130.000013,000 18030060090

02,700وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4461.36362,700 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,22017.4514038,742 35,8242,918

10,500218وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,7506.124610,718 18030080010

21,7481,800اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 40558.143223,548 18030080250

1,776700وجشناددمآو تفر هب كمك 2,2201.11532,476 18030080280
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,800200وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,2200.90092,000 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,2202.218004,924 4,9240

1,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,2200.67571,500 18030270010

1,9240داديوراهودراو مسارم يرازگرب 9620.04171,924 18030270020

1,5000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 3839.47371,500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3,1004.1452012,850هيرشن-باتك1803035000 12,8500

3,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 31,000.00003,000 18030350010

8500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5017.0000850 18030350020

8,5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3,0002.83338,500 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1500.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

111,840.0000011,840 11,8400

4,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 40100.00004,000 18040030030

5,8500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 9065.00005,850 18040030100

4500هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 856.2500450 18040030140

1,5400همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 5528.00001,540 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 3500.000001,500درواتسد1805003000 1,5000

1,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3500.00001,500 18050030090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

برغ دابآ مالسا يسدنهم و ينف هدكشزومآ 118000225,766 يزار هاگشناد - 21,46604,300

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1701.97060335راكشزرو1702002000 3350

3350وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1701.9706335 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

35655.0169019,586 15,7863,800

15,7860وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 32249.024815,786 18030050070

03,800وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 33115.15153,800 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

32210.139803,265 2,765500

2800وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1402.0000280 18030080010

2,000500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4062.50002,500 18030080250

2250وجشناددمآو تفر هب كمك 3220.6988225 18030080280

2600وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3220.8075260 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3222.57760830 8300

1300وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1201.0833130 18030270010

6000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2030.0000600 18030270020

1000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 520.0000100 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 10017.500001,750هيرشن-باتك1803035000 1,7500

8500هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1850.0000850 18030350010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 4020.0000800 18030350020

1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1001.0000100 18030350030

دورناوج يرادباسح و تيريدم هدكشناد يزار هاگشناد - 118000321,276 16,97604,300

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1352.00000270راكشزرو1702002000 2700

2700وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1352.0000270 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

30845.3571013,970 10,1703,800

10,1703,800وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 30845.357113,970 18030050040

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

30811.915603,670 3,170500

3000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1452.0690300 18030080010

2,400500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4564.44442,900 18030080250

2200وجشناددمآو تفر هب كمك 3080.7143220 18030080280

2500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3080.8117250 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3085.571401,716 1,7160

6160وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3082.0000616 18030270010

6000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2030.0000600 18030270020

5000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 4125.0000500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 10016.500001,650هيرشن-باتك1803035000 1,6500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7500هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1750.0000750 18030350010

8000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 4020.0000800 18030350020

1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1001.0000100 18030350030

رقنس يزرواشك هدكشناد يزار هاگشناد - 118000416,037 12,03704,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 242.0000048راكشزرو1702002000 480

480وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 242.000048 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

120108.5250013,023 9,3233,700

9,3230وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 11680.37079,323 18030050100

03,700وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4925.00003,700 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

11612.870701,493 1,193300

1200وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 502.4000120 18030080010

900300اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1675.00001,200 18030080250

810وجشناددمآو تفر هب كمك 1160.698381 18030080280

920وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1160.793192 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1161.49140173 1730

580وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 581.000058 18030270010

750داديوراهودراو مسارم يرازگرب 325.000075 18030270020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

400دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 220.000040 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5021.000001,050هيرشن-باتك1803035000 1,0500

1,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 4025.00001,000 18030350020

500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 501.000050 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1250.00000250 2500

2500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 383.3333250 18040030100

راجيب هياپ مولع و يسدنهم و ينف هدكشناد ناتسدرك هاگشناد - 118100218,128 8,128010,000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

12358.585407,206 5,2062,000

5,2062,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 13254.59097,206 18030050050

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

13257.515207,592 2,0925,500

3952,500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 6643.86362,895 18030080010

1,5003,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 30150.00004,500 18030080250

920وجشناددمآو تفر هب كمك 1320.697092 18030080280

1050وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1320.7955105 18030080310

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

13,330.000003,330 8302,500

2200يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 2110.0000220 18040030030

4000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2200.0000400 18040030100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

02,500هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 7357.14292,500 18040030140

2100همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 370.0000210 18040030150

يسانش ناتسدرك هدكشهوژپ 11810035,500 5,50000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

51,100.000005,500 5,5000

5,5000هژورپيناسنا مولع ياهشهوژپ ماجنا 8687.50005,500 18040080110

داصتقا  هدكشهوژپ 118500272,000 22,000050,000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

103699.0291072,000 22,00050,000

8,84025,000هژورپيداصتقا ياه شهوژپ ماجنا 47720.000033,840 18040080030

5,0400هژورپيرادكناب ياه شهوژپ ماجنا 7720.00005,040 18040080050

2,30025,000هژورپهميب ياه شهوژپ ماجنا 38718.421127,300 18040080060

4,3200هژورپيتايلام ياه شهوژپ ماجنا 6720.00004,320 18040080160

1,5000هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 5300.00001,500 18040080290

شاخ ندعم و تعنص هدكشناد ناتسچولب و ناتسيس هاگشناد - 119000222,383 20,78301,600

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1560.96150150راكشزرو1702002000 1500

1500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1560.9615150 17020020070

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

1,2003.354204,025 4,0250

4,0250زومآ شنادمورحم قطانمرداه هاگشناد هب هتسباو ياه ناتسريبدرد شزومآ 30013.41674,025 18010060030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

25058.3320014,583 13,5831,000

13,5830وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 15488.201313,583 18030050070

01,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 9111.11111,000 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

15616.794902,620 2,020600

100300وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 508.0000400 18030080010

1,700300اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2290.90912,000 18030080250

1100وجشناددمآو تفر هب كمك 1560.7051110 18030080280

1100وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1560.7051110 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5200.58650305 3050

1000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 801.2500100 18030270010

1450داديوراهودراو مسارم يرازگرب 436.2500145 18030270020

600دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 512.000060 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,5070.06640100هيرشن-باتك1803035000 1000

300هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 215.000030 18030350010

300تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2000.150030 18030350020

300دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3000.100030 18030350030

100هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 110.000010 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

4012.50000500 5000

5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1050.0000500 18040030100

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 205.00000100درواتسد1805003000 1000

700داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 235.000070 18050030090

300هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 56.000030 18050030240

ناوارس يلاعشزومآ عمتجم 1190021171,469 162,05809,411

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 6702.985102,000راكشزرو1702002000 2,0000

2,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6702.98512,000 17020020070

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

35028.5714010,000 9,0001,000

9,0001,000زومآ شنادمورحم قطانمرداه هاگشناد هب هتسباو ياه ناتسريبدرد شزومآ 35028.571410,000 18010060030

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

7077.785705,445 3,8571,588

3,8570وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 7055.10003,857 18030040060

01,588وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3052.93331,588 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,73739.40370107,848 104,8483,000

20,3180وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 40749.921420,318 18030050040

36,6800وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 60460.728536,680 18030050070

47,8500وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 72366.182647,850 18030050100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

03,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 6804.41183,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

11464.008807,297 6,2971,000

6,2970وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 48131.18756,297 18030060090

01,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2050.00001,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,8526.4141011,879 9,0562,823

2,2200وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 9752.27692,220 18030080010

4,8982,823اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 8590.83537,721 18030080250

1,0500وجشناددمآو تفر هب كمك 1,8520.56701,050 18030080280

8880وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,5000.5920888 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,1153.139003,500 3,5000

2,2000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,0502.09522,200 18030270010

9000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 3030.0000900 18030270020

4000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 850.0000400 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5088.000004,400هيرشن-باتك1803035000 4,4000

3,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 11272.72733,000 18030350010

6000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2623.0769600 18030350020

3000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2551.1765300 18030350030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2250.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

134,800.0000017,400 17,4000

1,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 7613.15791,000 18040030030

15,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 53,000.000015,000 18040030100

1,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2050.00001,000 18040030140

4000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1040.0000400 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 8212.500001,700درواتسد1805003000 1,7000

1,7000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 8212.50001,700 18050030090

تيالو هاگشناد 1190031388,083 366,083022,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,9091.728703,300راكشزرو1702002000 3,3000

3,3000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,9091.72873,300 17020020070

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

75028.0000021,000 21,0000

21,0000زومآ شنادمورحم قطانمرداه هاگشناد هب هتسباو ياه ناتسريبدرد شزومآ 75028.000021,000 18010060030

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,849153.51540283,850 275,8508,000

119,4150وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 875136.4743119,415 18030050040

42,4930وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 277153.404342,493 18030050050

93,6420وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 589158.984793,642 18030050070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

20,3000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 108187.963020,300 18030050100

08,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2,2013.63478,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

60258.6500015,519 13,5192,000

9,5140وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 44216.22739,514 18030060030

4,0050وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 16250.31254,005 18030060040

02,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 13714.59852,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,90920.9534040,000 32,0008,000

4,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,5002.66674,000 18030080010

17,0008,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 80031.250025,000 18030080250

6,0000وجشناددمآو تفر هب كمك 2,0003.00006,000 18030080280

5,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,0002.50005,000 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,9095.9717011,400 9,4002,000

4,4000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,0002.20004,400 18030270010

3,0002,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 10050.00005,000 18030270020

2,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 20100.00002,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 6016.988404,200هيرشن-باتك1803035000 4,2000

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 3333.33331,000 18030350010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 10012.00001,200 18030350020

1,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,5000.40001,000 18030350030

1,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2500.00001,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

15,392.500004,314 4,3140

1,7000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 9617.70831,700 18040030030

1,5640هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10156.40001,564 18040030100

3500هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1003.5000350 18040030140

7000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2035.0000700 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 25180.000004,500درواتسد1805003000 2,5002,000

5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1050.0000500 18050030090

2,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 5400.00002,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,000دادرارق 5400.00002,000 18050030360

لباز هاگشناد 11910011,088,039 1,000,039088,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 6,5721.6738011,000راكشزرو1702002000 11,0000

11,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6,5721.673811,000 17020020070

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

75026.6667020,000 20,0000

20,0000زومآ شنادمورحم قطانمرداه هاگشناد هب هتسباو ياه ناتسريبدرد شزومآ 75026.666720,000 18010060030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

223353.4081078,810 59,81019,000

59,8100وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 223268.206359,810 18030010070

019,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 141,357.142919,000 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

158174.6329027,592 22,5925,000

22,5920وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 158142.987322,592 18030020030

05,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 12739.37015,000 18030020040

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

10585.828609,012 6,0123,000

6,0120وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 10557.25716,012 18030040040

03,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 21142.85713,000 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

5,176105.06720543,828 519,82824,000

118,5900وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,45181.7298118,590 18030050040

88,5310وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 97990.430088,531 18030050050

82,6120وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 82799.893682,612 18030050070

74,1080وجشنادرنه هورگ شزومآ 518143.065674,108 18030050080

155,9870وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,401111.3398155,987 18030050100

024,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2,31210.380624,000 18030050110
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

910166.32090151,352 136,35215,000

19,1780وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 161119.118019,178 18030060030

19,4400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 139139.856119,440 18030060040

8,3300وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 53157.16988,330 18030060050

89,4040وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 557160.509989,404 18030060090

015,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 41336.319615,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

6,57217.42240114,500 100,00014,500

10,9250وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3,2603.351210,925 18030080010

75,00014,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,40063.928689,500 18030080250

5,0600وجشناددمآو تفر هب كمك 6,2720.80685,060 18030080280

9,0150وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 6,5721.37179,015 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

29200.000005,800 5,8000

2,5000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 10250.00002,500 18030230030

3000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 555.4545300 18030230040

3,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 25120.00003,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

6,6061.059607,000 7,0000

5,4500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,2504.36005,450 18030270010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2833.9286950 18030270020

6000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1442.8571600 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 16,0001.8625029,800هيرشن-باتك1803035000 29,8000

23,1000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 30770.000023,100 18030350010

2,2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 10022.00002,200 18030350020

2,3500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 7503.13332,350 18030350030

2,1500هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3716.66672,150 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

308233.2630071,845 71,8450

21,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 34361.224521,000 18040030030

25,3450هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 251,013.800025,345 18040030100

17,5000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 22577.777817,500 18040030140

8,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 30026.66678,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 25620.0000015,500درواتسد1805003000 8,0007,500

5,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 20250.00005,000 18050030090

3,0001,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 20200.00004,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

06,500دادرارق 8812.50006,500 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 9222.222202,000هدش يراجت لوصحم1805012000 2,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 1233.3333400 18050120010

7500تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 5150.0000750 18050120100

5000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 1435.7143500 18050120180

2500عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1220.8333250 18050120190

1000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 1100.0000100 18050120250

يزرواشك هدكشهوژپ - لباز هاگشناد 1191002115,200 96,200019,000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

50120.000006,000 4,0002,000

4,0002,000دروميزاس يراجتو يبايرازاب 50120.00006,000 18050050050

يزرواشك مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805011000
يملع

115949.56520109,200 92,20017,000

5,0003,500تمدخيصصخت تامدخ هيارا 51,700.00008,500 18050110010

81,20010,500هژورپيزرواشك ياه شهوژپ ماجنا 801,146.250091,700 18050110070

6,0003,000هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 30300.00009,000 18050110080

نوماه يللملا نيب هدكشهوژپ - لباز هاگشناد 11910036,900 6,90000

يزرواشك مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805011000
يملع

10690.000006,900 6,9000

3,5000هژورپتسيز طيحم ياه شهوژپ ماجنا 5700.00003,500 18050110050

3,4000هژورپيزرواشك ياه شهوژپ ماجنا 5680.00003,400 18050110070

راهباچ ييايرد مولعو يدرونايرد هاگشناد 1192001329,605 309,605020,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,2484.006405,000راكشزرو1702002000 5,0000

5,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,2484.00645,000 17020020070

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

42135.6295015,000 15,0000

15,0000زومآ شنادمورحم قطانمرداه هاگشناد هب هتسباو ياه ناتسريبدرد شزومآ 42135.629515,000 18010060030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

24222.458305,339 5,3390

4,8390وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 10483.90004,839 18030010030

5000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1500.0000500 18030010070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,58963.04980163,236 150,79212,444

30,1450وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 228132.214930,145 18030050040

20,8530وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 145143.813820,853 18030050050

89,9780وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 565159.253189,978 18030050070

9,8160وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 58169.24149,816 18030050100

012,444وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 29542.183112,444 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,24547.2161058,784 53,3405,444

14,9500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 77194.155814,950 18030060030

10,6400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 50212.800010,640 18030060040

18,1120وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 71255.098618,112 18030060050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,6380وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 43224.13959,638 18030060090

05,444وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 6009.07335,444 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,24832.0513040,000 40,0000

3,9800وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,1003.61823,980 18030080010

28,8220اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 40072.055028,822 18030080250

3,2450وجشناددمآو تفر هب كمك 1,2482.60023,245 18030080280

3,9530وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,2483.16753,953 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,2484.807706,000 6,0000

1,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,2481.20191,500 18030270010

3,5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 5070.00003,500 18030270020

1,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2050.00001,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 67515.2311010,281هيرشن-باتك1803035000 9,467814

5,000169هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 10516.90005,169 18030350010

2,900320تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 6053.66673,220 18030350020

769325دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 6751.62071,094 18030350030

7980هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3266.0000798 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

131,018.5714021,713 21,315398
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,000135يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 10620.14152,135 18040030030

9,760165هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10992.50009,925 18040030100

9850هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2835.1786985 18040030140

8,57098همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 25034.67208,668 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 20137.600002,752درواتسد1805003000 1,852900

8720داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 6145.3333872 18050030090

9800هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1098.0000980 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0900دادرارق 3300.0000900 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 10150.000001,500هدش يراجت لوصحم1805012000 1,5000

4000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 580.0000400 18050120010

5000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 1050.0000500 18050120100

4500هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 590.0000450 18050120180

500عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 225.000050 18050120190

1000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 1100.0000100 18050120250

ناردنزام هاگشناد 11950011,194,019 1,059,0190135,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 8,2931.8294015,171راكشزرو1702002000 15,1710

15,1710وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 8,2931.829415,171 17020020070

363



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

861196.75730169,408 149,00020,408

74,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 400186.250074,500 18030010030

74,5000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 335222.388174,500 18030010040

020,408وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 126161.968320,408 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

6,63370.58210468,171 406,40061,771

210,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3,19665.7071210,000 18030050040

102,5000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,37974.3292102,500 18030050050

68,4000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 69198.987068,400 18030050070

25,5000وجشنادرنه هورگ شزومآ 244104.508225,500 18030050080

061,771وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,12355.005361,771 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,503104.11710260,605 222,05038,555

124,7400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,26698.5308124,740 18030060030

78,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 639122.065778,000 18030060040

11,8900وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 90132.111111,890 18030060050

7,4200وجشنادرنه هورگ شزومآ 53140.00007,420 18030060060

038,555وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 45584.736338,555 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,29312.73920105,646 96,5649,082
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7,000856وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,3001.82707,856 18030080010

76,6338,226اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,50056.572784,859 18030080250

5,8080وجشناددمآو تفر هب كمك 8,2930.70045,808 18030080280

7,1230وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 8,2930.85897,123 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

20573.5000011,470 11,4700

1,2000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 6200.00001,200 18030230030

2700وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 456.0000270 18030230040

10,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 20500.000010,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8,2931.9227015,945 15,9450

8,5200وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4,1472.05458,520 18030270010

5,7000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 18530.81085,700 18030270020

1,7250دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2375.00001,725 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,05027.3486028,716هيرشن-باتك1803035000 27,965751

18,000186هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 111,653.272718,186 18030350010

2,40050تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 12220.08202,450 18030350020

2,565495دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,0502.91433,060 18030350030

5,00020هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 8627.50005,020 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

501,932.1000096,605 95,5001,105

32,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 34094.117632,000 18040030030

19,500506هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50400.120020,006 18040030100

13,000599هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 17279.064013,599 18040030140

31,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,46521.160431,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 15878.3333013,175درواتسد1805003000 11,2891,886

8,8391,192داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 33303.969710,031 18050030090

2,450283هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 15182.20002,733 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0411دادرارق 1331.6154411 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 31,388.333304,165هدش يراجت لوصحم1805012000 4,1650

9000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 1090.0000900 18050120010

6000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 1250.0000600 18050120100

8000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 1553.3333800 18050120180

650عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 321.666765 18050120190

1,8000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,800.00001,800 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 38130.052604,942هدش يتايلمع هژورپ1806001000 3,5001,442

3,5001,442هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 38130.05264,942 18060010640
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

رهشون يرگشدرگ و يگنهرف ثاريم هدكشناد ناردنزام هاگشناد - 119500226,643 26,583060

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1202.08330250راكشزرو1702002000 2500

2500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1002.5000250 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

42846.9766020,106 20,04660

13,6810وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 33341.084113,681 18030050040

6,3650وجشنادرنه هورگ شزومآ 9567.00006,365 18030050080

060وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 320.000060 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4284.450901,905 1,9050

1000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1001.0000100 18030080010

1,3760اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2555.04001,376 18030080250

840وجشناددمآو تفر هب كمك 1200.700084 18030080280

3450وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4280.8061345 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4280.49070210 2100

1650وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1651.0000165 18030270010

250داديوراهودراو مسارم يرازگرب 125.000025 18030270020

200دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 120.000020 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4512.71110572هيرشن-باتك1803035000 5720
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4820تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3016.0667482 18030350020

900دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 452.000090 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2800.000001,600 1,6000

3500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 487.5000350 18040030030

1,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2500.00001,000 18040030100

2500هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 462.5000250 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 21,000.000002,000درواتسد1805003000 2,0000

1,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 4250.00001,000 18050030090

1,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2500.00001,000 18050030240

يراس يعيبط عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد 1195031470,522 426,022044,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,2502.880803,601راكشزرو1702002000 2,5271,074

2,5271,074وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,2502.88083,601 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

299288.9465086,395 83,0003,395

83,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 279297.491083,000 18030010070

03,395وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 20169.75003,395 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,466103.79670152,166 128,10024,066

128,1000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,216105.3454128,100 18030050100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

024,066وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 25096.264024,066 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

676138.7175093,773 92,5751,198

1,5000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 12125.00001,500 18030060040

91,0750وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 652139.685691,075 18030060090

01,198وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1299.83331,198 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,15922.7068049,024 44,0005,024

10,000230وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,7505.845710,230 18030080010

31,1004,094اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 64054.990635,194 18030080250

1,500200وجشناددمآو تفر هب كمك 2,1590.78741,700 18030080280

1,400500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,1590.88001,900 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

25560.0000014,000 13,541459

13,541459همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 28500.000014,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,1594.136208,930 7,8001,130

3,000320وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,0001.66003,320 18030270010

4,000750داديوراهودراو مسارم يرازگرب 7067.85714,750 18030270020

80060دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2043.0000860 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,10016.7064018,377هيرشن-باتك1803035000 17,2111,166
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,500190هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 61,615.00009,690 18030350010

1,000400تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 6720.89551,400 18030350020

2,900387دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,1002.98823,287 18030350030

3,811189هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 41,000.00004,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

142,189.8571030,658 29,0001,658

11,200300يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 12492.741911,500 18040030030

4,000125هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 14294.64294,125 18040030100

4,90033هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 5098.66004,933 18040030140

8,9001,200همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 40025.250010,100 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 32,341.000007,023درواتسد1805003000 3,5283,495

3,528872داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 9488.88894,400 18050030090

0430هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 3143.3333430 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,193دادرارق 7313.28572,193 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 16342.187505,475هدش يراجت لوصحم1805012000 4,0401,435

1,600200هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 3650.00001,800 18050120010

600200تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 2433.3333800 18050120100

330200هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 2224.0909530 18050120180

370



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10335عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1621.5625345 18050120190

1,500500زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 7157.142901,100هدش يتايلمع هژورپ1806001000 700400

700400هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 7157.14291,100 18060010640

ناتسربط يزرواشك يروانفتسيز و كيتنژ هدكشهوژپ - 119503246,550 يراس يعيبط عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد 45,8000750

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

17409.823506,967 6,9670

6,9670دروميزاس يراجتو يبايرازاب 17409.82356,967 18050050050

يزرواشك مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805011000
يملع

73542.2329039,583 38,833750

9,708188هژورپيژولويبو كيتنژ يسدنهم ياه هژورپ ماجنا 13761.23089,896 18050110020

9,708188هژورپجنرب حالصاو تعارز ياه شهوژپ ماجنا 13761.23089,896 18050110040

9,708187هژورپييوراد ناهايگو تابكرم ياه شهوژپ ماجنا 14706.78579,895 18050110060

9,709187هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 33299.87889,896 18050110080

لمآ نيون ياهيروانف يصصخت هاگشناد 119505170,076 65,65804,418

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 6511.00000651راكشزرو1702002000 6510

6510وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6511.0000651 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

87353.5876046,782 43,9642,818

10,5040وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 20850.500010,504 18030050050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

13,9650وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 26652.500013,965 18030050070

19,4950وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 33957.507419,495 18030050100

02,818وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 6046.96672,818 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3457.852901,967 1,9670

3850وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 755.0000385 18030060040

1,0440وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1858.00001,044 18030060050

5380وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 959.7778538 18030060090

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8479.268007,850 7,000850

800400وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4232.83691,200 18030080010

5,047250اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 9058.85565,297 18030080250

5930وجشناددمآو تفر هب كمك 8470.7001593 18030080280

560200وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 8470.8973760 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8471.660001,406 1,4060

1650وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1651.0000165 18030270010

4200داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1528.0000420 18030270020

8210دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 3027.3667821 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5070.000003,500هيرشن-باتك1803035000 3,5000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 5500.00002,500 18030350010

4500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3015.0000450 18030350020

500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 501.000050 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1500.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

10567.000005,670 5,6700

2,9050يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3583.00002,905 18040030030

2,0650هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10206.50002,065 18040030100

6000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 785.7143600 18040030140

1000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 520.0000100 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 9250.000002,250درواتسد1805003000 1,500750

750250داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 10100.00001,000 18050030090

750200هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 9105.5556950 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0300دادرارق 3010.0000300 18050030360

دزي ريگداب يللملا نيب تاقيقحت زكرم 11960025,200 5,20000

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

51,040.000005,200 5,2000

5,2000هژورپيسدنهم ياه شهوژپ ماجنا 51,040.00005,200 18050100120

دبيم يرئاح هلا تيآ هاگشناد 1196041132,319 106,319026,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,8030.54740987راكشزرو1702002000 9870

9870وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,8030.5474987 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

72129.666709,336 6,8402,496

6,8400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 7295.00006,840 18030010030

02,496وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3278.00002,496 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,46148.6112071,021 60,56910,452

33,0336,442وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 89344.204939,475 18030050040

27,5364,010وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 49264.117931,546 18030050070

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

27070.1593018,943 16,4122,531

16,4122,531وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 27070.159318,943 18030060030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,8039.8142017,695 8,3869,309

3,1244,264وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,2505.91047,388 18030080010

4,2793,869اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 11272.75008,148 18030080250

533564وجشناددمآو تفر هب كمك 1,8030.60841,097 18030080280

450612وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,8030.58901,062 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

10811.759301,270 1,2700
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1160وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 205.8000116 18030230040

1,1540همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 5230.80001,154 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,8031.037701,871 1,8710

1,1340وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,8030.62901,134 18030270010

3970داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1233.0833397 18030270020

3400دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 656.6667340 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5567.200002,836هيرشن-باتك1803035000 2,8360

1,8720هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 3624.00001,872 18030350010

2270تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1022.7000227 18030350020

1700دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1501.1333170 18030350030

5670هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1567.0000567 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

60104.000006,240 6,2400

3,3460يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 4574.35563,346 18040030030

1,7010هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2506.80401,701 18040030100

1930هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 257.7200193 18040030140

1,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2050.00001,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 5424.000002,120درواتسد1805003000 9081,212
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4540داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 4113.5000454 18050030090

4540هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 4113.5000454 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

01,212دادرارق 2606.00001,212 18050030360

ناكدرا هاگشناد 1196061165,329 153,329012,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1435.00000435راكشزرو1702002000 4350

4350وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,0000.2175435 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

12533.320004,165 4,1650

1,9100وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 4344.41861,910 18030040030

2,2550وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 5640.26792,255 18030040060

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,98446.8936093,037 87,9175,120

26,2740وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 60843.213826,274 18030050040

32,4700وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 62352.118832,470 18030050070

29,1730وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 37178.633429,173 18030050100

05,120وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 29117.59455,120 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

43443.8548019,033 17,5531,480

4,8850وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 5293.94234,885 18030060030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,6680وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 15581.729012,668 18030060090

01,480وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5502.69091,480 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

119,538.0000019,538 16,5383,000

8000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,2670.3529800 18030080010

14,8083,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 40044.520017,808 18030080250

4300وجشناددمآو تفر هب كمك 2,0000.2150430 18030080280

5000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,0000.2500500 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

12,366.000002,366 2,3660

9000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 4225.0000900 18030230030

8000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 1008.0000800 18030230040

6660همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 795.1429666 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

15,947.000005,947 5,647300

1,500150وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,2670.72781,650 18030270010

3,737150داديوراهودراو مسارم يرازگرب 4097.17503,887 18030270020

4100دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1822.7778410 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 18,902.000008,902هيرشن-باتك1803035000 7,4021,500

4,400900هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 9588.88895,300 18030350010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,8500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 8521.76471,850 18030350020

1,000600دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,0001.60001,600 18030350030

1520هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1015.2000152 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

15,761.000005,761 5,561200

2,8100يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 7935.56962,810 18040030030

6000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1833.3333600 18040030100

8000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 3522.8571800 18040030140

1,351200همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1808.61671,551 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 12,955.000002,955درواتسد1805003000 2,555400

1,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1883.33331,500 18050030090

1,0550هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10105.50001,055 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0400دادرارق 757.1429400 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 13,190.000003,190هدش يتايلمع هژورپ1806001000 3,1900

3,1900هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 13,190.00003,190 18060010640

رنه هاگشناد 1197001517,729 417,7290100,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,8002.000003,600راكشزرو1702002000 3,6000

3,6000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,8002.00003,600 17020020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

87344.8276030,000 25,0005,000

25,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 87287.356325,000 18030010060

05,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 23217.39135,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,371156.97230215,209 185,20930,000

8,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 79101.26588,000 18030050070

177,2090وجشنادرنه هورگ شزومآ 1,292137.1587177,209 18030050080

030,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 79037.974730,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

690253.62320175,000 131,00044,000

3,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 19157.89473,000 18030060030

8,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 44181.81828,000 18030060050

120,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 627191.3876120,000 18030060060

044,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 385114.285744,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,14819.1899041,220 23,42017,800

1,2005,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,0106.13866,200 18030080010

19,00012,800اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 36188.088631,800 18030080250

1,5000وجشناددمآو تفر هب كمك 2,1480.69831,500 18030080280

1,7200وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,1480.80071,720 18030080310
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

20130.000002,600 2,6000

1,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 5200.00001,000 18030230030

1000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 147.1429100 18030230040

1,5000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 3500.00001,500 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,1004.818205,300 5,3000

1,2000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,1001.09091,200 18030270010

2,7000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 25108.00002,700 18030270020

1,4000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1593.33331,400 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 40018.000007,200هيرشن-باتك1803035000 7,2000

1,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2075.00001,500 18030350010

2,2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 10022.00002,200 18030350020

5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4001.2500500 18030350030

3,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 31,000.00003,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

126,000.0000026,000 26,0000

8,5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 14060.71438,500 18040030030

6,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 20300.00006,000 18040030100

2,5000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 5050.00002,500 18040030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 37524.00009,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 25416.0000010,400درواتسد1805003000 7,2003,200

5,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 10500.00005,000 18050030090

2,2000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10220.00002,200 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

03,200دادرارق 25128.00003,200 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 6200.000001,200هدش يتايلمع هژورپ1806001000 1,2000

1,2000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 6200.00001,200 18060010640

ناشاك هاگشناد 1200021851,389 719,1390132,250

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,8503.000008,550راكشزرو1702002000 8,5500

8,5500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,8503.00008,550 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

655130.7771085,659 82,8092,850

16,4190وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 104157.875016,419 18030010030

37,9100وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 223170.000037,910 18030010040

28,4800وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 178160.000028,480 18030010050

02,850وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 15019.00002,850 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

4,88564.22150313,722 276,72237,000

67,25110,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 99777.985077,751 18030050040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

59,3289,400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 78188.000068,728 18030050050

124,45114,000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,44995.5493138,451 18030050070

25,6922,700وجشنادرنه هورگ شزومآ 273104.000028,392 18030050080

0400وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,3850.2888400 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,653117.38900194,044 140,04454,000

30,2100وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 265114.000030,210 18030060030

44,9509,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 415130.000053,950 18030060040

52,9409,500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 446140.000062,440 18030060050

11,9443,500وجشنادرنه هورگ شزومآ 99156.000015,444 18030060060

032,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 42874.766432,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5,23014.5564076,130 50,63025,500

5,2302,500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,6152.95607,730 18030080010

40,50019,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,10054.545560,000 18030080250

2,9001,000وجشناددمآو تفر هب كمك 5,2300.74573,900 18030080280

2,0002,500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5,2300.86044,500 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

10380.000003,800 3,8000

1,8000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 3006.00001,800 18030230040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 10200.00002,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5,2301.458907,630 6,730900

5,030200وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,6152.00005,230 18030270010

1,200400داديوراهودراو مسارم يرازگرب 4040.00001,600 18030270020

500300دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2040.0000800 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,65018.4242030,400هيرشن-باتك1803035000 30,4000

26,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 40650.000026,000 18030350010

3,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 15020.00003,000 18030350020

1,4000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,2001.16671,400 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

106,900.0000069,000 69,0000

27,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 29093.103427,000 18040030030

5,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 12416.66675,000 18040030100

7,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 10367.96127,000 18040030140

30,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 51058.823530,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 351,271.4286044,500درواتسد1805003000 32,50012,000

17,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 35500.000017,500 18050030090

15,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 30500.000015,000 18050030240
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

012,000دادرارق 25480.000012,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 43226.162809,725هدش يراجت لوصحم1805012000 9,7250

3,0000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 6050.00003,000 18050120010

1,1000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 2055.00001,100 18050120100

3,5750هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 6555.00003,575 18050120180

5500عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 2522.0000550 18050120190

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 3500.00001,500 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 35235.114308,229هدش يتايلمع هژورپ1806001000 8,2290

8,2290هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 35235.11438,229 18060010640

لگديب و نارآ نيمز مولع و يعيبط عبانم هدكشناد ناشاك هاگشناد - 120002231,079 29,07902,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 501.5000075راكشزرو1702002000 750

750وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 501.500075 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

46156.934807,219 6,789430

6,7890وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 31219.00006,789 18030010070

0430وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1528.6667430 18030010080

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

128110.4922014,143 12,9431,200

4,032300وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 38114.00004,332 18030060030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,911300وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 61151.00009,211 18030060090

0600وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2920.6897600 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

13026.346203,425 3,225200

13050وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 652.7692180 18030080010

3,00050اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 6050.83333,050 18030080250

4150وجشناددمآو تفر هب كمك 1300.700091 18030080280

5450وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1300.8000104 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1302.46150320 3200

1000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 502.0000100 18030270010

1200داديوراهودراو مسارم يرازگرب 260.0000120 18030270020

1000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 520.0000100 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5042.000002,100هيرشن-باتك1803035000 2,1000

2,1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5042.00002,100 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

7542.428603,797 3,627170

3,627170همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 6063.28333,797 18040030150

نارهاوخ سيدرپ 120002322,660 ناشاك هاگشناد - 18,16004,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1061.33020141راكشزرو1702002000 1410
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1410وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 941.5000141 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

25117.200002,930 2,430500

2,430250وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 18148.88892,680 18030010030

0250وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 735.7143250 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

16640.180706,670 5,4851,185

3,974550وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 8752.00004,524 18030050040

9690وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1757.0000969 18030050050

542250وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 899.0000792 18030050070

0385وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 547.1296385 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

12647.888906,034 5,734300

5,7340وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 9461.00005,734 18030060030

0300وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 329.3750300 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

22425.379505,685 3,1702,515

448500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2244.2321948 18030080010

2,3852,015اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 7062.85714,400 18030080250

1570وجشناددمآو تفر هب كمك 2240.7009157 18030080280

1800وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2240.8036180 18030080310
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2240.2902065 650

200وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 201.000020 18030270010

250داديوراهودراو مسارم يرازگرب 125.000025 18030270020

200دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 120.000020 18030270030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2056.750001,135 1,1350

1,1350همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2056.75001,135 18040030150

ون يروانف و مولع هدكشهوژپ - ناشاك هاگشناد 12000245,160 5,16000

نيون ياه يروĤنفو مولع هعسوتزا تيامح همانرب  تاديلوتدشر خرن1805016000
يروĤنف

51,032.000005,160 5,1600

5,1600هژورپيسدنهم مولع ياه شهوژپ ماجنا 51,032.00005,160 18050160150

1( نارسپ هژيو ) 120005139,374 تالحم يلاع شزومآ زكرم 33,77405,600

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2001.85000370راكشزرو1702002000 3700

3700وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2001.8500370 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

54750.3675027,551 24,4513,100

4,035511وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 9050.51114,546 18030050050

20,4162,589وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 45750.339223,005 18030050070

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,6422.600504,270 1,7702,500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8501,850وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4506.00002,700 18030080010

320400اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1260.0000720 18030080250

500200وجشناددمآو تفر هب كمك 1,0000.7000700 18030080280

10050وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1800.8333150 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5,9200.15250903 9030

3400وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3201.0625340 18030270010

3630داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1425.9286363 18030270020

2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1020.0000200 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 10621.509402,280هيرشن-باتك1803035000 2,2800

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 5200.00001,000 18030350010

7500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5015.0000750 18030350020

300دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 301.000030 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1500.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

19105.263202,000 2,0000

5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1050.0000500 18040030030

1,4000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 7200.00001,400 18040030100

1000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 250.0000100 18040030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 7285.714302,000درواتسد1805003000 2,0000

1,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2500.00001,000 18050030090

1,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 5200.00001,000 18050030240

يراوزبس ميكح هاگشناد 1200061674,891 624,891050,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,5002.344805,862راكشزرو1702002000 5,8620

5,8620وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,5002.34485,862 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

179108.3184019,389 15,4193,970

8,4941,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 10194.00009,494 18030010030

2,600670وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 30109.00003,270 18030010040

4,325300وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 37125.00004,625 18030010050

02,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 11181.81822,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

6,78842.90440291,235 272,23519,000

97,1002,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,49040.000099,600 18030050040

62,6022,500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,18654.892165,102 18030050050

92,9403,000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,45565.938195,940 18030050070

18,0932,000وجشنادرنه هورگ شزومآ 28371.000020,093 18030050080

1,5000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 2560.00001,500 18030050100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

09,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,3496.67169,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,72776.33930131,838 123,8388,000

48,3812,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 60783.000050,381 18030060030

42,5881,500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 50188.000044,088 18030060040

27,3581,500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 30794.000028,858 18030060050

3,140500وجشنادرنه هورگ شزومآ 35104.00003,640 18030060060

2,371500وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 2999.00002,871 18030060090

02,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2488.06452,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

7,08610.8100076,600 63,57013,030

4,0001,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3,5001.42865,000 18030080010

55,97010,030اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,20055.000066,000 18030080250

1,8001,000وجشناددمآو تفر هب كمك 4,0000.70002,800 18030080280

1,8001,000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3,5000.80002,800 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

7064.142904,490 4,4900

4200وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 706.0000420 18030230040

4,0700همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 10407.00004,070 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

7,0862.5402018,000 18,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4,5002.00009,000 18030270010

5,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 7071.42865,000 18030270020

4,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5080.00004,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 20087.1500017,430هيرشن-باتك1803035000 17,4300

12,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 20625.000012,500 18030350010

2,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 10025.00002,500 18030350020

9300دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3103.0000930 18030350030

1,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2750.00001,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

501,351.9400067,597 67,5970

18,7000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 170110.000018,700 18040030030

18,0970هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50361.940018,097 18040030100

7,5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 75100.00007,500 18040030140

23,3000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 40058.250023,300 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 15976.6667014,650درواتسد1805003000 8,6506,000

4,6500داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 15310.00004,650 18050030090

4,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 13307.69234,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

06,000دادرارق 15400.00006,000 18050030360
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 51,060.000005,300هدش يراجت لوصحم1805012000 5,3000

1,5000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 15100.00001,500 18050120010

1,1000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 2055.00001,100 18050120100

1,0000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 2050.00001,000 18050120180

2000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1020.0000200 18050120190

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 5300.00001,500 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 102,250.0000022,500هدش يتايلمع هژورپ1806001000 22,5000

22,5000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 150150.000022,500 18060010640

ناجيابرذآ يندم ديهش هاگشناد 1200071704,634 644,634060,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5,9811.499708,970راكشزرو1702002000 8,9700

8,9700وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5,9811.49978,970 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

300160.3333048,100 48,1000

10,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 70150.000010,500 18030010030

33,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 203162.561633,000 18030010040

4,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 24166.66674,000 18030010050

6000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 3200.0000600 18030010070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

4,79563.06570302,400 290,40012,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

110,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,93656.8182110,000 18030050040

64,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,05960.434464,000 18030050050

90,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,22173.710190,000 18030050070

26,4000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 28492.957726,400 18030050100

012,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 29540.678012,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,37095.97370131,484 115,48416,000

45,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 50589.108945,000 18030060030

34,3000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 340100.882434,300 18030060040

28,4640وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 267106.606728,464 18030060050

7,7200وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 69111.88417,720 18030060090

016,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 18984.656116,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5,98114.3120085,600 63,60022,000

5,2003,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,5003.28008,200 18030080010

50,50015,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 94069.680965,500 18030080250

3,2002,000وجشناددمآو تفر هب كمك 5,9810.86945,200 18030080280

4,7002,000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5,9811.12026,700 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

15013.333302,000 2,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 10200.00002,000 18030230030

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5,9810.916205,480 5,4800

1,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,2000.83331,000 18030270010

4,3200داديوراهودراو مسارم يرازگرب 4890.00004,320 18030270020

1600دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 820.0000160 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4,3005.0930021,900هيرشن-باتك1803035000 21,9000

3,3000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 6550.00003,300 18030350010

4,2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 21020.00004,200 18030350020

12,9000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4,3003.000012,900 18030350030

1,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3500.00001,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

528152.8409080,700 80,7000

13,5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 27050.000013,500 18040030030

43,2000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 160270.000043,200 18040030100

2,0000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 4050.00002,000 18040030140

22,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 45048.888922,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 42428.5714018,000درواتسد1805003000 8,00010,000

8,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 40200.00008,000 18050030090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

010,000دادرارق 12833.333310,000 18050030360

دهاش هاگشناد 12010012,274,996 925,49601,349,500

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 100,00012.390001,239,000راميب1602001000 01,239,000

0800,000راميبيرتسب نامرد تامدخ هيارا 55,00014.5455800,000 16020010020

0439,000راميبيياپرس نامرد تامدخ هيارا 45,0009.7556439,000 16020010030

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3,0003.3333010,000راكشزرو1702002000 6,5003,500

6,5003,500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,0003.333310,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

377419.09810158,000 141,00017,000

60,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 82731.707360,000 18030010020

14,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 57245.614014,000 18030010030

14,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 56250.000014,000 18030010040

25,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 88284.090925,000 18030010050

6,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 17352.94126,000 18030010060

22,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 87252.873622,000 18030010070

017,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 39435.897417,000 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

480436.03330209,296 199,29610,000

199,2960وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 458435.1441199,296 18030020020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

010,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 22454.545510,000 18030020040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,08299.66380207,500 204,5003,000

80,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,04277.255380,500 18030050040

44,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 45496.916344,000 18030050050

60,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 586102.389160,000 18030050070

20,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 143139.860120,000 18030050100

03,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5600.00003,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,764132.65310234,000 195,00039,000

34,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 102333.333334,000 18030060020

48,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 365131.506848,000 18030060030

19,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 143132.867119,000 18030060040

42,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 294142.857142,000 18030060050

10,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 54185.185210,000 18030060060

42,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 267157.303442,000 18030060090

039,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 61663.311739,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,02318.2699073,500 50,50023,000

4,5009,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,2006.136413,500 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

40,00014,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 80067.500054,000 18030080250

2,8000وجشناددمآو تفر هب كمك 4,0230.69602,800 18030080280

3,2000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4,0230.79543,200 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4,0234.2257017,000 17,0000

3,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,0001.50003,000 18030270010

10,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 100100.000010,000 18030270020

4,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5080.00004,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 50018.400009,200هيرشن-باتك1803035000 9,2000

5,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 10500.00005,000 18030350010

2,2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 10022.00002,200 18030350020

5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5001.0000500 18030350030

1,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3500.00001,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

228,500.0000057,000 57,0000

25,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 31080.645225,000 18040030030

3,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5060.00003,000 18040030100

13,0000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 13596.296313,000 18040030140

16,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 35045.714316,000 18040030150
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 104,200.0000042,000درواتسد1805003000 27,00015,000

8,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 15533.33338,000 18050030090

17,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 101,700.000017,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

2,00015,000دادرارق 100170.000017,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 11,500.000001,500هدش يراجت لوصحم1805012000 1,5000

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,500.00001,500 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 50340.0000017,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 17,0000

17,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 50340.000017,000 18060010640

ييوراد ناهايگ تاقيقحت زكرم 120100217,700 دهاش هاگشناد - 14,70003,000

ييوراد ناهايگ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805009000
يملع

111,609.0909017,700 14,7003,000

4,9001,000هژورپييوراد ناهايگاب طبترم ينيلابو يكشزپ هياپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 31,966.66675,900 18050090040

4,9001,000هژورپييوراد ناهايگاب طبترم هياپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 6983.33335,900 18050090050

4,9001,000هژورپييوراد ناهايگاب طبترم يزرواشك ياه شهوژپ ماجنا 6983.33335,900 18050090060

ينميا ياهخساپ ميظنت تاقيقحت زكرم دهاش هاگشناد - 120100321,900 21,5000400

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

102,190.0000021,900 21,500400

7,168100دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 51,453.60007,268 18050070030

14,332300هژورپيكشزپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 91,625.777814,632 18050070190
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يتنس بط ينيلاب ييامزآراك زكرم - دهاش هاگشناد 12010046,160 5,5600600

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

8770.000006,160 5,560600

5,560600هژورپيكشزپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 9684.44446,160 18050070190

ناغماد هاگشناد 1204001477,259 417,259060,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4,1221.698207,000راكشزرو1702002000 7,0000

7,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4,1221.69827,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

123221.6179027,259 27,2590

27,2590وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 123221.617927,259 18030010040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,44672.83810251,000 209,00042,000

13,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 20563.414613,000 18030050040

116,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,42981.1756116,000 18030050050

61,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 96563.212461,000 18030050070

19,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 28965.743919,000 18030050080

042,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 55875.268842,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

553123.8698068,500 65,5003,000

5,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 32171.87505,500 18030060030

60,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 498120.481960,000 18030060040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

03,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 23130.43483,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,12216.7394069,000 54,00015,000

5,20010,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,7005.629615,200 18030080010

37,8005,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 70061.142942,800 18030080250

4,0000وجشناددمآو تفر هب كمك 4,1210.97064,000 18030080280

7,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4,1211.69867,000 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4,1221.940808,000 8,0000

2,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4,1210.60662,500 18030270010

3,5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 15023.33333,500 18030270020

2,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 9022.22222,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 50021.0000010,500هيرشن-باتك1803035000 10,5000

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1190.90911,000 18030350010

2,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 19013.15792,500 18030350020

6,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 7,5000.80006,000 18030350030

1,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 5219.23081,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

102,600.0000026,000 26,0000

9,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 16554.54559,000 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 6066.66674,000 18040030100

4,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 15026.66674,000 18040030140

9,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 50018.00009,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 110,000.0000010,000درواتسد1805003000 10,0000

5,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 30166.66675,000 18050030090

5,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 40125.00005,000 18050030240

سردم تيبرت هاگشناد 12100012,718,554 2,298,5540420,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 6,6957.5087050,271راكشزرو1702002000 50,2710

50,2710وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6,6957.508750,271 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

3,482261.26740909,733 805,694104,039

145,7600وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 422345.4028145,760 18030010020

163,3910وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 756216.1257163,391 18030010030

139,2640وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 544256.0000139,264 18030010040

190,0050وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 717265.0000190,005 18030010050

34,4540وجشنادرنه هورگ شزومآ 107322.000034,454 18030010060

132,8200وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 458290.0000132,820 18030010070

0104,039وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 478217.6548104,039 18030010080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

4,240166.62100706,473 567,512138,961

66,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 304217.105366,000 18030060020

83,2710وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 677123.000083,271 18030060030

76,5800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 484158.223176,580 18030060040

190,7730وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,353141.0000190,773 18030060050

57,6000وجشنادرنه هورگ شزومآ 321179.439357,600 18030060060

93,2880وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 552169.000093,288 18030060090

0138,961وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 549253.1166138,961 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

6,69535.62390238,502 226,50212,000

73,00012,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,41119.270085,000 18030080010

140,2020اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2,50056.0808140,202 18030080250

6,5000وجشناددمآو تفر هب كمك 6,6950.97096,500 18030080280

6,8000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 6,6951.01576,800 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

250393.9000098,475 98,4750

50,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 100500.000050,000 18030230030

8,4750وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 25033.90008,475 18030230040

40,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 60666.666740,000 18030230080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

6,6951.8805012,590 12,5900

5,0900وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3,3931.50015,090 18030270010

5,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 10050.00005,000 18030270020

2,5000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5050.00002,500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1122,560.00000122,560هيرشن-باتك1803035000 122,5600

86,5600هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 441,967.272786,560 18030350010

7,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 35020.00007,000 18030350020

25,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5,5004.545525,000 18030350030

4,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 8500.00004,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

354,216.66670162,650 162,6500

58,4000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 72480.663058,400 18040030030

18,0000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 60030.000018,000 18040030140

86,2500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2,15040.116386,250 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 507,950.00000397,500درواتسد1805003000 232,500165,000

7,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 15500.00007,500 18050030090

225,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 450500.0000225,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0165,000دادرارق 1501,100.0000165,000 18050030360
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 72,828.5714019,800هدش يراجت لوصحم1805012000 19,8000

7,0000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 70100.00007,000 18050120010

4,8000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 12040.00004,800 18050120100

6,0000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 12050.00006,000 18050120180

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250

يروآ نف و ملع كراپ سردم تيبرت هاگشناد  - 121000261,000 53,00008,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

20944.267909,252 9,2520

2,2500حرطاهحرط يبايزرا 9025.00002,250 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

900دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 910.000090 18040140380

2,0880روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 8724.00002,088 18040140390

3240روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 1818.0000324 18040140400

4,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 41,000.00004,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

177199.3107035,278 35,2780

1,6500هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 5530.00001,650 18050050060

21,0080درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 53396.377421,008 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

9,6600 46210.00009,660 18050050220
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1600عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1610.0000160 18050050340

2,8000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 7400.00002,800 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 32850.2134016,470ينيرفآنف دشر خرن1805012000 8,4708,000

2,1400دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 21410.00002,140 18050120020

180180دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 940.0000360 18050120210

4,3506,090روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 87120.000010,440 18050120220

1,8001,730روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 18196.11113,530 18050120230

يقوقح تاعلاطم زكرم سردم تيبرت هاگشناد - 12100038,400 6,40002,000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

12700.000008,400 6,4002,000

6,4002,000هژورپيقوقح ياه شهوژپ ماجنا 12700.00008,400 18040080080

تيريدم تاعلاطم زكرم 121000429,500 سردم تيبرت هاگشناد - 8,500021,000

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804008000
يملع

50590.0000029,500 8,50021,000

8,50021,000هژورپتيريدم ياه شهوژپ ماجنا 50590.000029,500 18040080170

للملا نيب ياهدحاو - سردم تيبرت هاگشناد 121000535,078 31,07804,000

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

19437.628907,300 7,3000

7,3000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 19437.62897,300 18030230040

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

30282.600008,478 8,4780
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,3780هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 30212.60006,378 18040030100

2,1000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 10210.00002,100 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 53,860.0000019,300درواتسد1805003000 15,3004,000

15,3000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 101,530.000015,300 18050030090

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

04,000دادرارق 5800.00004,000 18050030360

ريبكريما يتعنص هاگشناد 12200012,542,286 1,712,2860830,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4,5003.1111014,000راكشزرو1702002000 11,0003,000

11,0003,000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4,5503.076914,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,118253.99820283,970 218,97065,000

3000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2150.0000300 18030010030

25,6700وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 151170.000025,670 18030010040

193,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 965200.0000193,000 18030010050

065,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 350185.714365,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

5,656122.28870691,665 641,66550,000

58,5000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 585100.000058,500 18030050050

583,1650وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 5,071115.0000583,165 18030050070

050,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 70071.428650,000 18030050110
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,756264.04250727,701 421,201306,500

13,2000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 120110.000013,200 18030060030

41,5800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 308135.000041,580 18030060040

366,4210وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2,328157.3973366,421 18030060050

0306,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3,50087.5714306,500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

10,00019.27500192,750 132,75060,000

11,75020,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,8006.614631,750 18030080010

105,00040,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,90076.3158145,000 18030080250

7,0000وجشناددمآو تفر هب كمك 10,0000.70007,000 18030080280

9,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 11,2500.80009,000 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

211,000.0000022,000 17,0005,000

4,0003,000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 30233.33337,000 18030230030

3,0000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 5006.00003,000 18030230040

10,0002,000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 22545.454512,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

9,5305.1417049,000 22,00027,000

10,00010,000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 10,0002.000020,000 18030270010

10,00015,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 230108.695725,000 18030270020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,0002,000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5080.00004,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,00065.2000065,200هيرشن-باتك1803035000 51,70013,500

40,00010,000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 222,272.727350,000 18030350010

7,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 30023.33337,000 18030350020

1,2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,0001.20001,200 18030350030

3,5003,500هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 8875.00007,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1150,000.00000180,000 120,00060,000

45,00040,000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 518164.092785,000 18040030030

15,00010,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50500.000025,000 18040030100

20,0000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 25080.000020,000 18040030140

40,00010,000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,40035.714350,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 327,687.50000246,000درواتسد1805003000 39,000207,000

7,0007,000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 40350.000014,000 18050030090

32,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 50640.000032,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0200,000دادرارق 802,500.0000200,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 200140.0000028,000هدش يراجت لوصحم1805012000 25,0003,000

4,0000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 7057.14294,000 18050120010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,0000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 22054.545512,000 18050120100

4,0000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 8050.00004,000 18050120180

3,0003,000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 30020.00006,000 18050120190

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 3666.66672,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 70600.0000042,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 12,00030,000

12,00030,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 85494.117642,000 18060010640

ون ياهيروانف هدكشهوژپ 122000227,100 ريبكريما يتعنص هاگشناد - 19,10008,000

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

5400.000002,000 02,000

02,000دروميزاس يراجتو يبايرازاب 5400.00002,000 18050050050

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

241,045.8333025,100 19,1006,000

5,1001,000هژورپنويساموتاو كيتابر ياه شهوژپ ماجنا 51,220.00006,100 18050100040

3,8002,000هژورپيروĤنفزير ياه شهوژپ ماجنا 51,160.00005,800 18050100050

4,0002,000هژورپهتفرشيپداوم ياه شهوژپ ماجنا 51,200.00006,000 18050100130

5,0001,000هژورپكينورتاكم ياه شهوژپ ماجنا 51,200.00006,000 18050100150

1,2000هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 4300.00001,200 18050100250

راسمرگ يسدنهم و ينف هدكشناد ريبكريما هاگشناد - 122000324,118 12,118012,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 862.32560200راكشزرو1702002000 2000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 962.0833200 17020020070

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

14298.8169014,032 9,0325,000

9,0320وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 86105.02339,032 18030060050

05,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5689.28575,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

14211.309901,606 1,266340

2360وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 504.7200236 18030080010

900300اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1866.66671,200 18030080250

6040وجشناددمآو تفر هب كمك 1420.7042100 18030080280

700وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 860.814070 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8621.860501,880 1,220660

1400وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 702.0000140 18030270010

1,000600داديوراهودراو مسارم يرازگرب 15106.66671,600 18030270020

8060دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 270.0000140 18030270030

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 16,400.000006,400درواتسد1805003000 4006,000

4000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2200.0000400 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

06,000دادرارق 10600.00006,000 18050030360
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

شرفت هاگشناد 1220011227,222 214,022013,200

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,0000.500001,000راكشزرو1702002000 95050

95050وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,0000.50001,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

17276.588204,702 4,600102

2,7000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 7385.71432,700 18030010040

1,9000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 9211.11111,900 18030010050

0102وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1102.0000102 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,78572.98990130,287 122,1008,187

31,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 284109.154931,000 18030050050

91,1000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,33368.342191,100 18030050070

08,187وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 16848.73218,187 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

387137.7959053,327 52,2601,067

13,4900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 86156.860513,490 18030060040

38,7700وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 282137.482338,770 18030060050

01,067وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1956.15791,067 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,0009.3530018,706 15,1123,594

9500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,5000.6333950 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

11,6623,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 20075.810015,162 18030080250

1,0000وجشناددمآو تفر هب كمك 2,0000.50001,000 18030080280

1,50094وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,0000.79701,594 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,1501.162802,500 2,5000

9000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 7,5000.1200900 18030270010

9000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2503.6000900 18030270020

7000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 808.7500700 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 6506.923104,500هيرشن-باتك1803035000 4,5000

9000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1656.2500900 18030350010

2,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3066.66672,000 18030350020

9000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 6001.5000900 18030350030

7000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1838.8889700 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

12070.833308,500 8,5000

1,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3033.33331,000 18040030030

3,4000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 30113.33333,400 18040030100

5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1500.0000500 18040030140

3500هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2175.0000350 18040030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,2500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 5065.00003,250 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 6433.333302,600درواتسد1805003000 2,400200

1,2000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1580.00001,200 18050030090

1,2000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10120.00001,200 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0200دادرارق 450.0000200 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 11,100.000001,100هدش يراجت لوصحم1805012000 1,1000

2000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 366.6667200 18050120010

3000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 2150.0000300 18050120100

1000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 250.0000100 18050120180

2000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1200.0000200 18050120190

3000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 1300.0000300 18050120250

هيمورا هاگشناد 12250011,742,819 1,542,8190200,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 117,000.0000017,000راكشزرو1702002000 12,0005,000

12,0005,000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4,0004.250017,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,186201.00670238,394 224,39414,000

39,8120وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 269148.000039,812 18030010030

30,1340وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 192156.947930,134 18030010040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

39,0080وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 184212.000039,008 18030010050

115,4400وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 481240.0000115,440 18030010070

014,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 60233.333314,000 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

364137.9670050,220 38,22012,000

38,2200وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 273140.000038,220 18030020030

012,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 91131.868112,000 18030020040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

7,57375.02910568,195 543,19525,000

138,2370وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,34359.0000138,237 18030050040

104,8600وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,49870.0000104,860 18030050050

142,1790وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,71383.0000142,179 18030050070

48,3840وجشنادرنه هورگ شزومآ 57684.000048,384 18030050080

109,5350وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,15395.0000109,535 18030050100

025,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 29086.206925,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3,356113.21750379,958 361,95818,000

77,3100وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 85990.000077,310 18030060030

89,7000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 897100.000089,700 18030060040

75,9600وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 633120.000075,960 18030060050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,2080وجشنادرنه هورگ شزومآ 57144.00008,208 18030060060

110,7800وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 764145.0000110,780 18030060090

018,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 146123.287718,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

12,47916.56690206,738 161,73845,000

3,50020,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 5,0004.700023,500 18030080010

140,40025,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2,70061.2593165,400 18030080250

8,3240وجشناددمآو تفر هب كمك 11,8920.70008,324 18030080280

9,5140وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 11,8920.80009,514 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

16,844.000006,844 6,8440

2,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 10200.00002,000 18030230030

1440وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 246.0000144 18030230040

4,7000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 10470.00004,700 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

132,700.0000032,700 12,70020,000

5,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 5,0001.00005,000 18030270010

5,20020,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 208121.153825,200 18030270020

2,5000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5050.00002,500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 132,010.0000032,010هيرشن-باتك1803035000 32,0100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

15,9700هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 16998.125015,970 18030350010

5,4400تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 32017.00005,440 18030350020

3,6000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,2003.00003,600 18030350030

7,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 71,000.00007,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1111,000.00000111,000 108,0003,000

20,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 40050.000020,000 18040030030

10,0003,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50260.000013,000 18040030100

10,5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 21050.000010,500 18040030140

67,5000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,35050.000067,500 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 188,600.0000088,600درواتسد1805003000 33,60055,000

4,4000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 22200.00004,400 18050030090

4,2005,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 30306.66679,200 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

25,00050,000دادرارق 100750.000075,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 19,720.000009,720هدش يراجت لوصحم1805012000 6,7203,000

3,2600هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 5163.92163,260 18050120010

6003,000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 5072.00003,600 18050120100

5000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 1827.7778500 18050120180
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3600عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 2018.0000360 18050120190

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 21,000.00002,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 11,440.000001,440هدش يتايلمع هژورپ1806001000 1,4400

1,4400هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 12120.00001,440 18060010640

هيمورا هچايرد تاعلاطم هدكشهوژپ 122500242,100 هيمورا هاگشناد - 33,10009,000

يعيبط مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804010000
يملع

8836.625006,693 6,6930

1,0790هژورپرياخذ يبايزراو يژولوكا ياه شهوژپ ماجنا 11,079.00001,079 18040100040

1,6200هژورپنايزبآ يژولونكتويب ياه شهوژپ ماجنا 11,620.00001,620 18040100050

1,1880هژورپيژولويبوتاپ ياه شهوژپ ماجنا 11,188.00001,188 18040100060

1,8890هژورپنايزبآ شرورپوريثكت ياه شهوژپ ماجنا 2944.50001,889 18040100070

5390هژورپبآ يسدنهم ياه شهوژپ ماجنا 1539.0000539 18040100110

3780هلاقمو همان ناياپتالاقمواه همان ناياپزا تيامح 1329.0769378 18040100190

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

103,540.7000035,407 26,4079,000

23,7499,000دروميزاس يراجتو يبايرازاب 80409.362532,749 18050050050

2,6580هژورپتسيز طيحم ياه شهوژپ ماجنا 25106.32002,658 18050110050

يوخ يسدنهم و ينف هدكشناد هيمورا هاگشناد - 122500323,047 22,04701,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 180.0000080راكشزرو1702002000 800
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

800وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1000.800080 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

9230.000002,760 2,7600

2,7600وجشنادرنه هورگ شزومآ 9230.00002,760 18030040050

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

42230.5924012,910 12,660250

12,6600وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 42230.000012,660 18030050070

0250وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 735.7143250 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1955.000001,045 1,0450

1,0450وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1955.00001,045 18030060050

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5338.137004,337 3,587750

500300وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2503.2000800 18030080010

2,500450اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 5059.00002,950 18030080250

3200وجشناددمآو تفر هب كمك 5330.6004320 18030080280

2670وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5330.5009267 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1103.00000103 1030

500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 501.000050 18030270010

400داديوراهودراو مسارم يرازگرب 410.000040 18030270020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

130دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 26.500013 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1602.00000602هيرشن-باتك1803035000 6020

1620هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 281.0000162 18030350010

2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2010.0000200 18030350020

400دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 401.000040 18030350030

2000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2100.0000200 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1610.00000610 6100

510يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 225.500051 18040030030

3600هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 3120.0000360 18040030100

1540هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 722.0000154 18040030140

450همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 315.000045 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1600.00000600درواتسد1805003000 6000

2000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2100.0000200 18050030090

4000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 4100.0000400 18050030240

بآودنايم يركاب ديهش يلاع شزومآ زكرم 122500428,111 هيمورا هاگشناد - 27,11101,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1100.00000100راكشزرو1702002000 1000

1000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3000.3333100 17020020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

1350.00000650 6500

6500وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1350.0000650 18030040060

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

31553.4286016,830 16,670160

8,3700وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 18645.00008,370 18030050070

8,3000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 12168.59508,300 18030050100

0160وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 820.0000160 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1663.750001,020 870150

8700وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1366.9231870 18030060050

0150وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 350.0000150 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

33316.741705,575 4,885690

180190وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 904.1111370 18030080010

4,203500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 8058.78754,703 18030080250

2330وجشناددمآو تفر هب كمك 3330.6997233 18030080280

2690وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3330.8078269 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1271.00000271 2710

1500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1501.0000150 18030270010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

760داديوراهودراو مسارم يرازگرب 419.000076 18030270020

450دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 315.000045 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 11,780.000001,780هيرشن-باتك1803035000 1,7800

9000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 3300.0000900 18030350010

4500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3015.0000450 18030350020

300دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 301.000030 18030350030

4000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2200.0000400 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

11,185.000001,185 1,1850

2750يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1125.0000275 18040030030

4000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2200.0000400 18040030100

4200هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2120.0000420 18040030140

900همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 518.000090 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1700.00000700درواتسد1805003000 7000

3000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3100.0000300 18050030090

4000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 4100.0000400 18050030240

ناكوب يلاع شزومآ زكرم 1225005500 هيمورا هاگشناد - 50000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1500.00000500 5000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1500.0000500 18030050040

ماليا هاگشناد 1226001593,814 521,328072,486

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,1502.000004,300راكشزرو1702002000 4,3000

4,3000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,1502.00004,300 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

158210.0380033,186 29,2003,986

10,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 66159.090910,500 18030010030

7,2000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 38189.47377,200 18030010040

11,5000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 55209.090911,500 18030010070

03,986وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 36110.72223,986 18030010080

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

6254.838703,400 3,4000

3,4000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 6254.83873,400 18030040060

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,98797.25480290,500 256,50034,000

70,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 99770.210670,000 18030050040

20,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 25877.519420,000 18030050050

65,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 72889.285765,000 18030050070

13,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 122106.557413,000 18030050080

88,5000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 882100.340188,500 18030050100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

034,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,00233.932134,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

955145.03460138,508 109,50829,000

40,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 45088.888940,000 18030060030

15,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 135111.111115,000 18030060040

9,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 73123.28779,000 18030060050

4,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 27148.14814,000 18030060060

41,5080وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 270153.733341,508 18030060090

029,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 68942.090029,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,16312.5631052,300 48,8003,500

4,5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,1002.14294,500 18030080010

38,0003,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 72057.638941,500 18030080250

3,0000وجشناددمآو تفر هب كمك 4,1630.72063,000 18030080280

3,3000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4,1630.79273,300 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4,1631.249105,200 5,2000

1,2000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,1000.57141,200 18030270010

3,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 8535.29413,000 18030270020

1,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5200.00001,000 18030270030

423



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 42027.4286011,520هيرشن-باتك1803035000 11,5200

6,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 8750.00006,000 18030350010

2,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 10025.00002,500 18030350020

4200دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4201.0000420 18030350030

2,6000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 5520.00002,600 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

136,000.0000036,000 36,0000

10,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 18454.347810,000 18040030030

5,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 40125.00005,000 18040030100

4,0000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 6066.66674,000 18040030140

17,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 45037.777817,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 33,733.3333011,200درواتسد1805003000 9,2002,000

4,2000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 20210.00004,200 18050030090

5,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 9555.55565,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,000دادرارق 5400.00002,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 12,700.000002,700هدش يراجت لوصحم1805012000 2,7000

8000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 1080.0000800 18050120010

4000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 2020.0000400 18050120180
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,500.00001,500 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 9555.555605,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 5,0000

5,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 9555.55565,000 18060010640

دنهس يتعنص هاگشناد 1227001572,068 502,068070,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3,2091.495804,800راكشزرو1702002000 4,8000

4,8000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,2091.49584,800 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

341207.6246070,800 69,8001,000

6,9000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 34202.94126,900 18030010040

62,9000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 298211.073862,900 18030010050

01,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 9111.11111,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,98885.91550170,800 143,80027,000

2,2100وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 2685.00002,210 18030050050

141,5900وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,53992.0013141,590 18030050070

027,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 42363.829827,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,583111.11810175,900 149,60026,300

16,7000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 156107.051316,700 18030060040

132,9000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,156114.9654132,900 18030060050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

026,300وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 27197.048026,300 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,20916.1792051,919 46,7195,200

10,5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,0005.250010,500 18030080010

31,0813,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 50068.162034,081 18030080250

2,5681,000وجشناددمآو تفر هب كمك 3,2091.11193,568 18030080280

2,5701,200وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3,2091.17483,770 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3,2093.6800011,809 11,8090

3,2090وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3,2091.00003,209 18030270010

6,5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 65100.00006,500 18030270020

2,1000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 3265.62502,100 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4,5006.1111027,500هيرشن-باتك1803035000 27,5000

18,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 92,000.000018,000 18030350010

1,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 7520.00001,500 18030350020

8,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4,0002.00008,000 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

37092.9730034,400 34,4000

10,4000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 13080.000010,400 18040030030

5,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 20250.00005,000 18040030100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 20050.000010,000 18040030140

9,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 20045.00009,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 121,333.3333016,000درواتسد1805003000 5,50010,500

5,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 11500.00005,500 18050030090

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

010,500دادرارق 81,312.500010,500 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 10514.000005,140هدش يراجت لوصحم1805012000 5,1400

1,5000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 15100.00001,500 18050120010

7000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 7010.0000700 18050120100

6200هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 956.5263620 18050120180

3200عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1521.3333320 18050120190

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 25120.000003,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 3,0000

3,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 30100.00003,000 18060010640

ناقزرو ينف هدكشزومآ - دنهس يتعنص هاگشناد 122700222,455 22,45500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 682.94120200راكشزرو1702002000 2000

2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 682.9412200 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

68171.3971011,655 11,6550
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

11,6550وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 68171.397111,655 18030040040

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

6851.470603,500 3,5000

4000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 685.8824400 18030080010

3,0000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 5060.00003,000 18030080250

500وجشناددمآو تفر هب كمك 680.735350 18030080280

500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 680.735350 18030080310

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4009.500003,800هيرشن-باتك1803035000 3,8000

1,6000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 4400.00001,600 18030350010

2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1020.0000200 18030350020

2,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 7002.85712,000 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

31,100.000003,300 3,3000

3000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 475.0000300 18040030030

3,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 12250.00003,000 18040030100

ناگزمره هاگشناد 1228001549,840 501,840048,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4,1647.9491033,100راكشزرو1702002000 33,1000

33,1000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4,1647.949133,100 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

259364.8378094,493 91,4933,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

13,8740وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 89155.887613,874 18030010030

22,4840وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 132170.333322,484 18030010040

23,2750وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 127183.267723,275 18030010050

31,8600وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 135236.000031,860 18030010070

03,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4369.76743,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,10460.26550187,064 157,06430,000

65,5320وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,40746.575765,532 18030050040

30,5320وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 56454.134830,532 18030050050

40,5700وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 67060.552240,570 18030050070

12,7300وجشنادرنه هورگ شزومآ 13495.000012,730 18030050080

7,7000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 11070.00007,700 18030050100

030,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 67944.182630,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

801145.86640116,839 113,3393,500

29,8190وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 30199.066429,819 18030060030

29,7630وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 273109.022029,763 18030060040

27,4260وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 222123.540527,426 18030060050

26,3310وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 176149.608026,331 18030060090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

03,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 12328.45533,500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,16414.8610061,881 51,88110,000

5,8302,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,1641.88047,830 18030080010

15,4075,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4,1644.900820,407 18030080250

15,4072,000وجشناددمآو تفر هب كمك 4,1644.180417,407 18030080280

15,2371,000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4,1643.899416,237 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

47285.8511013,435 13,4350

8,0610هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 25931.12368,061 18030230030

2,1490وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 1,0412.06442,149 18030230040

3,2250همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 5064.50003,225 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4,1640.545402,271 2,2710

9840وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4,1640.2363984 18030270010

4330داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2002.1650433 18030270020

8540دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1505.6933854 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,5002.610703,916هيرشن-باتك1803035000 3,9160

1,1210هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2005.60501,121 18030350010

1,2160تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1508.10671,216 18030350020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,3500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,5000.90001,350 18030350030

2290هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 259.1600229 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

237110.8312026,267 24,7671,500

11,6171,500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 19268.317713,117 18040030030

4,0400هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10404.00004,040 18040030100

4,7500هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 9550.00004,750 18040030140

2,3600هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 9524.84212,360 18040030140

2,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 3805.26322,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 12,226.000002,226درواتسد1805003000 2,2260

1,0240داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3529.25711,024 18050030090

8650هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1207.2083865 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

3370دادرارق 556.1273337 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 15556.533308,348هدش يراجت لوصحم1805012000 8,3480

1,5400هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 2077.00001,540 18050120010

3,9060تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 25156.24003,906 18050120100

8420هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 1556.1333842 18050120180

5600عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 5112.0000560 18050120190
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,500.00001,500 18050120250

بانيم يلاع شزومآ عمتجم 122800222,374 ناگزمره هاگشناد - 21,37401,000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

47644.5231021,193 20,1931,000

8,092500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 23237.03458,592 18030050070

12,101500وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 24451.643412,601 18030050100

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2059.050001,181 1,1810

5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1500.0000500 18040030030

2000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 450.0000200 18040030100

1000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 205.0000100 18040030140

1000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 205.0000100 18040030140

2810همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 358.0286281 18040030150

زيربت يمالسا رنه هاگشناد 1229001349,767 304,767045,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,7251.739103,000راكشزرو1702002000 3,0000

3,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,7251.73913,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

78269.2308021,000 21,0000

21,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 78269.230821,000 18030010060

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,291108.75290140,400 140,4000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

20,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 21692.592620,000 18030050070

120,4000وجشنادرنه هورگ شزومآ 1,075112.0000120,400 18030050080

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

431153.3179066,080 55,58010,500

5,8000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 58100.00005,800 18030060050

49,7800وجشنادرنه هورگ شزومآ 298167.047049,780 18030060060

010,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 75140.000010,500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,72532.4638056,000 27,00029,000

8,0008,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,25012.800016,000 18030080010

16,00012,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 29096.551728,000 18030080250

1,5005,000وجشناددمآو تفر هب كمك 1,7253.76816,500 18030080280

1,5004,000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,7253.18845,500 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,7252.739104,725 4,7250

1,7250وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,7251.00001,725 18030270010

2,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 20100.00002,000 18030270020

1,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1471.42861,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4,2003.6338015,262هيرشن-باتك1803035000 15,2620

6,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 61,000.00006,000 18030350010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3520.0000700 18030350020

8,5620دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4,2002.03868,562 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

129,300.0000029,300 29,3000

3,2000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 32100.00003,200 18040030030

2,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5050.00002,500 18040030100

6,0000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 10060.00006,000 18040030140

17,6000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 44040.000017,600 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 20700.0000014,000درواتسد1805003000 8,5005,500

5,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 10500.00005,000 18050030090

3,5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 7500.00003,500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

05,500دادرارق 41,375.00005,500 18050030360

ناريا تعنص و ملع هاگشناد 12300012,323,490 1,508,4900815,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 6,2003.0645019,000راكشزرو1702002000 15,0004,000

15,0004,000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6,2003.064519,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,250237.84000297,300 243,30054,000

12,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 53226.415112,000 18030010030

36,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 151238.410636,000 18030010040

434



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

184,3000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 750245.7333184,300 18030010050

11,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 39282.051311,000 18030010060

054,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 257210.116754,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,593109.64070393,939 393,9390

18,6390وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 22981.393018,639 18030050050

345,8000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 3,138110.1976345,800 18030050070

29,5000وجشنادرنه هورگ شزومآ 226130.531029,500 18030050080

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

7,277121.17120881,763 501,763380,000

29,3000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 217135.023029,300 18030060030

55,3000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 392141.071455,300 18030060040

372,5430وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2,603143.1206372,543 18030060050

44,6200وجشنادرنه هورگ شزومآ 274162.846744,620 18030060060

0380,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3,791100.2374380,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,07221.57930174,188 109,18865,000

18,00015,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 5,5006.000033,000 18030080010

82,00050,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2,16660.9418132,000 18030080250

2,7300وجشناددمآو تفر هب كمك 3,9000.70002,730 18030080280
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,4580وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 8,0720.80016,458 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

46,500.0000026,000 22,0004,000

10,0001,500هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 58198.275911,500 18030230030

2,0001,000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 5006.00003,000 18030230040

10,0001,500همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 23500.000011,500 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8,0725.1784041,800 34,3007,500

14,0001,000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 7,5002.000015,000 18030270010

16,8005,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 200109.000021,800 18030270020

3,5001,500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 7071.42865,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,00035.9000035,900هيرشن-باتك1803035000 17,90018,000

10,00012,000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 112,000.000022,000 18030350010

4,4004,000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 42020.00008,400 18030350020

2,000500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,0002.50002,500 18030350030

1,5001,500هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 31,000.00003,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

802,262.50000181,000 103,00078,000

35,0005,000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 42095.238140,000 18040030030

6,00050,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 80700.000056,000 18040030100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

14,0003,000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 170100.000017,000 18040030140

48,00020,000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2,00034.000068,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 504,430.00000221,500درواتسد1805003000 32,000189,500

12,0004,500داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 33500.000016,500 18050030090

20,0005,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 50500.000025,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0180,000دادرارق 750240.0000180,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 45246.6667011,100هدش يراجت لوصحم1805012000 11,1000

1,5000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 15100.00001,500 18050120010

5,5000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 10552.38105,500 18050120100

1,1000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 2055.00001,100 18050120180

1,0000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 4522.22221,000 18050120190

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 21,000.00002,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 80500.0000040,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 25,00015,000

25,00015,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 80500.000040,000 18060010640

رون تعنص و ملع هاگشناد 123000231,763 19,263012,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1473.06120450راكشزرو1702002000 250200

250200وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1473.0612450 17020020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

193108.3523020,912 13,1127,800

5,6120وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 48116.91675,612 18030060040

7,5000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 59127.11867,500 18030060050

07,800وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 8690.69777,800 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

10730.093503,220 2,2201,000

100400وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1005.0000500 18030080010

2,000550اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4952.04082,550 18030080250

3050وجشناددمآو تفر هب كمك 1070.747780 18030080280

900وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1070.841190 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

10710.747701,150 650500

50200وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1002.5000250 18030270010

300230داديوراهودراو مسارم يرازگرب 775.7143530 18030270020

30070دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1037.0000370 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1007.00000700هيرشن-باتك1803035000 200500

100470تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3815.0000570 18030350020

10030دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1001.3000130 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

6505.166703,031 1,8311,200
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2010يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 367.0000201 18040030030

5001,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 6250.00001,500 18040030100

230200هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 671.6667430 18040030140

9000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 4520.0000900 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 21,150.000002,300درواتسد1805003000 1,0001,300

1,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2500.00001,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

01,300دادرارق 10130.00001,300 18050030360

كارا يتعنص هاگشناد 1230061129,600 118,600011,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,2720.55660708راكشزرو1702002000 7080

7080وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,2720.5566708 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,07274.4422079,802 76,8023,000

76,8023,000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,07274.442279,802 18030050070

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

200121.0000024,200 21,7002,500

4,100300وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 42104.76194,400 18030060040

17,6002,200وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 165120.000019,800 18030060050

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,27211.5684014,715 11,2153,500

6001,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4503.55561,600 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,8002,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 20061.500012,300 18030080250

3150وجشناددمآو تفر هب كمك 4500.7000315 18030080280

5000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 7500.6667500 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

327.81250250 2500

1000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 1100.0000100 18030230030

1500همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 1150.0000150 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,2720.986601,255 1,2550

7050وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,2720.5542705 18030270010

2500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 308.3333250 18030270020

3000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 407.5000300 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,2002.708303,250هيرشن-باتك1803035000 3,2500

5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1500.0000500 18030350010

1,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 3033.33331,000 18030350020

1,2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,2001.00001,200 18030350030

5500هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1550.0000550 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

6040.333302,420 2,4200

1,3000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 6021.66671,300 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1600.0000600 18040030100

1200هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 215.7143120 18040030140

4000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 606.6667400 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 11236.363602,600درواتسد1805003000 6002,000

5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1500.0000500 18050030090

1000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1100.0000100 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,000دادرارق 20100.00002,000 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1233.33330400هدش يتايلمع هژورپ1806001000 4000

4000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 1400.0000400 18060010640

رهشهب ) ناردنزام يروانف و ملع هاگشناد ) 1230071144,572 124,772019,800

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,7001.050001,785راكشزرو1702002000 1,485300

1,485300وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,7001.05001,785 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,54037.6295095,579 83,22712,352

17,4470وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 43739.924517,447 18030050050

65,7800وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,43046.000065,780 18030050070

012,352وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 67318.353612,352 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

18391.7541016,791 15,5031,288
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,0030وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 6690.95456,003 18030060040

9,5000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 9797.93819,500 18030060050

01,288وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2064.40001,288 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,0307.2271014,671 11,0213,650

1,200250وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 6002.41671,450 18030080010

7,0003,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 17058.823510,000 18030080250

1,421100وجشناددمآو تفر هب كمك 2,0300.74931,521 18030080280

1,400300وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,0300.83741,700 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,0300.670001,360 1,000360

400180وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3501.6571580 18030270010

400160داديوراهودراو مسارم يرازگرب 870.0000560 18030270020

20020دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 544.0000220 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 35011.428604,000هيرشن-باتك1803035000 3,430570

750250هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2500.00001,000 18030350010

1,000150تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5421.29631,150 18030350020

3500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3501.0000350 18030350030

1,330170هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3500.00001,500 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

61,470.500008,823 7,7431,080

2,993400يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3987.00003,393 18040030030

2,850150هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 6500.00003,000 18040030100

900100هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 10100.00001,000 18040030140

1,000430همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 7020.42861,430 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2781.500001,563درواتسد1805003000 1,363200

5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3166.6667500 18050030090

8630هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2431.5000863 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0200دادرارق 540.0000200 18050030360

دنجريب هاگشناد 12310011,126,876 1,050,876076,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9,3740.480104,500راكشزرو1702002000 4,5000

4,5000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,8742.40134,500 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

475134.0695063,683 60,0003,683

7,6690وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 57134.54397,669 18030010030

19,9980وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 161124.211219,998 18030010040

20,5370وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 169121.520720,537 18030010050

11,7960وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 88134.045511,796 18030010070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

03,683وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 29127.00003,683 18030010080

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

15622.865403,567 3,5670

3,5670وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 15622.86543,567 18030040040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

6,73587.15140586,965 543,57343,392

165,5780وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,43368.0551165,578 18030050040

78,5330وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 94982.753478,533 18030050050

146,3360وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,81280.7594146,336 18030050070

50,4140وجشنادرنه هورگ شزومآ 55491.000050,414 18030050080

102,7120وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 987104.0648102,712 18030050100

043,392وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,80824.000043,392 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,008119.30530239,565 220,00019,565

66,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 75687.963066,500 18030060030

51,5000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 400128.750051,500 18030060040

36,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 46777.087836,000 18030060050

66,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 385171.428666,000 18030060090

019,565وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 45543.000019,565 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9,37411.40420106,903 97,5439,360
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,5294,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,6873.099914,529 18030080010

78,0005,360اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 9,3748.892783,360 18030080250

3,3270وجشناددمآو تفر هب كمك 9,3740.35493,327 18030080280

5,6870وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 9,3740.60675,687 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

9,3740.373403,500 3,5000

1,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 8125.00001,000 18030230030

5000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 1005.0000500 18030230040

2,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 5400.00002,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4,7872.7575013,200 13,2000

2,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4,6870.42672,000 18030270010

6,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 50120.00006,000 18030270020

5,2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 50104.00005,200 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,82022.4401040,841هيرشن-باتك1803035000 40,8410

16,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 151,066.666716,000 18030350010

12,8410تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 30042.803312,841 18030350020

6,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,5004.00006,000 18030350030

6,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 51,200.00006,000 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

95157.4679054,652 54,6520

32,6020يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 315103.498432,602 18040030030

6,9600هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 51,392.00006,960 18040030100

1,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1662.50001,000 18040030140

1,0000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1566.66671,000 18040030140

13,0900همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 60021.816713,090 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 30300.000009,000درواتسد1805003000 9,0000

6,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 25240.00006,000 18050030090

3,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 5600.00003,000 18050030240

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1050.00000500هدش يتايلمع هژورپ1806001000 5000

5000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 1050.0000500 18060010640

هشيبرس يزرواشك هدكشزومآ دنجريب هاگشناد - 12310025,772 4,77201,000

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

51,154.400005,772 4,7721,000

4,7720وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 31,590.66674,772 18030040060

01,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2500.00001,000 18030040080

نايارس يزرواشك هدكشزومآ دنجريب هاگشناد - 123100326,543 24,54302,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1923.64580700راكشزرو1702002000 7000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1923.6458700 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

20975.4019015,759 13,7592,000

13,7590وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 19271.661513,759 18030050100

02,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 17117.64712,000 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5919.644705,700 5,7000

1,5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1927.81251,500 18030080010

3,5000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 5070.00003,500 18030080250

5000وجشناددمآو تفر هب كمك 1922.6042500 18030080280

2000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1921.0417200 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2125.896201,250 1,2500

3500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1921.8229350 18030270010

4000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1526.6667400 18030270020

5000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5100.0000500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2528.468302,134هيرشن-باتك1803035000 2,1340

1,0340هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2517.00001,034 18030350010

5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5010.0000500 18030350020

3000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2001.5000300 18030350030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2150.0000300 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1060.00000600 6000

6000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1060.0000600 18040030030

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 666.66670400درواتسد1805003000 4000

3000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 475.0000300 18050030090

1000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 250.0000100 18050030240

سودرف يسدنهم و ينف هاگشناد 123100440,334 37,33403,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 7700.77920600راكشزرو1702002000 6000

6000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 7700.7792600 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

28426.007007,386 6,886500

6,8860وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 26725.79036,886 18030040040

0500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1729.4118500 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

60334.2305020,641 18,1412,500

18,1410وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 50336.065618,141 18030050070

02,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 10025.00002,500 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,9903.960307,881 7,8810

1,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3602.77781,000 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,5000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 9072.22226,500 18030080250

2310وجشناددمآو تفر هب كمك 7700.3000231 18030080280

1500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 7700.1948150 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

7700.84420650 6500

6500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 7700.8442650 18030270010

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3525.113601,800هيرشن-باتك1803035000 1,8000

9000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2450.0000900 18030350010

6000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5012.0000600 18030350020

3000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3500.8571300 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

12114.666701,376 1,3760

1,1830يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 10118.30001,183 18040030030

1930هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 296.5000193 18040030100

تانئاق رهمگرزب هاگشناد 123101185,923 75,923010,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,0741.399401,503راكشزرو1702002000 1,5030

1,5030وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,0741.39941,503 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,26748.7127061,719 54,7197,000

18,8340وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 48239.074718,834 18030050040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,6240وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 6456.62503,624 18030050050

32,2610وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 52861.100432,261 18030050070

07,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 19336.26947,000 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,7306.9538012,030 9,0303,000

2300وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2301.0000230 18030080010

7,8003,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 20054.000010,800 18030080250

3000وجشناددمآو تفر هب كمك 6000.5000300 18030080280

7000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 7001.0000700 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,0891.296601,412 1,4120

5370وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,0740.5000537 18030270010

3250داديوراهودراو مسارم يرازگرب 565.0000325 18030270020

5500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1055.0000550 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2,5071.799004,510هيرشن-باتك1803035000 4,5100

5100هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2255.0000510 18030350010

1,1000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 4275.00001,100 18030350020

2,5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,5001.00002,500 18030350030

4000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1400.0000400 18030350060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

31107.709703,339 3,3390

2,6250يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 25105.00002,625 18040030030

7140هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 6119.0000714 18040030100

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 4352.500001,410درواتسد1805003000 1,4100

1,1000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2550.00001,100 18050030090

3100هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1310.0000310 18050030240

دنجريب يتعنص هاگشناد 1231021133,776 124,76209,014

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 6801.25000850راكشزرو1702002000 8500

8500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6801.2500850 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,20641.0512090,559 83,5457,014

4,9000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 14035.00004,900 18030050050

78,6450وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,60549.000078,645 18030050070

07,014وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 46115.21487,014 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

7466.810804,944 4,9440

4550وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 765.0000455 18030060040

4,4890وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 6767.00004,489 18030060050

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

30543.2164013,181 11,1812,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

11,1812,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 51025.845113,181 18030080250

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

9381.759101,650 1,6500

6000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,2060.2720600 18030270010

7000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 769.2105700 18030270020

3500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 507.0000350 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 72012.986109,350هيرشن-باتك1803035000 9,3500

3,7000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 15246.66673,700 18030350010

3,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 30010.00003,000 18030350020

1,6000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,0000.80001,600 18030350030

1,0500هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 5210.00001,050 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

8257.929706,542 6,5420

3,7120يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 6458.00003,712 18040030030

2,5300هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 23110.00002,530 18040030100

3000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2313.0435300 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 20335.000006,700درواتسد1805003000 6,7000

2,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3833.33332,500 18050030090

4,2000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 18233.33334,200 18050030240

452



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

جوساي هاگشناد 1232001662,347 587,347075,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3,8001.403405,333راكشزرو1702002000 5,3330

5,3330وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,5001.52375,333 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

226262.0044059,213 44,21315,000

6,9030وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 39177.00006,903 18030010030

23,9680وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 112214.000023,968 18030010040

7,8420وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 24326.75007,842 18030010050

5,5000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 26211.53855,500 18030010070

015,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 25600.000015,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,77880.92320305,728 280,72825,000

93,4440وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,19878.000093,444 18030050040

56,1580وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 65386.000056,158 18030050050

99,7150وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 99999.814899,715 18030050070

31,4110وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 311101.000031,411 18030050100

025,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 61740.518625,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,172116.75510136,837 127,8379,000

29,8660وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 274109.000029,866 18030060030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

34,9680وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 282124.000034,968 18030060040

31,1950وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 224139.263431,195 18030060050

31,8080وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 226140.743431,808 18030060090

09,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 16654.21699,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,36818.0199078,711 70,7118,000

6,6510وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,6452.51466,651 18030080010

50,1378,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 87066.824158,137 18030080250

11,7040وجشناددمآو تفر هب كمك 5,8901.987111,704 18030080280

2,2190وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,3000.96482,219 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

14147.142902,060 2,0600

5000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 5100.0000500 18030230030

600وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 125.000060 18030230040

1,5000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 5300.00001,500 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4,3682.6087011,395 4,3957,000

1,4841,500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 15019.89332,984 18030270010

1,4022,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 15022.68003,402 18030270020

1,5093,500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 7107.05495,009 18030270030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 8,0000.686105,489هيرشن-باتك1803035000 5,4890

3,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 30100.00003,000 18030350010

5390تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1005.3900539 18030350020

4500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4501.0000450 18030350030

1,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2750.00001,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

310,056.6667030,170 25,1705,000

5,0002,500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 20037.50007,500 18040030030

6,3750هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 15425.00006,375 18040030100

7,5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 15500.00007,500 18040030140

6,2952,500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 50175.90008,795 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 25495.9600012,399درواتسد1805003000 7,3995,000

1,5001,500داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 6500.00003,000 18050030090

2,4001,500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 5780.00003,900 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

3,4992,000دادرارق 25219.96005,499 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 18834.0000015,012هدش يتايلمع هژورپ1806001000 14,0121,000

14,0121,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 35428.914315,012 18060010640

ناراسچگ يهاگشناد عمتجم 123200233,119 29,61903,500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2803.50000980راكشزرو1702002000 9800

9800وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2803.5000980 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

10638.660404,098 3,528570

3,5280وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 9836.00003,528 18030040040

0570وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 871.2500570 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

34452.4448018,041 15,6112,430

6,3000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 12550.40006,300 18030050050

9,3110وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 16656.09049,311 18030050070

02,430وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5544.18182,430 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

38911.164504,343 3,843500

1500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1501.0000150 18030080010

3,400500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 6460.93753,900 18030080250

1370وجشناددمآو تفر هب كمك 1950.7026137 18030080280

1560وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1950.8000156 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3890.91260355 3550

950وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 951.000095 18030270010

2000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 825.0000200 18030270020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

600دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 320.000060 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 8004.000003,200هيرشن-باتك1803035000 3,2000

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2500.00001,000 18030350010

9000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1275.0000900 18030350020

8000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 8001.0000800 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2250.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

5420.400002,102 2,1020

1,2000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 8150.00001,200 18040030030

7820هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 4195.5000782 18040030100

1200هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1210.0000120 18040030140

مارچ يسدنهم و ينف هدكشناد جوساي هاگشناد - 123200317,754 14,25403,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 924.90220451راكشزرو1702002000 151300

151300وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 924.9022451 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

8257.792704,739 4,389350

4,3890وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 7757.00004,389 18030040040

0350وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 570.0000350 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1097.30000973 873100

457



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8730وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 997.0000873 18030050050

0100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1100.0000100 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9245.000004,140 3,240900

200200وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 606.6667400 18030080010

1,750500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 3564.28572,250 18030080250

602100وجشناددمآو تفر هب كمك 868.1628702 18030080280

688100وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 869.1628788 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

928.09780745 245500

95150وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1220.4167245 18030270010

80200داديوراهودراو مسارم يرازگرب 835.0000280 18030270020

70150دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1022.0000220 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 9027.566702,481هيرشن-باتك1803035000 2,231250

9000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2450.0000900 18030350010

600تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 320.000060 18030350020

181250دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 904.7889431 18030350030

1,0900هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2545.00001,090 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

5300.000001,500 1,200300
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

150100يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 383.3333250 18040030030

1,050200هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5250.00001,250 18040030100

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 21,362.500002,725درواتسد1805003000 1,925800

4250داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1425.0000425 18050030090

1,5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 3500.00001,500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0800دادرارق 2400.0000800 18050030360

نيارفسا يسدنهم و ينف يلاعشزومآ عمتجم 1233021114,234 96,084018,150

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5002.860001,430راكشزرو1702002000 1,4300

1,4300وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5002.86001,430 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

2636.00000936 9360

9360وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2636.0000936 18030040040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,57856.6806089,442 72,79216,650

72,7920وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,57846.129372,792 18030050070

016,650وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 61627.029216,650 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,6048.0461012,906 11,4061,500

1,5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 7002.14291,500 18030080010

7,5001,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 16056.25009,000 18030080250
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,1230وجشناددمآو تفر هب كمك 1,6040.70011,123 18030080280

1,2830وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,6040.79991,283 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,6040.648401,040 1,0400

4000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 7000.5714400 18030270010

4200داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2021.0000420 18030270020

2200دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1022.0000220 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 15010.333301,550هيرشن-باتك1803035000 1,5500

5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1500.0000500 18030350010

8000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 4020.0000800 18030350020

2500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1501.6667250 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

15,430.000005,430 5,4300

2,0800يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3265.00002,080 18040030030

1,6000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2800.00001,600 18040030100

1,7500هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2570.00001,750 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2750.000001,500درواتسد1805003000 1,5000

1,1000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 8137.50001,100 18050030090

4000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2200.0000400 18050030240
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ناوريش يزرواشك هدكشناد 123305145,671 41,67104,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1402.00000280راكشزرو1702002000 2800

2800وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1402.0000280 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

28692.5490026,469 23,4693,000

23,4690وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 23699.444923,469 18030050100

03,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5060.00003,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

79101.265808,000 8,0000

8,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 79101.26588,000 18030060090

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

28816.777804,832 3,8321,000

4000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1502.6667400 18030080010

3,0001,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 5080.00004,000 18030080250

2020وجشناددمآو تفر هب كمك 2880.7014202 18030080280

2300وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2880.7986230 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2882.43060700 7000

2000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1501.3333200 18030270010

5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1050.0000500 18030270020

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 10025.000002,500هيرشن-باتك1803035000 2,5000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 3500.00001,500 18030350010

9000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 8011.2500900 18030350020

1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1001.0000100 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

12,890.000002,890 2,8900

6400يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1349.2308640 18040030030

7000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5140.0000700 18040030100

3500هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 570.0000350 18040030140

1,2000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 3040.00001,200 18040030150

رون مايپ هاگشناد 12600018,321,349 2,821,34905,500,000

يروضحريغ ياه شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803013000
يليصحتزاجم

400,00020.803408,321,349 2,821,3495,500,000

57,000750,000وجشناديرتكد عطقم يروضح همين شزومآ 2,000403.5000807,000 18030130010

2,049,3992,122,000وجشناديسانشراك عطقم يروضح همين شزومآ 300,00013.90474,171,399 18030130020

423,0001,954,000وجشناددشرا يسانشراك عطقم يروضح همين شزومآ 55,00043.21822,377,000 18030130030

97,520250,000هرودرود هار زا ياه شزومآ هيارا 625,605.1613347,520 18030130040

56,230230,000هرودزاب ياه شزومآ هيارا 1815,901.6667286,230 18030130050

96,20086,000اوتحميا هناسر دنچ يشزومآ ياوتحم يزاسهبو ديلوت 355513.2394182,200 18030130070

 شهوژپ و شزومآ يارب نآ دربراك و يللملانيب و يلم هكبش داجيا
تسيز طيحم

42,000108,000هكبش 256,000.0000150,000 18030130090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

مالسا ناهج ( دنمشوه ) يزاجم ياه هاگشناد  هكبش - رون مايپ هاگشناد 12600025,000 5,00000

يروضحريغ ياه شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803013000
يليصحتزاجم

12416.666705,000 5,0000

5,0000هرودرود هار زا ياه شزومآ هيارا 12416.66675,000 18030130040

دورهاش يتعنص هاگشناد 12620011,135,036 1,005,0360130,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 8,2831.4975012,404راكشزرو1702002000 10,0002,404

10,0002,404وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,2113.863012,404 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

552206.82790114,169 99,36314,806

2,6310وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 13202.38462,631 18030010030

35,9640وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 161223.378935,964 18030010040

53,0180وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 227233.559553,018 18030010050

7,7500وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 31250.00007,750 18030010070

014,806وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 120123.383314,806 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

5,42581.13860440,177 393,85646,321

46,4800وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 56083.000046,480 18030050040

60,6320وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 68988.000060,632 18030050050

213,8400وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2,16099.0000213,840 18030050070

12,5840وجشنادرنه هورگ شزومآ 121104.000012,584 18030050080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

60,3200وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 580104.000060,320 18030050100

046,321وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,31535.225146,321 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,163129.24040279,547 253,22426,323

29,4120وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 258114.000029,412 18030060030

75,9250وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 584130.008675,925 18030060040

116,4800وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 832140.0000116,480 18030060050

4,6800وجشنادرنه هورگ شزومآ 30156.00004,680 18030060060

26,7270وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 177151.000026,727 18030060090

026,323وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 28293.344026,323 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,28312.79500105,981 90,59315,388

13,7425,905وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3,4575.683319,647 18030080010

69,0007,120اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,50050.746776,120 18030080250

4,496490وجشناددمآو تفر هب كمك 6,4230.77634,986 18030080280

3,3551,873وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 6,4230.81405,228 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8,2834.7089039,004 32,0007,004

9,0003,709وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 6,4231.978712,709 18030270010

19,8002,900داديوراهودراو مسارم يرازگرب 23596.595722,700 18030270020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,200395دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 4089.87503,595 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4,0007.9688031,875هيرشن-باتك1803035000 29,0002,875

8,0001,727هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 81,215.87509,727 18030350010

6,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 30021.66676,500 18030350020

7,5001,148دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3,1002.78978,648 18030350030

7,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 71,000.00007,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

239,816.7770090,185 81,0009,185

28,0002,848يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 307100.482130,848 18040030030

21,0005,694هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50533.880026,694 18040030100

14,0000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 24457.377014,000 18040030140

18,000643همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 36551.076718,643 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 32312.062509,986درواتسد1805003000 6,0003,986

5,0001,139داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 41,534.75006,139 18050030090

1,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 11,000.00001,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,847دادرارق 20142.35002,847 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 20585.4000011,708هدش يتايلمع هژورپ1806001000 10,0001,708

10,0001,708هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 20585.400011,708 18060010640
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

رهبا يسدنهم و ينف هدكشناد ناجنز هاگشناد - 1263002500 50000

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1500.00000500 5000

5000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1500.0000500 18030080310

نانمس هاگشناد 12640011,247,503 1,012,5030235,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 10,4730.267402,800راكشزرو1702002000 2,8000

2,8000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 10,4730.26742,800 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

740197.75680146,340 138,8507,490

29,6500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 169175.443829,650 18030010030

27,5500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 113243.805327,550 18030010040

71,5500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 330216.818271,550 18030010050

10,1000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 24420.833310,100 18030010070

07,490وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 10472.01927,490 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

166224.7952037,316 28,2009,116

28,2000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 97290.721628,200 18030020030

09,116وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 69132.11599,116 18030020040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

6,92571.22170493,210 367,828125,382

69,8000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,16659.862869,800 18030050040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

61,2400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 87070.390861,240 18030050050

148,8010وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,87779.2760148,801 18030050070

54,5100وجشنادرنه هورگ شزومآ 67580.755654,510 18030050080

33,4770وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 35993.250733,477 18030050100

0125,382وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,97863.3883125,382 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,642111.95000295,772 257,76038,012

67,0400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 67799.025167,040 18030060030

41,8000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 341122.580641,800 18030060040

123,9600وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,049118.1697123,960 18030060050

9,6000وجشنادرنه هورگ شزومآ 47204.25539,600 18030060060

15,3600وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 85180.705915,360 18030060090

038,012وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 44385.805938,012 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

10,47310.55710110,565 90,56520,000

4,9252,500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,5002.97007,425 18030080010

72,91310,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,60051.820682,913 18030080250

9,4257,500وجشناددمآو تفر هب كمك 10,4731.616116,925 18030080280

3,3020وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 10,4730.31533,302 18030080310
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

10,4731.4323015,000 15,0000

6,9130وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 10,4730.66016,913 18030270010

5,3620داديوراهودراو مسارم يرازگرب 15035.74675,362 18030270020

2,7250دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 4560.55562,725 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4,0007.8750031,500هيرشن-باتك1803035000 31,5000

7,1000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 17417.64717,100 18030350010

9,2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 35026.28579,200 18030350020

10,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4,0002.500010,000 18030350030

5,2000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 41,300.00005,200 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

328,833.3333086,500 66,50020,000

29,5008,500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 312121.794938,000 18040030030

6,0005,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 30366.666711,000 18040030100

3,7420هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 6062.36673,742 18040030140

27,2586,500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 271124.568333,758 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 115178.2609020,500درواتسد1805003000 10,50010,000

7,7935,000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 20639.650012,793 18050030090

2,7072,500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 22,603.50005,207 18050030240
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,500دادرارق 10250.00002,500 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 11,500.000001,500هدش يراجت لوصحم1805012000 1,5000

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,500.00001,500 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 51,300.000006,500هدش يتايلمع هژورپ1806001000 1,5005,000

1,5005,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 51,300.00006,500 18060010640

دازريمهش يكشزپماد هدكشزومآ نانمس هاگشناد - 126400220,862 17,86203,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1503.33330500راكشزرو1702002000 5000

5000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1503.3333500 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

7372.424705,287 3,9871,300

3,9870وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 4490.61363,987 18030040060

01,300وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2944.82761,300 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

77107.389608,269 6,5691,700

6,5690وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 64102.64066,569 18030050100

01,700وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 13130.76921,700 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

15026.620003,993 3,9930

1,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1506.66671,000 18030080010

2,5500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4063.75002,550 18030080250
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2000وجشناددمآو تفر هب كمك 1501.3333200 18030080280

2430وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1501.6200243 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1506.760001,014 1,0140

5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1503.3333500 18030270010

1390داديوراهودراو مسارم يرازگرب 434.7500139 18030270020

3750دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1525.0000375 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5017.26000863هيرشن-باتك1803035000 8630

2630هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1263.0000263 18030350010

1000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 205.0000100 18030350020

5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1503.3333500 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

3312.00000936 9360

4730يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 767.5714473 18040030030

4630هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2231.5000463 18040030100

يروآ نفو ملع كراپ 126400324,800 نانمس هاگشناد - 19,80005,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

17720.791003,680 3,6800

4500حرطاهحرط يبايزرا 3015.0000450 18040140020

6700دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 6710.0000670 18040140380
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,0560روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 4424.00001,056 18040140390

5040روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 2818.0000504 18040140400

1,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 2500.00001,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

72113.097208,143 8,1430

4500هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 1530.0000450 18050050060

6,3360درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 36176.00006,336 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

8470 1177.0000847 18050050220

1100عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 1110.0000110 18050050340

4000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 4100.0000400 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 27846.6799012,977ينيرفآنف دشر خرن1805012000 7,9775,000

1,3900دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 13910.00001,390 18050120020

1,587560دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 6732.04482,147 18050120210

2,2002,200روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 44100.00004,400 18050120220

2,8002,240روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 28180.00005,040 18050120230

رهشيدهم يتيبرت مولع و يسانشناور هدكشناد 126400447,669 نانمس هاگشناد - 41,66906,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4251.10590470راكشزرو1702002000 4700

4700وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4251.1059470 17020020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

52162.500008,450 8,100350

8,1000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 45180.00008,100 18030010030

0350وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 750.0000350 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

27152.3542014,188 11,6002,588

11,6000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 19360.103611,600 18030050040

02,588وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 7833.17952,588 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

102145.0196014,792 12,7002,092

12,7000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 86147.674412,700 18030060030

02,092وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 16130.75002,092 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

42510.352904,400 4,4000

9450وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1635.7975945 18030080010

2,7500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 5055.00002,750 18030080250

3250وجشناددمآو تفر هب كمك 4250.7647325 18030080280

3800وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4250.8941380 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4252.823501,200 1,2000

3800وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1802.1111380 18030270010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8200داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2041.0000820 18030270020

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3006.900002,070هيرشن-باتك1803035000 1,700370

6000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2300.0000600 18030350010

5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2025.0000500 18030350020

6000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3002.0000600 18030350030

0370هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1370.0000370 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

3533.000001,599 1,499100

600100يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1258.3333700 18040030030

8990همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 4619.5435899 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1500.00000500درواتسد1805003000 0500

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0500دادرارق 1500.0000500 18050030360

راسمرگ هاگشناد 126450175,396 56,196019,200

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,88233.2625062,600 51,60011,000

51,6000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,20742.750651,600 18030050070

011,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 67516.296311,000 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,8826.3369011,926 3,7268,200

20060وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 505.2000260 18030080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,9007,600اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 30031.66679,500 18030080250

1,626525وجشناددمآو تفر هب كمك 1,2001.79252,151 18030080280

015وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 170.882415 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

605.83330350 3500

1050وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1500.7000105 18030270010

1900داديوراهودراو مسارم يرازگرب 727.1429190 18030270020

550دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 227.500055 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2001.00000200هيرشن-باتك1803035000 2000

1000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1010.0000100 18030350020

1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3500.2857100 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1320.00000320 3200

3200يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1129.0909320 18040030030

ناگرگ يعيبط عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد 1265001729,893 684,893045,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4,0001.000004,000راكشزرو1702002000 4,0000

4,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4,0001.00004,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

653225.16080147,030 128,03019,000

128,0300وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 543235.7827128,030 18030010070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

019,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 110172.727319,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,97597.49580290,050 283,0507,000

283,0500وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 2,775102.0000283,050 18030050100

07,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 20035.00007,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,021137.03530139,913 127,41312,500

127,4130وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 891143.0000127,413 18030060090

012,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 13096.153812,500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,20914.8460062,487 60,4872,000

4,0371,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,8352.74505,037 18030080010

50,0001,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 98052.040851,000 18030080250

2,9500وجشناددمآو تفر هب كمك 4,2090.70092,950 18030080280

3,5000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4,2090.83163,500 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

25312.000007,800 7,8000

4,5000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 30150.00004,500 18030230030

3000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 506.0000300 18030230040

3,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 20150.00003,000 18030230080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4,2091.841307,750 6,7501,000

3,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,1001.66673,500 18030270010

2,2001,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 10032.00003,200 18030270020

1,0500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5021.00001,050 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 39023.641009,220هيرشن-باتك1803035000 9,2200

5,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 51,000.00005,000 18030350010

2,3000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 11120.72072,300 18030350020

4200دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3901.0769420 18030350030

1,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3500.00001,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

104,599.8000045,998 43,9982,000

16,1980يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 17891.000016,198 18040030030

3,0002,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10500.00005,000 18040030100

4,8000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 6573.84624,800 18040030140

20,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 65030.769220,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 111,209.0909013,300درواتسد1805003000 12,3001,000

11,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 22500.000011,000 18050030090

1,3000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 11118.18181,300 18050030240
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

01,000دادرارق 2540.00001,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 5469.000002,345هدش يراجت لوصحم1805012000 1,845500

100500هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 1060.0000600 18050120010

1000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 520.0000100 18050120100

450هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 222.500045 18050120180

1000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 520.0000100 18050120190

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,500.00001,500 18050120250

دبنگ هاگشناد 1265011277,003 262,003015,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,5001.160002,900راكشزرو1702002000 2,9000

2,9000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,5001.16002,900 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

38245.000009,310 9,3100

9,3100وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 38245.00009,310 18030010070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

12349.561006,096 6,0960

3,2400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 7245.00003,240 18030040030

2,8560وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 5156.00002,856 18030040040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,92964.43700124,299 123,799500

56,0070وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,14349.000056,007 18030050040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

33,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 57257.692333,000 18030050050

14,3520وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 20869.000014,352 18030050070

20,4400وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 28073.000020,440 18030050100

0500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 683.3333500 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

488111.7090054,514 54,5140

4,5120وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 4894.00004,512 18030060030

8,5900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 83103.49408,590 18030060040

41,4120وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 357116.000041,412 18030060090

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,85213.2938037,914 31,4146,500

1,0002,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,4002.14293,000 18030080010

25,8504,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 55055.181830,350 18030080250

2,2820وجشناددمآو تفر هب كمك 2,8530.79992,282 18030080280

2,2820وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,8520.80012,282 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,8521.735604,950 4,9500

1,8000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,8001.00001,800 18030270010

1,7500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 7025.00001,750 18030270020

1,4000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 4531.11111,400 18030270030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 33531.3433010,500هيرشن-باتك1803035000 8,5002,000

5,5002,000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 15500.00007,500 18030350010

8400تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 4220.0000840 18030350020

1,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3352.98511,000 18030350030

1,1600هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2580.00001,160 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

102,002.0000020,020 17,5202,500

8,4601,500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 10693.96239,960 18040030030

3,000500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10350.00003,500 18040030100

5600هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2820.0000560 18040030140

5,500500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 20828.84626,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 22,750.000005,500درواتسد1805003000 2,0003,500

1,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 4250.00001,000 18050030090

1,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2500.00001,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

03,500دادرارق 10350.00003,500 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 2500.000001,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 1,0000

1,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 2500.00001,000 18060010640

تشد ونيم يسدنهم و ينف هدكشناد دبنگ هاگشناد - 12650128,685 8,4850200
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1591.00000159راكشزرو1702002000 1590

1590وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1591.0000159 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

5133.000001,683 1,6830

1,6830وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 5133.00001,683 18030040040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

10839.000004,212 4,2120

4,2120وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 10839.00004,212 18030050070

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

15911.327001,801 1,601200

100200وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1003.0000300 18030080010

1,2540اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2550.16001,254 18030080250

1120وجشناددمآو تفر هب كمك 1590.7044112 18030080280

1350وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1590.8491135 18030080310

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1730.00000730 7300

1800يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 360.0000180 18040030030

3300هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 1330.0000330 18040030100

2200هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1120.0000220 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1100.00000100درواتسد1805003000 1000

1000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1100.0000100 18050030090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

رهش دازآ يناسنا مولع هدكشناد دبنگ هاگشناد - 126501315,979 15,7790200

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 501.0000050راكشزرو1702002000 500

500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 501.000050 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

34330.7464010,546 10,5460

10,5460وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 34330.746410,546 18030050040

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3438.746403,000 2,800200

2250وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1501.5000225 18030080010

2,125200اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 4058.12502,325 18030080250

2100وجشناددمآو تفر هب كمك 3000.7000210 18030080280

2400وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3000.8000240 18030080310

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

3461.000001,383 1,3830

4400يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 588.0000440 18040030030

8930هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 3297.6667893 18040030100

500هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 150.000050 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 11,000.000001,000درواتسد1805003000 1,0000

5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 1500.0000500 18050030090

5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1500.0000500 18050030240
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ناجزارب يعيبط عبانم و يزرواشك هدكشناد - سراف جيلخ هاگشناد 126700284,588 72,588012,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2981.98990593راكشزرو1702002000 5930

5930وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2981.9899593 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

320167.6688053,654 43,15410,500

43,1540وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 320134.856343,154 18030050100

010,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 51205.882410,500 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

107133.6916014,305 14,3050

14,3050وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 107133.691614,305 18030060090

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

42711.936805,097 4,0971,000

847200وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4272.45201,047 18030080010

2,500800اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 5066.00003,300 18030080250

5000وجشناددمآو تفر هب كمك 4271.1710500 18030080280

2500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4270.5855250 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4272.26460967 9670

5490وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1284.2891549 18030270010

2530داديوراهودراو مسارم يرازگرب 831.6250253 18030270020

1650دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1016.5000165 18030270030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 15020.273303,041هيرشن-باتك1803035000 3,0410

7000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1070.0000700 18030350010

7000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 887.5000700 18030350020

1,3000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1508.66671,300 18030350030

3410هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 485.2500341 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

22,283.500004,567 4,5670

2,1000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 2487.50002,100 18040030030

1,2670هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 7181.00001,267 18040030100

1,2000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2157.14291,200 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 21,182.000002,364درواتسد1805003000 1,864500

6480داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2324.0000648 18050030090

1,2160هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 3405.33331,216 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0500دادرارق 2250.0000500 18050030360

مج يسدنهم و ينف هدكشناد سراف جيلخ هاگشناد - 126700331,096 24,45606,640

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2771.50540417راكشزرو1702002000 4170

4170وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2771.5054417 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

39741.7935016,592 10,1526,440
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,1520وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 39725.571810,152 18030050070

06,440وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 7783.63646,440 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

39723.425709,300 9,3000

2,5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 7703.24682,500 18030080010

6,0000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 7008.57146,000 18030080250

7000وجشناددمآو تفر هب كمك 7700.9091700 18030080280

1000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 7700.1299100 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3971.97230783 7830

2980وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1981.5051298 18030270010

3050داديوراهودراو مسارم يرازگرب 838.1250305 18030270020

1800دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 360.0000180 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1508.426701,264هيرشن-باتك1803035000 1,2640

4500هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1045.0000450 18030350010

3500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 843.7500350 18030350020

3430دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1502.2867343 18030350030

1210هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 430.2500121 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

2521.500001,043 1,0430
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5600يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 693.3333560 18040030030

4830هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 3161.0000483 18040030100

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 5339.400001,697درواتسد1805003000 1,497200

7000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2350.0000700 18050030090

7970هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 5159.4000797 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0200دادرارق 366.6667200 18050030360

تاعالطا و تاطابترا يروانف هدكشهوژپ 12670045,800 5,80000

يروĤنفو يسدنهم مولع هعسوت همانرب  تاديلوت دشر خرن1805010000
يروانفو يملع

8725.000005,800 5,8000

5,8000هژورپيسدنهم ياه شهوژپ ماجنا 51,160.00005,800 18050100120

ناجنز هياپ مولع رد يليمكت تاليصحت يلاع شزومآ زكرم 1269001304,474 273,474031,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 7303.013702,200راكشزرو1702002000 2,2000

2,2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 7303.01372,200 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

208272.0769056,592 46,59210,000

46,59210,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 208272.076956,592 18030010040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

16288.0000014,256 14,2560

14,2560وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 16288.000014,256 18030050070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

543143.8122078,090 70,5907,500

70,5900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 543130.000070,590 18030060040

07,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 50150.00007,500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

91329.8894027,289 22,7894,500

2,8204,500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 47015.57457,320 18030080010

18,6000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 31060.000018,600 18030080250

6390وجشناددمآو تفر هب كمك 9130.6999639 18030080280

7300وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 9130.7996730 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

29803.4483023,300 23,3000

9,9850هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 23434.13049,985 18030230030

7,3150وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 10731.50007,315 18030230040

6,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 10600.00006,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

29242.620707,036 7,0360

1,8260وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 9132.00001,826 18030270010

1,2100داديوراهودراو مسارم يرازگرب 3534.57141,210 18030270020

4,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5080.00004,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 9,5743.1211029,881هيرشن-باتك1803035000 29,8810
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

19,2270هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 131,479.000019,227 18030350010

2,1540تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 14015.38572,154 18030350020

3,5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3,5001.00003,500 18030350030

5,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 51,000.00005,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

110246.0909027,070 23,7703,300

6,5853,300يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 10594.14299,885 18040030030

2,1000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10210.00002,100 18040030100

5,0550هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 36140.41675,055 18040030140

10,0300همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 79512.616410,030 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 112,050.0000012,050درواتسد1805003000 8,3503,700

4,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 20225.00004,500 18050030090

3,8500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 5770.00003,850 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

03,700دادرارق 14264.28573,700 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 29507.2414014,710هدش يراجت لوصحم1805012000 12,7102,000

5000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 5010.0000500 18050120010

1,0630تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 2053.15001,063 18050120100

3472,000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 2980.93102,347 18050120180
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 4020.0000800 18050120190

10,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 52,000.000010,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 35342.8571012,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 12,0000

12,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 35342.857112,000 18060010640

يروانف و ملع كراپ ناجنز هياپ مولع رد يليمكت تاليصحت يلاع شزومآ زكرم - 126900224,600 19,60005,000

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

8596.250004,770 4,7700

1,1600حرطاهحرط يبايزرا 4625.21741,160 18040140020

5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 1500.0000500 18040140050

900دشر شيپ هتسهدشر شيپ هرود ياههتسه يبايزرا و يجنسناوت 910.000090 18040140380

5520روانف دحاودشر هرود ياهدحاو يبايزرا و يجنسناوت 2324.0000552 18040140390

4680روآنف تكرشروآنف ياهتكرش يبايزرا و يجنسناوت 2618.0000468 18040140400

2,0000يروانف زكرميروانف ياه داديور و  زكارم يزادنا هار زا تيامح 21,000.00002,000 18040140410

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

10974.000009,740 9,7400

1,6200هژورپروĤنف ياهدحاوواه تكرش يارب يباي هژورپو يبايرازاب 5430.00001,620 18050050060

4,9000درومينف شناد لاقتناو بذجزا تيامحواه حرط يزاس يراجت هب كمك 25196.00004,900 18050050200

 نويليم(تارداص شزرااه تكرش تامدخ و تالوصحم تارداص هب كمك
)لاير

7420 4185.5000742 18050050220

780عارتخا تبثعارتخا تبث هب كمك و يبايزرا 711.142978 18050050340
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,4000هاگشيامنيصصخت ياه هاگشيامنرد تكرش و تيامح ،يرازگرب 8300.00002,400 18050050350

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 81,261.2500010,090ينيرفآنف دشر خرن1805012000 5,0905,000

1,1600دروميصصختو يا هرواشم تامدخ هيارا 5820.00001,160 18050120020

1800دشر شيپ هتسهدشرشيپ هرود ياههتسه زا يلام تيامح 920.0000180 18050120210

1,1502,300روانف دحاودشر هرود روانف ياهدحاو زا يلام تيامح 23150.00003,450 18050120220

2,6002,700روآنف تكرشروآنف ياهتكرش زا يلام تيامح 26203.84625,300 18050120230

يعامتجا نيمات و راك هسسوم 1270001106,650 97,65009,000

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 21,3260.6598014,071زومآ تراهم1802005000 7,0717,000

1,8501,400تعاس -رفنداصتقاو تيريدم،نواعت شزومآ ياه هرود يارجا 4,9460.65713,250 18020050120

8701,400تعاس -رفنراك تشادهبو تظافح شزومآ ياه هرود يارجا 3,3710.67342,270 18020050130

8701,400تعاس -رفنيعامتجاروماو هافر شزومآ ياه هرود يارجا 3,3710.67342,270 18020050140

1,8491,400تعاس -رفنيقوقحو نامزاسروماوراك طباور شزومآ ياه هرود يارجا 5,1360.63263,249 18020050150

1,6321,400تعاس -رفنينيرفآراكو لاغتشا،راكرازاب يشزومآ ياه هرود يارجا 4,5020.67353,032 18020050160

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 10315.500003,155ينيرفآنف دشر خرن1805012000 3,1550

3,1550هژورپيا هميبو يعامتجا هافر،يتيامح ياه شهوژپ ماجنا 10315.50003,155 18060010070

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 292306.2466089,424هدش يتايلمع هژورپ1806001000 87,4242,000

41,321933هژورپراكرازابو لاغتشا،نواعت ياه شهوژپ ماجنا 138306.188442,254 18060010060

46,1031,067هژورپينامزاس ياه شهوژپ ماجنا 154306.298747,170 18060010090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ناجنسفر ( ( جع 1271001858,739 رصعيلو هاگشناد 770,039088,700

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4,4031.816908,000راكشزرو1702002000 8,0000

8,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4,4031.81698,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

126253.4921031,940 31,340600

13,2500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 53250.000013,250 18030010040

18,0900وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 67270.000018,090 18030010070

0600وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 6100.0000600 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

4,113102.77190422,701 372,42450,277

126,9000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,269100.0000126,900 18030050040

61,4240وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 585104.998361,424 18030050050

133,4000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,160115.0000133,400 18030050070

50,7000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 390130.000050,700 18030050100

050,277وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 70970.912650,277 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

953160.24870152,717 130,54322,174

36,7900وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 283130.000036,790 18030060030

36,7040وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 248148.000036,704 18030060040

24,0250وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 155155.000024,025 18030060050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

33,0240وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 192172.000033,024 18030060090

022,174وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 75295.653322,174 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,40321.8660096,276 87,0169,260

24,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,0006.000024,000 18030080010

56,1165,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 85071.901261,116 18030080250

3,4001,800وجشناددمآو تفر هب كمك 4,4031.18105,200 18030080280

3,5002,460وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4,4031.35365,960 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4,4037.0836031,189 24,8006,389

8,0003,389وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4,4032.586611,389 18030270010

12,0001,500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 14295.070413,500 18030270020

4,8001,500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 59106.77976,300 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 21,2401.6055034,100هيرشن-باتك1803035000 34,1000

14,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 141,000.000014,000 18030350010

1,1000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5918.64411,100 18030350020

17,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 6,0002.833317,000 18030350030

2,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 21,000.00002,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1,25948.8896061,552 61,5520
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

16,2970يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 17792.073416,297 18040030030

24,6820هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 90274.244424,682 18040030100

7,8200هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 19639.89807,820 18040030140

12,7530همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 35036.437112,753 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 34178.029406,053درواتسد1805003000 6,0530

3,3760داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 13259.69233,376 18050030090

2,6770هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 11243.36362,677 18050030240

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 12,000.000002,000هدش يراجت لوصحم1805012000 2,0000

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 42290.7381012,211هدش يتايلمع هژورپ1806001000 12,2110

12,2110هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 42290.738112,211 18060010640

يدربراك ،يملع عماج هاگشناد 12720012,569,400 269,40002,300,000

يگنهرف ياه تيلاعفدوبهب همانرب  تاونسردوجشناد1802014000
يليصحتزاجم

415,0000.36550151,663 11,663140,000

11,663140,000دروميگنهرف ياه تيلاعفدوبهب يارب يراذگ تسايس 363,0990.4177151,663 18020140010

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب  تاونسردوجشناد1802019000
يليصحتزاجم

415,0005.017502,082,247 75,1172,007,130

1,20015,000سردمناسردم تيحالصدييأت يسررب 46,2480.350316,200 18020190010

17,00022,130هتسبيشزومآ ياهدرادناتسا نيودتو هيهت 43091.000039,130 18020190020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

56,9171,970,000همانربشزومآ ياقترا ياه همانرب يارجا يراذگ تسايس 342,7435.91382,026,917 18020190030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

415,0000.54330225,490 182,62042,870

7,0008,000وجشناديناور تشادهبو هرواشم تامدخ هيارا 63,0250.238015,000 18030080060

175,62034,870وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمات 350,8160.6000210,490 18030080140

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1,20091.66670110,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 0110,000

08,500هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 81104.93838,500 18060010170

057,000درومتاعالطاو تاطابترا يروĤنف ياه تخاسريز هعسوت 1,10051.818257,000 18060010230

04,000درومينيرفآراك هعسوت 21190.47624,000 18060010240

040,500دنسيشزومآو يملع ياه هتفايرشنوديلوت 1,30031.153840,500 18060010270

نادمه يتعنص هاگشناد 1274001141,249 131,44909,800

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1639.00000624راكشزرو1702002000 6240

6240وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1639.0000624 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,65857.2593094,936 89,1965,740

89,1960وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,34566.316789,196 18030050070

05,740وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 31318.33875,740 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

167131.3054021,928 20,7681,160

20,7680وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 138150.492820,768 18030060050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

01,160وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2940.00001,160 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,4839.7390014,443 11,9432,500

8060وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 6201.3000806 18030080010

9,6222,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 26046.623112,122 18030080250

1,2000وجشناددمآو تفر هب كمك 6201.93551,200 18030080280

3150وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1072.9439315 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,4830.697201,034 1,0340

2410وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,6850.1430241 18030270010

4930داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1729.0000493 18030270020

3000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1520.0000300 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 10033.140003,314هيرشن-باتك1803035000 3,3140

1,2050هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 11,205.00001,205 18030350010

9920تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 7014.1714992 18030350020

3170دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1003.1700317 18030350030

8000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2400.0000800 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

21,504.375002,407 2,4070

9600يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1564.0000960 18040030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7670هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 6127.8333767 18040030100

1800هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1810.0000180 18040030140

5000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2520.0000500 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 6221.166701,327درواتسد1805003000 927400

2970داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 399.0000297 18050030090

2300هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1230.0000230 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

400400دادرارق 3266.6667800 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 2247.50000495هدش يراجت لوصحم1805012000 4950

1130هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 337.6667113 18050120010

240تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 124.000024 18050120100

1380هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 269.0000138 18050120180

200عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 120.000020 18050120190

2000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 2100.0000200 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1741.00000741هدش يتايلمع هژورپ1806001000 7410

7410هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 1741.0000741 18060010640

0( هر ) 1274601257,546 يدرجورب يمظعلا هلا هيآ هاگشناد 241,846015,700

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,2000.727301,600راكشزرو1702002000 1,6000

1,6000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,2000.72731,600 17020020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,39636.32390123,356 118,3565,000

45,3180وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,07942.000045,318 18030050040

25,9200وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 57645.000025,920 18030050050

38,9400وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 88544.000038,940 18030050070

8,1780وجشنادرنه هورگ شزومآ 17447.00008,178 18030050080

05,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 6827.33145,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

44351.8352022,963 20,9632,000

10,7250وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 19555.000010,725 18030060030

7,7220وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 11766.00007,722 18030060040

2,5160وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 3768.00002,516 18030060050

02,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 9421.27662,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,06315.2648046,756 38,0568,700

3,9960وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,1701.84153,996 18030080010

27,5008,700اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 55065.818236,200 18030080250

3,5600وجشناددمآو تفر هب كمك 3,5601.00003,560 18030080280

3,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3,0630.97943,000 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3,0631.126303,450 3,4500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,9000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,9001.00001,900 18030270010

1,1000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 3828.94741,100 18030270020

4500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1140.9091450 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2,3003.676108,455هيرشن-باتك1803035000 8,4550

2,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 5500.00002,500 18030350010

1,6500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 8519.41181,650 18030350020

2,3000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,3001.00002,300 18030350030

2,0050هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 8250.62502,005 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

128380.4609048,699 48,6990

18,0570يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 79228.569618,057 18040030030

19,9820هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 190105.168419,982 18040030100

1,2100هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 9134.44441,210 18040030140

9,4500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 14067.50009,450 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 5256.200001,281درواتسد1805003000 1,2810

7800داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3260.0000780 18050030090

2670هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 553.4000267 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

2340دادرارق 733.4286234 18050030360
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 7140.85710986هدش يتايلمع هژورپ1806001000 9860

9860هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 7140.8571986 18060010640

ناتسلگ هاگشناد 1274801318,982 283,982035,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,8001.405602,530راكشزرو1702002000 2,5300

2,5300وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,8001.40562,530 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

34224.000007,616 7,6160

7,6160وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 34224.00007,616 18030010040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,26566.72490151,132 136,44314,689

40,6870وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 66761.000040,687 18030050040

49,1700وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 74566.000049,170 18030050050

38,6320وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 48979.002038,632 18030050070

7,9540وجشنادرنه هورگ شزومآ 9782.00007,954 18030050080

014,689وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 26755.015014,689 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

610112.6689068,728 64,8523,876

15,6170وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 16197.000015,617 18030060030

30,6920وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 259118.501930,692 18030060040

14,5080وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 117124.000014,508 18030060050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,0350وجشنادرنه هورگ شزومآ 28144.10714,035 18030060060

03,876وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4586.13333,876 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,59713.8621036,000 34,0002,000

6,5000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,4004.64296,500 18030080010

23,5802,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 45556.219825,580 18030080250

1,8200وجشناددمآو تفر هب كمك 2,5970.70081,820 18030080280

2,1000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,5970.80862,100 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,5972.131305,535 5,5350

2,4950وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,4001.03962,495 18030270010

2,1900داديوراهودراو مسارم يرازگرب 6036.50002,190 18030270020

8500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 3524.2857850 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5009.900004,950هيرشن-باتك1803035000 4,9500

2,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 5500.00002,500 18030350010

1,4000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 6720.89551,400 18030350020

5500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5001.1000550 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1500.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

151,665.4000024,981 23,5461,435

499



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,796500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 13285.575811,296 18040030030

5,2500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 15350.00005,250 18040030100

4,5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 6075.00004,500 18040030140

3,000935همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 19120.60213,935 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 115,200.0000015,200درواتسد1805003000 2,20013,000

2,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 4500.00002,000 18050030090

2000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1200.0000200 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

013,000دادرارق 15866.666713,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 11,500.000001,500هدش يراجت لوصحم1805012000 1,5000

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,500.00001,500 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 3270.00000810هدش يتايلمع هژورپ1806001000 8100

8100هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 3270.0000810 18060010640

لوتك دابآيلع يلاع شزومآ عمتجم ناتسلگ هاگشناد - 127480220,135 17,13503,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 252.0000050راكشزرو1702002000 500

500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 252.000050 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

46334.9568016,185 13,6852,500

13,6850وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 34339.898013,685 18030050070

500



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

02,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 12020.83332,500 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2435.349801,300 1,000300

3000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1502.0000300 18030080010

300300اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1154.5455600 18030080250

1500وجشناددمآو تفر هب كمك 2140.7009150 18030080280

2500وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2900.8621250 18030080310

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

21,100.000002,200 2,2000

8500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 994.4444850 18040030030

1,3100هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 4327.50001,310 18040030100

400هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 220.000040 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1400.00000400درواتسد1805003000 200200

100200داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3100.0000300 18050030090

1000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1100.0000100 18050030240

(س)1 هموصعم ترضح يناسنا مولع هدكشناد 1274901101,359 96,35905,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1535.09800780راكشزرو1702002000 7800

7800وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1535.0980780 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

90069.9544062,959 57,9595,000

501



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

57,9590وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 76375.962057,959 18030050040

05,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 28017.85715,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

123101.0000012,423 12,4230

12,4230وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 123101.000012,423 18030060030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,4203.197907,739 7,7390

1,4800وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 7402.00001,480 18030080010

5,2500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 15035.00005,250 18030080250

6120وجشناددمآو تفر هب كمك 7650.8000612 18030080280

3970وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 7650.5190397 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

7853.619102,841 2,8410

8410وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 7651.0993841 18030270010

2,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 20100.00002,000 18030270020

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 22816.236803,702هيرشن-باتك1803035000 3,7020

3,0300هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 6505.00003,030 18030350010

4620تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2221.0000462 18030350020

2100دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2001.0500210 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

7794.883107,306 7,3060

502



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,0200يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 20101.00002,020 18040030030

3,6800هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10368.00003,680 18040030100

700هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 170.000070 18040030140

510هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 151.000051 18040030140

1,4850همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 4533.00001,485 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 8451.125003,609درواتسد1805003000 3,6090

2,0160داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 8252.00002,016 18050030090

1,5930هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 3531.00001,593 18050030240

مق يتعنص هاگشناد 1274951149,817 137,667012,150

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,6770.39950670راكشزرو1702002000 6700

6700وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,6770.3995670 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,37262.3608085,559 81,1594,400

81,1590وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,30862.048281,159 18030050070

04,400وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 6468.75004,400 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

38188.3097033,646 32,2661,380

4,4590وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 5187.43144,459 18030060040

27,8070وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 31887.443427,807 18030060050

503



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

01,380وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 12115.00001,380 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,6276.5630017,241 10,8716,370

3,9000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 7505.20003,900 18030080010

5,6306,370اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 20060.000012,000 18030080250

1,3410وجشناددمآو تفر هب كمك 1,6770.79961,341 18030080280

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

7782.696702,098 2,0980

3820وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 7500.5093382 18030270010

1,4600داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2073.00001,460 18030270020

2560دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 832.0000256 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 2299.218302,111هيرشن-باتك1803035000 2,1110

1,2900هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2645.00001,290 18030350010

5200تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 2620.0000520 18030350020

2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2001.0000200 18030350030

1010هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1101.0000101 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

11753.504306,260 6,2600

2,1000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 6035.00002,100 18040030030

4,0250هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5805.00004,025 18040030100

504



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

600هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 160.000060 18040030140

200هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 120.000020 18040030140

550همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 501.100055 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2504.000001,008درواتسد1805003000 1,0080

1,0080داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2504.00001,008 18050030090

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 6204.000001,224هدش يتايلمع هژورپ1806001000 1,2240

1,2240هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 6204.00001,224 18060010640

1( نارهاوخ هژيو - ) 127496183,769 رثوك هاگشناد 78,26905,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 8001.500001,200راكشزرو1702002000 1,2000

1,2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 8001.50001,200 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,72633.1756057,261 57,2610

31,2610وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,04529.914831,261 18030050040

9,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 29230.82199,000 18030050050

17,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 38943.701817,000 18030050070

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,7268.7995015,188 11,1884,000

6002,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3008.66672,600 18030080010

8,0002,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 16062.500010,000 18030080250

505



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,2080وجشناددمآو تفر هب كمك 1,7260.69991,208 18030080280

1,3800وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,7260.79951,380 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,7260.648901,120 1,1200

3200وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 6000.5333320 18030270010

5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2520.0000500 18030270020

3000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1225.0000300 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 10027.000002,700هيرشن-باتك1803035000 2,7000

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2500.00001,000 18030350010

1,6000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 8020.00001,600 18030350020

1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1001.0000100 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

15,700.000005,700 4,2001,500

1,5001,500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3585.71433,000 18040030030

9000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 3300.0000900 18040030100

1,8000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2572.00001,800 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1600.00000600درواتسد1805003000 6000

3000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2150.0000300 18050030090

3000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 2150.0000300 18050030240

506



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

(س)1 127497138,323 سجرن ترضح يناسنا مولع هدكشناد 30,32308,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3161.99370630راكشزرو1702002000 6300

6300وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3161.9937630 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

31671.9241022,728 22,7280

22,7280وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 31671.924122,728 18030050040

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

31637.9114011,980 3,9808,000

1,0001,500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 25010.00002,500 18030080010

2,5005,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 48156.25007,500 18030080250

240750وجشناددمآو تفر هب كمك 3163.1329990 18030080280

240750وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3163.1329990 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3160.83860265 2650

850وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1700.500085 18030270010

800داديوراهودراو مسارم يرازگرب 240.000080 18030270020

1000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 520.0000100 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3004.766701,430هيرشن-باتك1803035000 1,4300

1,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2500.00001,000 18030350010

1000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 616.6667100 18030350020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3300دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3001.1000330 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

6001.48330890 8900

1600يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 820.0000160 18040030030

6000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 3200.0000600 18040030100

1300هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 816.2500130 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 3133.33330400درواتسد1805003000 4000

4000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3133.3333400 18050030090

شرورپ و شزومآ يلاع ياروش هناخريبد 127500257,500 57,50000

اروش تابوصم يبايزراو تراظن همانرب 53235.2830012,470هبوصم1801014000 12,4700

7,4440هبوصميلاع ياروش تابوصمرب تراظنو يبايزرا 53140.45287,444 18010140010

5,0260زور-رفنيشزومآزكارمزا يتراظنديدزاب 34714.48425,026 18010140020

شرورپو شزومآ ماظن ياقترا ياه حرط يسررب همانرب 279109.5341030,560حرط1801020000 30,5600

4,8260حرطيشرورپو يشزومآ تاررقمو نيناوق عضو و حالصا، اهحرط يسررب 26718.07494,826 18010200010

6,1320هسلجيصصخت ياه هتيمكواه نويسيمك تاسلج ليكشت 57110.73916,132 18010200020

19,6020هام -رفنيشرورپو يشزومآ ياه تيلاعف تيريدم 53636.570919,602 18010200030

يلغش ياه شزومآ همانرب 2201.81820400همانيهاوگ1802007000 4000

4000تعاس -رفنناسانشراك يملع ياقترا 3,1420.1273400 18020070050

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 43327.2093014,070هدش يتايلمع هژورپ1806001000 14,0700
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,6210هسلجيللملا نيب يگنهرف تالدابمو يملع ياه تسشن يرازگرب 5387.18874,621 18060010400

9,4490هژورپيشيامزآ ياه حرط يارجاو تاعلاطم يدربراك ياه شهوژپ 43219.74429,449 18060010410

نازومآشناد تمالس اقترا و يندب تيبرت ياهتيلاعف 12750051,743,600 شرورپ و شزومآ ترازو - 1,531,100212,5000

نازومآ شناد يندب تيبرت همانرب  هورگردزومآ شناد1801007000
طبريذ ينس

10,608,0000.078352,920831,020 778,1000

200,1000زومآ شناديزومآ شناد يندب تيبرت ياه همانرب يارجا 11,466,0000.0221253,020 180100700152,920

308,0000زومآ شناديندب تيبرت همانرب قوف ياه تيلاعف يارجا 11,466,0000.0269308,000 18010070020

160,0000زومآ شناديزومآ شناد تاقباسم يرازگرب 43,0003.7209160,000 18010070030

110,0000زومآ شناديندب تيبرت تامادقا يبايراجنه 11,466,0000.0096110,000 18010070040

نازومآ شناد تمالس ياقترا همانرب  هورگردزومآ شناد1801016000
طبريذ ينس

10,607,0000.04150440,000 440,0000

264,0000زومآ شنادسرادم تشادهب ياقترا 11,466,0000.0230264,000 18010160010

134,0000زومآ شناديتشادهب ياه تبقارم ماجنا 11,466,0000.0117134,000 18010160020

42,0000زومآ شناديتشادهب تامادقا يبايراجنه 11,466,0000.003742,000 18010160030

نازومآ شناد يعامتجا ياه بيسآزا يريگشيپ همانرب  هورگردزومآ شناد1801018000
طبريذ ينس

2,650,0000.1783159,580472,580 313,0000

270,0000زومآ شنادنازومآ شناد يعامتجا ياه تبقارم ماظن يارجا 2,294,0000.1177270,000 18010180010

21,0000زومآ شنادرطخ ضرعم رد نازومآ شناد هب يزاسدنمناوت تامدخ هيارا 1,720,0000.0617106,039 180101800285,039

22,0000رفننيدلاوو نازومآ شناد هب يعامتجا ياه بيسآزا يريگشيپ 1,720,0000.056196,541 180101800374,541

شناد و راك ياه شزومآ رد تكراشم هعسوت و يراپس نورب شرورپ و شزومآ ترازو - 1275007661,000 661,00000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

شنادوراك هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802002000
طبريذ

250,0002.64400661,000 661,0000

661,0000زومآ شناد)يراپس نورب(يهاگراكو يلمع ياه شزومآ تامدخديرخ 313,0002.1118661,000 18020020120

نازومآ شناد يتيبرت روما و يشرورپ ياه تيلاعف - شرورپ و شزومآ ترازو 12750081,975,500 1,975,50000

نازومآ شناد يزاسدنمناوتو يتيبرتروما،يشرورپ همانرب  هورگردزومآ شناد1801008000
طبريذ ينس

6,844,2120.224201,534,500 1,534,5000

114,0000زومآ شناديگدنز يساسا ياه تراهم شزومآ 1,084,0000.1052114,000 18010080010

400,0000زومآ شناديعامتجاو ينيد،يرنه،يگنهرف همانرب قوف ياه تيلاعف يارجا 3,075,0000.1301400,000 18010080020

87,0000نوناك-هاگودرايتيبرت يگنهرف ياه نوناكواه هاگودرا هرادا 1,50058.000087,000 18010080030

58,0000زومآ شنادهداوناخ ييامنهارو هرواشم تامدخ هيارا 1,084,0000.053558,000 18010080040

55,0000زومآ شناديزومآ شناد ييامنهارو هرواشم تامدخ هيارا 1,300,0000.042355,000 18010080050

512,0000زومآ شناديا هرواشمو يتيبرت،يشرورپ ياه همانرب تيفيك ياقترا 3,075,0000.1665512,000 18010080060

18,5000هروديزومآ شناد ياهرانيمسو شيامه يرازگرب 32057.812518,500 18010080070

43,0000هناخباتكسرادم ياه هناخباتك يناسرزور هبودوبهب 20,0002.150043,000 18010080080

137,0000زومآ شنادنازومآ شناد تغارف تاقوا يزاس ينغو يزاسدنمناوت 3,075,0000.0446137,000 18010080090

74,0000هتسبيبهذمو يرنه،يگنهرف ياهالاكو تامدخديلوت 17,5004.228674,000 18010080100

36,0000زومآ شناديليصحت تيادهو هرواشم تامدخ هئارا 980,0000.036736,000 18010080140

يزومآ شناد نامزاس ياه تيلاعف ءاقتراو تياده همانرب  هورگردزومآ شناد1801021000
طبريذ ينس

6,844,3420.01800123,000 123,0000

42,0000زومآ شناديعامتجاو ينيد،يرنه،يگنهرف همانرب قوف ياه تيلاعف يارجا 2,167,0000.019442,000 18010210020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

22,0000زومآ شنادنازومآ شناد تغارف تاقوا يزاس ينغو يزاسدنمناوت 1,300,0000.016922,000 18010210030

19,0000هتسبيبهذمو يرنه،يگنهرف ياهالاكو تامدخديلوت 5,0003.800019,000 18010210040

40,0000زومآ شناديا هرواشمو يتيبرت،يشرورپ ياه همانرب تيفيك ياقترا هب كمك 2,200,0000.018240,000 18010210050

نازومآ شناد يمالسا ياه نمجنا ينابيتشپو تياده همانرب  ياه نمجنا دادعت1801022000
سرادم يمالسا

3101,025.80650318,000 318,0000

119,3000زومآ شناديعامتجاو ينيد،يرنه،يگنهرف همانرب قوف ياه تيلاعف يارجا 1,700,0000.0702119,300 18010220010

198,7000زومآ شناديا هرواشمو يتيبرت،يشرورپ ياه همانرب تيفيك ياقترا هب كمك 2,500,0000.0795198,700 18010220020

نايگنهرف هريخذ قودنص هب كمك 1275009630,000 شرورپ و شزومآ ترازو  - 0630,0000

نايگنهرفزا تيامح همانرب 720,0000.8750630,000630,000لومشم يگنهرف1903017000 00

00رفننايگنهرف زا تيامح رد تلود تادهعت يافيا 720,0000.8750630,000 1903017004630,000

روشك زا جراخ سرادم هرادا - شرورپ و شزومآ ترازو 127500101,800,000 1,800,00000

روشكزا جراخ نازومآ شناد شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801004000
طبريذ ينس

14,100127.659601,800,000 1,800,0000

900,0000زومآ شنادييادتبا هرود نازومآ شناد شرورپو شزومآ 8,650104.0462900,000 18010040010

425,0000زومآ شنادهطسوتم لوا هرود نازومآ شناد شرورپو شزومآ 3,125136.0000425,000 18010040020

370,0000زومآ شناديرظن هطسوتم مود هرود شرورپو شزومآ 2,325159.1398370,000 18010040030

105,0000زومآ شناديزير همانرب و يراذگتسايس 14,1007.4468105,000 18010040070

رادروخرب رتمك قطانم رد يشزومآ تامدخ ديرخ - شرورپ و شزومآ ترازو 127500113,000,000 3,000,00000

ييادتبا شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801001000
طبريذ ينس

6,262,9170.287401,800,000 1,800,0000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,800,0000زومآ شناديشزومآ تامدخ يراپس نورب ياه حرط يارجا 210,0008.57141,800,000 18010010040

هطسوتم لوا هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801005000
طبريذ ينس

2,783,2300.21560600,000 600,0000

600,0000زومآ شناديشزومآ تامدخ يراپس نورب ياه حرط يارجا 70,0008.5714600,000 18010050050

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

1,080,7520.55520600,000 600,0000

600,0000زومآ شناديشزومآ تامدخ يراپس نورب ياه حرط يارجا 70,0008.5714600,000 18010060050

يشزومآ تلادع هعسوت و يشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف هب يشخب تيفيك - 127500122,882,500 شرورپو شزومآ ترازو 2,882,50000

ييادتبا شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801001000
طبريذ ينس

6,262,9220.195301,223,067 1,223,0670

50,8020زومآ شناديبرغ ناجيابرذآ ناتسا يشرورپو يشزومآ ياه صخاش ياقترا 8,4676.000050,802 18010010070

186,6000زومآ شنادناتسچولبو ناتسيس ناتسا يشرورپو يشزومآ ياه صخاش ياقترا 31,1006.0000186,600 18010010080

28,8000زومآ شنادناگزمره ناتسا يشرورپو يشزومآ ياه صخاش ياقترا 4,8006.000028,800 18010010090

54,9000زومآ شنادنامرك ناتسا يشرورپو يشزومآ ياه صخاش ياقترا 9,1506.000054,900 18010010100

69,0000زومآ شناديرياشع قطانم نازومآ شناد شرورپو شزومآ تيفيك ياقترا 11,5006.000069,000 18010010110

37,8670حرطيهاگشزومآ تيريدم تيفيك ياقترا 321,183.343837,867 18010010120

56,5800هورگيشزومآ ياه هورگ تيوقت 4,10013.800056,580 18010010160

258,5180زومآ شناداهرهش هيشاحو يمسرريغ ياه هاگتنوكسرد يشزومآ تامدخ هعسوت 151,1801.7100258,518 18010010170

480,0000زومآ شناديشزومآ تلادع هعسوتو يشزومآرقف شهاك 80,0006.0000480,000 18010010230

هطسوتم لوا هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801005000
طبريذ ينس

2,783,2240.17600489,967 489,9670
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

117,0000زومآ شناديبرغ ناجيابرذآ ناتسا يشرورپو يشزومآ ياه صخاش ياقترا 19,5006.0000117,000 18010050090

126,0000زومآ شنادناتسچولبو ناتسيس ناتسا يشرورپو يشزومآ ياه صخاش ياقترا 21,0006.0000126,000 18010050100

45,0000زومآ شنادناگزمره ناتسا يشرورپو يشزومآ ياه صخاش ياقترا 7,5006.000045,000 18010050110

51,6000زومآ شنادنامرك ناتسا يشرورپو يشزومآ ياه صخاش ياقترا 8,6006.000051,600 18010050120

36,6000زومآ شناديرياشع قطانم نازومآ شناد شرورپو شزومآ تيفيك ياقترا 6,1006.000036,600 18010050130

37,8670حرطيهاگشزومآ تيريدم تيفيك ياقترا 321,183.343837,867 18010050140

75,9000هورگيشزومآ ياه هورگ تيوقت 5,50013.800075,900 18010050190

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

1,080,7520.11290122,046 122,0460

37,8660حرطيهاگشزومآ تيريدم تيفيك ياقترا 321,183.312537,866 18010060100

84,1800هورگيشزومآ ياه هورگ تيوقت 6,10013.800084,180 18010060140

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

224,9400.1902042,780 42,7800

42,7800هورگيشزومآ ياه هورگ تيوقت 3,10013.800042,780 18020010130

شنادوراك هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802002000
طبريذ

250,1000.80010200,100 200,1000

200,1000هورگيشزومآ ياه هورگ تيوقت 14,50013.8000200,100 18020020110

ناملعم يا هفرح ياقترا همانرب 555,3031.28320712,540ملعم1802012000 712,5400

612,4800تعاس-رفنرازهيا هفرح يلغش ياه شزومآ هيارا 26,40023.2000612,480 18020120020

88,0000هروديصصخت يملع ياه شيامهو يبامهدرگ يرازگرب 200440.000088,000 18020120030

513



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,0600نمجناناملعم يملع ياه نمجنا هب كمك 60201.000012,060 18020120040

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 109,200.0000092,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 92,0000

50,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 100500.000050,000 18060010170

42,0000هژورپيزومآ شناد ياهارس شهوژپ رد شهوژپ هعسوت 2,10020.000042,000 18060010460

تيبرت و ميلعت خيرات هزوم يشزومآ يزير همانرب و شهوژپ نامزاس - 127504313,300 13,30000

يا هزوم تامدخ شرتسگ همانرب 38,0000.3500013,300هدننكديدزاب1704005000 13,3000

4,3000هدننكديدزابرفنرازهاه هزومزا ناگدننكديدزاب هب يمومعو يهافر تامدخ هيارا 38113.15794,300 17040050030

9,0000رثاتيبرتو ميلعت يخيراتراثآودانسا يدنب هقبطو نيودت،يياسانش،هعلاطم 150,0000.06009,000 17040050090

يمدرم ياه تكراشم هعسوت زكرم و يتلود ريغ سرادم نامزاس 1275121290,760 110,7600180,000

 ياه تكراشمو يتلودريغ سرادم هعسوت يربهار همانرب
يمدرم

14,41419.92920287,260هسردم1801010000 107,260180,000

7,45722,500ناونعيشزومآ كمكو يشزومآ عبانم نيمات 43069.667429,957 18010100010

11,3820اروشاهاروشروما يزير همانربو يراذگ تسايس 78514.499411,382 18010100020

6,978135,000هاگشزومآيتلودريغ سرادمروما يزير همانربو يراذگ تسايس 14,4149.8500141,978 18010100030

4,2000حرطشرورپو شزومآرد نانز تكراشم يزير همانربو يراذگ تسايس 23018.26094,200 18010100050

61,8430زومآ شناديشروررپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيريدم 1,483,0340.041761,843 18010100060

10,50022,500لاس-رفنيا هناسرورود هارزا شزومآ يارجا هب كمك 220,0000.150033,000 18010100070

 ،مورحم قطانمرد ناتسبدزا شيپ شزومآ ياه هرود هعسوت هب كمك
هنابزود و يياتسور

3,1500زومآون 90,0000.03503,150 18010100080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,7500هناماسيكينورتكلا ياه هناماسو يتاعالطا ياه كنابداجيا 5350.00001,750 18010100090

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 10350.000003,500هدش يتايلمع هژورپ1806001000 3,5000

3,5000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 10350.00003,500 18060010630

يئاجر ديهش هاگشناد 1275421650,000 480,0000170,000

يتراهم يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1802009000
يليصحتزاجم

73955.6157041,100 23,40017,700

4,6500وجشنادتامدخ هورگ شزومآ 8058.12504,650 18020090010

14,1000وجشنادتعنص هورگ شزومآ 18576.216214,100 18020090020

4,6500وجشناديزرواشك هورگ شزومآ 7462.83784,650 18020090030

017,700وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 40044.250017,700 18020090040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

4,12759.91030247,250 161,75085,500

14,1800وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 21067.523814,180 18030050040

25,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 36768.119925,000 18030050050

122,5700وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,73070.8497122,570 18030050070

085,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,82046.978085,500 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,119114.70060128,350 109,85018,500

27,2400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 195139.692327,240 18030060030

22,5700وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 157143.758022,570 18030060040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

60,0400وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 417143.980860,040 18030060050

018,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 35052.857118,500 18030060100

يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803007000
يليصحتزاجم

224208.7054046,750 39,0907,660

4,5403,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 45167.55567,540 18030070010

23,4701,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 112218.482124,470 18030070020

11,0803,660وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 67220.000014,740 18030070030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

6,20013.3871083,000 83,0000

11,3500وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هيارا 2,6504.283011,350 18030080020

7600وجشناديتشادهبو ينامرد تامدخ هيارا 2,6500.2868760 18030080030

1,8700وجشناديناور تشادهبو هرواشم تامدخ هيارا 2,6500.70571,870 18030080060

69,0200وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمات 6,20011.132369,020 18030080140

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

6,2002.9290018,160 18,1600

18,1600مسارميگنهرف ياهودراو مسارم يرازگرب 29626.206918,160 18030090060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

10289.000002,890 2,8900

 تنرتنيادناب يانهپديرخ(يملعو يطابترا،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمات
)يتاعالطا ياه هاگياپ كارتشاو

2,8900دروم 10289.00002,890 18040030040

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 110750.0000082,500درواتسد1805003000 41,86040,640
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ياه تصرف هب مازعا(يملع تايه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

7,12310,640رفن 50355.260017,763 18050030200

10,1040همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 20050.520010,104 18050030220

7,86310,000هژورپيملع تايه ياضعا يشهوژپ ياه حرطزا تيامح 100178.630017,863 18050030250

7,0000رفنيللملا نيبو يلم يملع ياه شيامهرد تكرش 30233.33337,000 18050030270

5,74020,000دادرارقيللملا نيب يشهوژپ يهاگشناد ياهدادرارقدقع 122,145.000025,740 18050030300

4,0300رفنيملع تايه ياضعا تنرگاب طبترم ياه تيلاعف 5080.60004,030 18050030350

روشك سرادم زيهجت و هعسوت ، يزاسون نامزاس 1276001116,000 116,00000

روشك سرادمزيهجتو هعسوت،يزاسون يربهار همانرب 2,62344.22420116,000حرط1801011000 116,0000

15,0000هراونشجزاس هسردم نيريخ هراونشج يارجا 115,000.000015,000 18010110010

101,0000عبرمرتمرازهروشك سرادمزيهجتو هعسوت،يزاسون ياه تيلاعف تيريدم 1,38472.9769101,000 18010110020

ياهفرح و ينف هاگشناد 12776016,662,000 5,668,20043,800950,000

يتراهم ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1802008000
يليصحتزاجم

137,94835.102938,0004,842,380 4,194,380610,000

650,0000وجشنادتامدخ هورگ شزومآ 18,55036.0108668,000 180200800218,000

3,357,8900وجشنادتعنص هورگ شزومآ 79,20042.58703,372,890 180200800315,000

161,8900وجشناديزرواشك هورگ شزومآ 4,35038.3655166,890 18020080045,000

0610,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 35,84817.0163610,000 18020080050

24,6000هژورپيتراهمرترب ياه هدياو ينيرفآ نفزا تيامح 160153.750024,600 18020080070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يتراهم يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1802009000
يليصحتزاجم

23,36539.34455,800919,285 703,485210,000

75,5350وجشنادتامدخ هورگ شزومآ 1,52051.009977,535 18020090012,000

568,7500وجشنادتعنص هورگ شزومآ 10,05056.8905571,750 18020090023,000

42,8000وجشناديزرواشك هورگ شزومآ 82552.848543,600 1802009003800

0210,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 10,97019.1431210,000 18020090040

16,4000هژورپيتراهمرترب ياه هدياو ينيرفآ نفزا تيامح 105156.190516,400 18020090050

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,19640.2090048,090 39,2908,800

6,4000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 13547.40746,400 18030050040

15,3900وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 27555.963615,390 18030050070

17,5000وجشنادرنه هورگ شزومآ 32553.846217,500 18030050080

08,800وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 46119.08898,800 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

110,0007.28400801,245 680,045121,200

126,0600وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هيارا 22,5005.6027126,060 18030080020

13,1000وجشناديتشادهبو ينامرد تامدخ هيارا 23,0000.569613,100 18030080030

13,1100وجشناديناور تشادهبو هرواشم تامدخ هيارا 11,2001.170513,110 18030080060

443,175121,200وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمات 61,0009.2520564,375 18030080140

84,6000وجشنادنايوجشناد باهذو بايا هب كمك 110,0000.769184,600 18030080240
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

110,0000.088609,750 9,7500

3,8000مسارميگنهرف ياهودراو مسارم يرازگرب 22516.88893,800 18030090060

2,7900دروميگنهرف تامدخواهالاك هيهت 2,1501.29772,790 18030090080

3,1600تعاس -رفنيشزرو يگنهرف ياه همانربواه هراونشج يرازگربزا تيامح 8,0000.39503,160 18030090110

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

17046.411807,890 7,8900

 تنرتنيادناب يانهپديرخ(يملعو يطابترا،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمات
)يتاعالطا ياه هاگياپ كارتشاو

7,8900دروم 17046.41187,890 18040030040

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 50667.2000033,360درواتسد1805003000 33,3600

 ياه تصرف هب مازعا(يملع تايه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

14,0800رفن 40352.000014,080 18050030200

2,4600هژورپيملع تايه ياضعا يشهوژپ ياه حرطزا تيامح 22111.81822,460 18050030250

7,3100رفنيللملا نيبو يلم يملع ياه شيامهرد تكرش 26028.11547,310 18050030270

6,7500هژورپيشهوژپ يهاگشناد ياهدادرارقدقع 16421.87506,750 18050030290

2,7600رفنيملع تايه ياضعا تنرگاب طبترم ياه تيلاعف 6443.12502,760 18050030350

ييانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس 12780011,089,600 664,2000425,400

ييانثتسا شزومآ همانرب  ياهزاينابزومآ شناد1801002000
هژيو

129,3594.78780619,351 594,47724,874

6,3860هداوناخهداوناخ شزومآو هرواشم،يشخب يهاگآ 30,0000.21296,386 18010020010

9490زومآ شنادييانيب هديد بيسآ هورگ نازومآ شناد شزومآ 2,1580.4398949 18010020020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,9370زومآ شناديياونش هديد بيسآ هورگ نازومآ شناد شزومآ 6,8410.42932,937 18010020030

580زومآ شناديناجيه يراتفر لالتخا هورگ نازومآ شناد شزومآ 780.743658 18010020040

8460زومآ شناد)مسيتا فيط(ريگارف يدشر ياه لالتخا هورگ نازومآ شناد شزومآ 1,7490.4837846 18010020050

3,2950زومآ شناديتيلولعمدنچ هورگ نازومآ شناد شزومآ 6,8720.47953,295 18010020060

8880زومآ شناديتكرح يمسج لولعم هورگ نازومآ شناد شزومآ 1,9200.4625888 18010020070

26,5060زومآ شنادينهذ ناوت مك هورگ نازومآ شناد شزومآ 53,2930.497426,506 18010020080

7,8190زومآ شناديرنهو يگنهرف همانرب قوف ياه تيلاعف يارجا 6,5001.20297,819 18010020090

5,4280تعاس -رفنيلغش ياه شزومآ هيارا 124,1500.04375,428 18010020100

145,60511,836زومآ شنادنازومآ شناد هب يتيامحو يهافر تامدخ هيارا 112,7001.3970157,441 18010020110

235,8260زومآ شنادنازومآ شناد باهذو بايا نيمات 72,7003.2438235,826 18010020130

41,8330زومآ شنادريگارفو يقيفلت ياه شزومآ هعسوت 40,0001.045841,833 18010020140

100,92511,828زومآ شناديزير همانربو يراذگ تسايس 112,7001.0005112,753 18010020160

15,1761,210ناونعيشزومآ كمكو يشزومآ ياه باتك نيماتو يزاس هدامآ،يحارط 92,7000.176816,386 18010020170

يليصحتدادعتساو يگدامآ شجنس همانرب 1,500,0000.24390365,818زومآون1801012000 0365,818

0112,582زومآونيليصحت يگدامآ شجنس 1,500,0000.0751112,582 18010120010

098,620زومآونييانيب شجنس 1,500,0000.065798,620 18010120020

074,875زومآونيدرف تشادهبو تمالس شجنس 1,500,0000.049974,875 18010120030

079,741زومآونيياونش شجنس 1,500,0000.053279,741 18010120040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ياهزايناب نازومآ شناد يا هفرح هطسوتم هرود شزومآ همانرب
هژيو

15,0000.8697013,045زومآرنه1802011000 13,0450

4,3100زومآ شنادهژيو ياهزايناب نازومآ شناد هب يا هفرح شيپ شزومآ 9,6330.44744,310 18020110010

4,3150زومآ شنادهژيو ياهزايناب نازومآ شناد هب يا هفرح شزومآ 5,3670.80404,315 18020110020

1,1100هراونشجنازومآ شناد يتراهم هراونشج يرازگرب 4277.50001,110 18020110030

1,1100هروديتراهمو يملع تاقباسم يرازگرب 3370.00001,110 18020110040

2,2000هاگراكيتراهم ياه شزومآ هياراو يزروراك 4405.00002,200 18020110050

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 3025.66670770هدش يتايلمع هژورپ1806001000 7700

7700هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 3025.6667770 18060010170

ييانثتسا نازومآ شناد يشخبناوت همانرب 104,2800.8690090,616لولعمزومآ شناد1904010000 55,90834,708

8,4000زومآ شناديياونشو ييانيب هديد بيسآ هورگ يشخبناوت 11,5700.72608,400 19040100010

1,5340زومآ شنادمسيتاو يناجيه يراتفر تالالتخا هورگ يشخبناوت 1,9400.79071,534 19040100020

5,61734,708زومآ شناديريگداي تالالتخا هورگ يشخبناوت 37,0001.089940,325 19040100030

1,5570زومآ شناديتكرح، يمسج هورگ يشخبناوت 1,9700.79041,557 19040100040

5,8000زومآ شناديتيلولعمدنچ هورگ يشخبناوت 7,3000.79455,800 19040100050

33,0000زومآ شنادينهذ ناوت مك هورگ يشخبناوت 44,5000.741633,000 19040100060

يزومآ داوس تضهن 12800013,563,700 3,528,200035,500

يزومآداوس همانرب 474,8707.470903,547,700زومآداوس1801013000 3,512,20035,500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

133,4600زومآداوسداوس ميكحت هرود شزومآ 113,6301.1745133,460 18010130010

1,156,1000زومآداوس)لاقتنا(داوس هعسوت هرود شزومآ 116,8709.89221,156,100 18010130020

1,864,6400زومآداوسيزومآداوس هرود شزومآ 244,2007.63571,864,640 18010130030

61,6800زومآداوسيلحم يريگدايزكارمرب ينتبم شزومآ 51,7701.191461,680 18010130040

2,6800تعاس -رفنيلغش ياه شزومآ هيارا 1,1602.31032,680 18010130050

3,0000دروكرتاعالطا هداد هاگياپ ياقترا 5600.00003,000 18010130060

28,6500رفنيشزومآ لماوع يا هفرح ياقترا 48,4400.591528,650 18010130070

11,3700هژورپيناسر عالطاو تاغيلبت، هراونشج يرازگرب 52,274.000011,370 18010130080

85,0300دلجرازهيشزومآ كمكو يشزومآ ياوتحمديلوت 3,45524.610785,030 18010130090

164,97035,500زومآداوسيزومآداوس ياه تيلاعف تيريدم 474,8700.4222200,470 18010130110

6200هناماسيكينورتكلا نيون ياه هيورواه هناماسرارقتساوارجا،يربهار 1620.0000620 18010130120

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 40400.0000016,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 16,0000

16,0000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 40400.000016,000 18060010630

ناناوج و شزرو ترازو 12850014,510,265 4,100,000410,2650

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 10083.870008,387يكينورتكلا تمدخ1002057000 8,3870

8,3870هناماسيكينورتكلا نيون ياه هيور و هناماس رارقتسا و ارجا ،يربهار 10083.87008,387 10020570280

ناوناب شزرو شرتسگ همانرب 2,991,0000.11480343,376راكشزرو1702001000 343,3760

193,3760تايه-نويساردفيشزرو ياه تايهواهنويساردف هب كمك 13,04314.8260193,376 17020010010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

90,0000تعاس رفن)يياتسور-يرهش( شزرواب ناوناب تغارف تاقوا حرط زا تيامح 7,464,9600.012190,000 17020010020

 و نارتخد يتكرح و يمسج تالالتخا و اه يراجنهان حالصا و دوبهب
يشزرو ياه تيلاعف قيرط زا روشك ناوناب

60,0000رفن 400,0000.150060,000 17020010030

ينامرهق شزرو شرتسگ همانرب 1,3721,556.231828,0002,135,150لادم1702003000 2,107,1500

 ناتسا(رادروخرب مك قطانم يشزرو ياه صخاش ياقترا هب كمك
)ناگزمره و نامرك بونج، ناتسچولب و ناتسيس

30,0000تايه 200150.000030,000 17020030070

100,0000رفنروشك شزرو ناتوسكشيپو نانامرهقزا ليلجت هب كمك 200500.0000100,000 17020030080

 تباب روشك شزرو ناتوسكشيپو نانامرهقزا تيامح قودنص هب كمك
 ناتوسكشيپ و نانامرهق ،ناريگب يرمتسم يليمكت هميب و قوقح
يشزرو

217,0000رفن 10,00021.7000217,000 17020030090

1,660,1500تايه-نويساردفيشزرو ياه تايهواهنويساردف هب كمك 13,038129.47921,688,150 170200301028,000

60,0000زكرميبايدادعتسازكارم هب كمك 311,935.483960,000 17020030110

40,0000تايه-نويساردفنيلولعمو نازابناج شزرو هب كمك 140,000.000040,000 17020030120

يناگمه شزرو شرتسگ همانرب  ششوپ تحت دارفا1702004000
)رفن رازه(

17,813,7800.0727329,7651,295,614 965,8490

 يياتسور قطانمرد يشزرو ياه هراونشجو تاقباسمواهودرا يرازگرب
يرياشعو

60,0000ودرا 70085.714360,000 17020040010

140,0000ودرايشزرو ياهودرا يرازگرب 450311.1111140,000 17020040020

15,0000هراونشجاه هراونشجواهرانيمس يرازگرب 31483.871015,000 17020040030

165,0000هقباسميشزرو تاقباسم يرازگرب 500330.0000165,000 17020040040

 ناتسا(رادروخرب مك قطانم يشزرو ياه صخاش ياقترا هب كمك
)ناگزمره و نامرك بونج،ناتسچولب و ناتسيس

62,0000تايه 200310.000062,000 17020040060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ياه تيلاعف روظنم هب( يشزرو ياه تأيه و اه نويساردف هب كمك
)يناگمه شزرو

523,8490تأيه-نويساردف 13,04765.4261853,614 1702004008329,765

شزرو رد يگنهرف روما ءاقترا و تياده ،تيامح همانرب 10,000,0000.0030030,000راكشزرو1703024000 30,0000

 ياه تأيه و يشزرو ياه نويساردف يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح
اه ناتسا يشزرو

11,0000تأيه-نويساردف 13,0470.843111,000 17030240010

7,0000همانرب-ناونعيشزرو ياه تيلاعف و شزرو يزاس گنهرفو جيورت 10070.00007,000 17030240020

 نيب رد يناريا-يمالسا ياه شزرا و تيوه ،گنهرف هعاشا و جيورت
يشزرو ياهداديور رد روضح يارب ناراكشزرو

7,0000داديور 50140.00007,000 17030240030

5,0000رفنشزرو هزوح ناراكردنا تسد و نالاعف نيب رد يا هفرح قالخا جيورت 50010.00005,000 17030240040

ناناوج يتيبرتو يگنهرفروما تيادهو تيامح همانرب 16,50011.296226,250186,388ناوج1703029000 160,1380

24,0000هراونشججاودزارمارد ناناوجروما هراونشجواه هاگشيامن،اه شيامه يرازگرب 45894.444440,250 170302900116,250

36,1380زكرمهداوناخ ميكحت و جاودزا هرواشم زكارم زا تيامح 100461.380046,138 170302900210,000

 يگنهرف تاديلوت و يشزومآ ياه هاگراك ،اه هرود يرازگربزا تيامح
جاودزا هنيمز رد ناناوج هژيو يرنه

65,0000هاگراك-هرود 312,096.774265,000 17030290030

 اب طبترم يملع يصصخت ياه شيامهواهتسشن يرازگربزا تيامح
ناناوج

35,0000داديور 165212.121235,000 17030290040

ناناوجروما يهدناماس همانرب 509,273.900026,250463,695حرط1703031000 437,4450

10,0000هراونشجناناوج رتربداهن مدرم ياه نامزاس،هراونشج يرازگرب 110,000.000010,000 17030310010

 تراظنو يناتساو يلم حوطسرد ناناوج تيعضو شرازگ نيودت
اه صخاش يارجادنوررب

30,0000شرازگ 31967.741930,000 17030310020

40,6000ودرانيرفآ تيوه ياهودراو يداهج ياهودرا يرازگربزا تيامح 370109.729740,600 17030310030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

35,0000هكبشناناوج هزوحرد لاعفداهن مدرم ياه نامزاس يصصخت هكبشزا تيامح 311,129.032335,000 17030310050

42,6000حرطناناوج هناقالخ همانربواه حرطزا تيامح 401,721.250068,850 170303100626,250

16,5000همانربللملا نيب هزوحرد ناريا ناناوجزا تيامح 101,650.000016,500 17030310070

 يهدناماس يناتسرهشو يناتسا،يلم ياهداتس تاسلج يربهار
اهنآ ليذ يصصخت ياه هتيمكواه نويسيمكو ناناوجروما

22,0000هسلج-هتيمك 131167.938922,000 17030310090

11,0000همانربناناوج تغارف تاقوا ياه تيلاعف يهدناماس 101,100.000011,000 17030310100

88,6000حرطناناوجروما ييوگلا همانربواه حرط يارجا هب كمك 127,383.333388,600 17030310120

25,0000هراونشجتغارف تاقوا ياه نيرترب هراونشج يرازگرب هب كمك 40625.000025,000 17030310130

66,0000هراونشجروشكرسارسرد ناوجزور تشادگرزب هب كمك 312,129.032366,000 17030310140

50,1450لكشتناناوج ياه لكشت هب كمك 210238.785750,145 17030310150

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 50078.1860039,093هدش يتايلمع هژورپ1708001000 39,0930

15,2550هژورپناناوجروما هنيمزرد تاعلاطمواه شهوژپ ماجنا 31492.096815,255 17080010230

15,2550هژورپشزروروما هنيمزرد تاعلاطمواه شهوژپ ماجنا 31492.096815,255 17080010240

 طبترم يرتكدودشرا يسانشراك عطاقم همان ناياپزا تيامح
شزروو ناناوجرومااب

8,5830همان ناياپ 80107.28758,583 17080010300

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 20428.100008,562زومآ تراهم1802005000 8,5620

8,5620تعاس -رفنيرگيبرمو يرواد ياه سالك يرازگرب هب كمك 20,0000.42818,562 18020050330

ناريا كيپملا يلم هتيمك 1285021500,000 390,000110,0000

ينامرهق شزرو شرتسگ همانرب 1802,722.2222110,000490,000لادم1702003000 380,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ناراكردنا تسدو ناروآ لادمو نانامرهق هب كمكو ينادردق،ليلجت
يشزرو

2,0000رفن-دروم 8025.00002,000 17020030010

 ياه يزابرد تكرش تهج يشزرو ياه ميت يزاس هدامآزا تيامح
ديياتدروم يشزرو ميوقت قبط يا هقطنم و يناهج يباختنا

170,0000دروم-نويساردف 604,000.0000240,000 170200300270,000

 تاسلج و اه يزاب هب يشزرو ياه ناوراكواه ميت مازعازا تيامح
)يللملا نيب و يا هقطنم( عماجم ديياتدروم ميوقت قبط يشزرو

55,0000مازعا 601,583.333395,000 170200300340,000

 كيپملا يلم هتيمك ينامرهقو يشزرو ياه هاگياپ ياه تيلاعفزا تيامح
اه نويساردفنكو

153,0000زكرم 438,250.0000153,000 17020030060

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 1,00010.0000010,000زومآ تراهم1802005000 10,0000

 يجراخ و يلخاد شزومآ ياه هرود يرازگرب و تكرشزا تيامح
نايبرم و ناراكشزرو

10,0000هاگراك-هرود 11090.909110,000 18020050280

ناريا كيپملا اراپ يلم هتيمك 1285071221,700 156,00065,7000

ينامرهق شزرو شرتسگ همانرب 300739.000065,700221,700لادم1702003000 156,0000

 ياهيزاب رد تكرش تهج يشزرو ياه ميت يزاس هدامآ زا تيامح
يا هقطنم و يناهج

70,0000ودرا 250442.8000110,700 170200300440,700

58,0000مازعايشزرو ياهناوراك و اهميت مازعا زا تيامح 451,844.444483,000 170200300525,000

4,0000تسشن/هسلجطبترم يللملانيب و ياهقطنم عماجم و اهتسشن ،تاسلج رد تكرش 10040.00004,000 17020030130

 يجراخ و يلخاد يشزومآ ياه هرود يرازگرب و تكرش زا تيامح
نايبرم و ناراكشزرو

5,0000هرود 8062.50005,000 17020030140

4,0000رفنيشزرو ناراكردنا تسد و ناروا لادم ، نانامرهق هب كمك 1,0004.00004,000 17020030150

10,0000داديوركيپملاراپ يلم زور ياه همانرب زا تيامح 50200.000010,000 17020030160
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 كيپملا اراپ يلم هتيمك ششوپ تحت ياه شزرو تاقباسم يرازگرب
)يناهج هتيمك بوصم(

5,0000هقباسم 10500.00005,000 17020030170

نايوجشناد هافر قودنص 12902511,286,900 يكشزپ شزومآ و نامرد، تشادهب ترازو - 402,9000884,000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 1500.00000500يكينورتكلا تمدخ1002057000 0500

0500هناماسيكينورتكلا ياه هناماسو يتاعالطا ياه كنابداجيا 1500.0000500 10020570110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

83,00012.310401,021,764 330,904690,860

 هافر قودنص همانساسا3 هدام»ط«دنباب طبترم ياه تيلاعف ماجنا
يكشزپ شزومآو نامرد،تشادهب ترازو نايوجشناد

1,50060,000لاير نويليم 161,500.000061,500 18030080090

90,00010,000هيرهش ماوزادرپ هيرهش نايوجشناد هب ماو تخادرپ 3,00033.3333100,000 18030080110

238,404620,860ماونايوجشناد يهافر تيعضو ياقتراو ماو تخادرپ 80,00010.7408859,264 18030080120

1,0000اذغ سرپرازهنايوجشناد ياذغ نيمات هب كمك 15,0000.06671,000 18030080270

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب  تاونسردوجشناد1803010000
يليصحتزاجم

83,0000.2001016,610 11016,500

 يشزومآ كمكو يشزومآ ياه هتسبو بتك عيزوتو نيمات،هيهت،پاچ
يكشزپ مولع

7010,000هخسن 200,0000.050410,070 18030100240

202,500نمجناييوجشناد يفنصو يصصخت يملع ياه نمجنازا تيامح 5050.40002,520 18030100260

 يفرصمداوم هيهتو يشزومآ كمكو يشزومآ لياسو نيمات هب كمك
يشزومآ ياه هاگراكواه سالك يرازگربو يكشزپ مولع نايوجشناد

204,000هاگشناد 5080.40004,020 18030100460

هافر قودنصرد نايوجشناد يهافرروما يربهار همانرب  تاونسردوجشناد1803018000
يليصحتزاجم

83,0002.98830248,026 71,886176,140

71,886176,140ماو-رفننايوجشناد يهافر ياه تيلاعف يربهارو تيريدم 83,0002.9883248,026 18030180010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

كمك 1290501600,000 ناراميب هجلاعم رد يزرا ييوج هفرص ءانما تايه - 200,000400,0000

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 4,528132.5088400,000600,000راميب1602001000 200,0000

200,0000راميبدنمزاين ناراميب هب ضوعالب كمك 3,52856.6893200,000 16020010310

00راميبشوگ نوزلح زتورپ 1,000400.0000400,000 1602001052400,000

روشك سناژروا نامزاس 12906011,635,720 1,500,000135,7200

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 396,0063.2987100,0001,306,316دنم هرهب تيعمج1602002000 1,206,3160

 مولع ياه هاگشنادو نارهت سناژروا لنسرپ يزاسدنمناوت شزومآ
روشك يكشزپ

155,0930رفن 6,50026.9374175,093 160200200120,000

310,1860هاگياپ)دراومرياسو يلحاس،يناتسمز،يزورون(دادما همانرب يارجا 1,000330.1860330,186 160200200220,000

 نارهت سناژروا يروتومو ينيمز ياه هاگياپ يزادنا هارو ظفح هب كمك
روشك يكشزپ مولع ياه هاگشنادو

501,3810هاگياپ 2,000260.6905521,381 160200201220,000

 هاگشنادو نارهت سناژروا يياوه ياه هاگياپ يزادنا هارو ظفح هب كمك
روشك يكشزپ مولع ياه

185,9900هاگياپ 1811,443.8889205,990 160200201320,000

53,6660تعاس -رفنيكشزپ ياهتيروف و ثداوح تيريدم يربهار 107,366.600073,666 160200201420,000

يكيفارتريغ ) سناژروا نيمودصم نامرد همانرب ) 103,582.000035,72035,820مودصم1602008000 1000

1000ناتسراميبدنيآرف حالصا قيرطزا يناتسراميب ياه سناژروا يفيكو يمك ياقترا 103,582.000035,820 160200800135,720

هبقرتمريغ ثداوحرد نارحب تيريدم همانرب 309,786.13330293,584هدش تيريدم هثداح1602009000 293,5840

87,9550ميتعيرس شنكاو ياه ميت يزاس هدامآ 500175.910087,955 16020090010

87,5990رفننارحبرد هيلوا ياه كمك شزومآ 10,000,0000.008887,599 16020090020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 مولع ياه هاگشناد ياهدنيارفواهتخاسريز هعسوت هب كمك
يكشزپ

50,0000هاگياپ 57877.193050,000 16020090030

 هاگشنادو نارهت سناژروارد نارحب تيريدم يطابترا هناماس هب كمك
يكشزپ مولع ياه

68,0300هناماس 571,193.508868,030 16020090040

نارهت ناتسا سناژروا 12906022,235,706 2,235,70600

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 1010.00000100يكينورتكلا تمدخ1002057000 1000

1000هناماسيكينورتكلا ياه هناماسو يتاعالطا ياه كنابداجيا 1010.0000100 10020570110

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 669,5003.339202,235,606دنم هرهب تيعمج1602002000 2,235,6060

120,0000تيروماميا هداج ياه تيرومام ماجنا 13,5008.8889120,000 16020020060

1,740,7900تيروماميرهش ياه تيرومام ماجنا 650,0002.67811,740,790 16020020070

50,0000تيروماميياوه ياه تيرومام ماجنا 300166.666750,000 16020020080

324,8160تيرومام)سنالروتوم(يروتوم سناژروا هعسوت 45,0007.2181324,816 16020020110

و مسيتوا هلمج زا ) ردان ياهيراميب و سا ما  و يناطرس ،يزيلايد ،يمسالات ،يليفومه .  صاخ ياهيراميب روما داينب
) (1( كمك

1291001700,000 700,00000

 ناراميب هب كمك همانرب
سا ما،يناطرس،يزيلايد،يمسالات،يليفومه ) صاخ )

26,37826.53730700,000راميب1602010000 700,0000

25,0000راميبهيلك ناگدننكادها شاداپ تخادرپ 2,50010.000025,000 16020100010

675,0000راميبسا ما،يناطرس،يمسالات،يليفومه ناراميب هب كمك 28,29023.8600675,000 16020100020

وراد و اذغ نامزاس 12940011,833,753 333,75301,500,000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 110,0000.5351058,863يكينورتكلا تمدخ1002057000 10,71348,150
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,71348,150هتسبكينورتكلا هخسنوورادواذغ نامزاس لاترپ ليمكتو هعسوت 120,0000.490558,863 10020570200

هيذغتواذغ تينما يارجا همانرب 112,8347.33930828,123دنم هرهب تيعمج1601001000 150,723677,400

111,599501,564الاك ملقيتشادهبو يشيارآ،يياذغداوم هضرعو عيزوت،ديلوت،تادراورب تراظن 161,7193.7915613,163 16010010110

 يتنس،لمكم ياه هدروآرفوداوم هضرعو عيزوت،ديلوت،تادراورب تراظن
كشخريشو

39,124175,836الاك ملق 1,115192.7892214,960 16010010120

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 4,321,9770.21290920,179وراد ملق1602005000 167,479752,700

36,758165,203شيامزآتمالس ياه هدروآرفوداوم شيامزآوزيلانآ 50,0004.0392201,961 16020050010

22,792102,434رفنيكشزپو ينامرد،ييوراد تامدخزكارمرب تراظنو يسرزاب 240,0000.5218125,226 16020050020

 يكشزپ تازيهجتو كيژولويب،نسكاو،وراد تيفيك ياقتراو تيامح
تارداص هعسوتو لخادديلوت

27,810124,988الاك ملق 1,300117.5369152,798 16020050100

14,44964,938مايپمدرم هباذغو مومسووراد يناسر عالطا تامدخ 219,0000.362579,387 16020050110

23,348104,934الاك ملقيكشزپ تاموزلمو تازيهجت هضرعو عيزوت،ديلوت،تادراورب تراظن 127,6791.0047128,282 16020050130

 ياه هدروآرفوداوم هضرعو عيزوت،ديلوت،تادراورب تراظن
كيژولويبو نسكاو،ييوراد

42,322190,203الاك ملق 3,684,0000.0631232,525 16020050140

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

120,0000.2216026,588 4,83821,750

 تازيهجتووراد يياقلا ياه هنيزه شهاكووراد يقطنم فرصموزيوجت
يكشزپ

4,83821,750هخسن 120,0000.221626,588 16030030140

لالح تاقيقحت زكرم وراد و اذغ نامزاس - 1294002173,000 23,0000150,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

1,575109.84130173,000 23,000150,000

23,000150,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1,575109.8413173,000 16030030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ناريا نوخ لاقتنا نامزاس 12950012,103,347 1,293,347810,0000

ينوخ ياه هدروآرفو نوخ تمالس ياقترا همانرب 5,999,9940.3493810,0002,095,876هنومندادعت1602006000 1,285,8760

11,2830تستيبط صيخشترد يهاگشيامزآو يصيخشت تامدخ هيارا 100,0000.112811,283 16020060010

1,4100دحاودوجوم ياهدرادناتسا قبطدرس هريجنز هسورپ ياقترا 100,0000.01411,410 16020060020

2,9090دحاوامسالپ تيفيك ياقترا 100,0000.02912,909 16020060030

22,6790درومناريا يلم فاندنب نوخ كنابرد فاندنب نوخدحاو500 كنابداجيا 50045.358022,679 16020060040

2,1700هرودنانكراك يشزومآ ياه هرود يرازگرب 9822.14292,170 16020060050

9,6390هسيكهدشديلوت ينوخ تالوصحم هميب 2,500,0000.00399,639 16020060060

12,6890دحاوامسالپ هيهت تهجزايندروم تاموزلم كرادتو نيمات 1,100,0000.011512,689 16020060070

3,4350دروميمومع يزاس گنهرفو يزاس هاگآ،تاغيلبت 20017.17503,435 16020060080

1,106,8690هسيكيريگنوخزايندروم تاموزلم نيماتو كرادت 2,500,0000.56671,416,869 1602006009310,000

17,0650تستنوخ يلوكلوم تست 3,0005.688317,065 16020060100

5,7280رفنروشكرد نوخ هيهت ياه هسورپ يربهار 4441,139.0270505,728 1602006011500,000

90,0000راميبناراميب هيد تخادرپ 128703.125090,000 16020060130

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

9083.011107,471 7,4710

5,2040هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 25208.16005,204 16030030030

2,2670دروميملع ياهرانيمسواه هاگراك يرازگرب 6534.87692,267 16030030120

نوخ لاقتنا بط شهوژپ و شزومآ هسسوم 1295002139,230 109,230030,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

537259.27370139,230 109,23030,000

48,7827,000هژورپنوخ لاقتنا ياه شهوژپ ماجنا 461,212.652255,782 18050070090

3,0845,000هژورپيداينب ياه لولس ياه شهوژپ ماجنا 18,084.00008,084 18050070180

47,11410,000هژورپكيژولويب ياه هدروآرف ياه شهوژپ ماجنا 380150.300057,114 18050070200

1,0006,000وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 35200.00007,000 18050070310

9,2502,000وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 75150.000011,250 18050070320

كمك ( - هر ) ينيمخ ماما دادما هتيمك 129600148,140,500 47,636,000504,5000

ششوپ تحت نايوجددم يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب 250,00012.620003,155,000هدش هميب1902006000 3,155,0000

3,155,0000هدش هميبششوپ تحت نايوجددم يعامتجا هياپ هميب ششوپ 250,00012.62003,155,000 19020060040

يرهش نايوجددم تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب 1,279,9904.289105,490,000هدش هميب1902012000 5,490,0000

5,490,0000هدش هميبيرهش نايوجددم  تمالس هياپ هميب قح تخادرپ 1,279,9904.28915,490,000 19020120010

 تحت نايوجددم هب يگنهرف و يعامتجا تامدخ هئارا همانرب
ششوپ

1,120,0013.097303,469,000وجددم1903001000 3,469,0000

1,181,0000رفنيگدنز ياهتراهم شزومآ و هرواشم ، يزاس هاگآ 700,0001.68711,181,000 19030010010

1,673,0000وجشنادييوجشناد هيرهش تخادرپ 65,00025.73851,673,000 19030010040

600,0000رفنششوپ تحت نازومآ شناد و نايوجشناد زا تيامح 355,0001.6901600,000 19030010050

15,0000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا 115,000.000015,000 19030010060

ششوپ تحت نايوجددم نكسم نيمات همانرب 85,00045.729403,887,000وجددم1903006000 3,887,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تحت نايوجددم نكسم يزاس مواقم و يزاسهب ، ريمعت هب كمك
ششوپ

656,0000باب 50,00013.1200656,000 19030060010

2,841,0000بابنايوجددم نكسم تخاس و ديرخ هب كمك 15,000189.40002,841,000 19030060040

390,0000رفنششوپ تحت نايوجددم نكسم اهب هراجا و هعيدو تخادرپ هب كمك 20,00019.5000390,000 19030060050

ششوپ تحت نايوجددم تشيعم كمك نيمات همانرب 980,00013.0816365,00012,820,000وجددم1903007000 12,455,0000

10,032,0000رفنششوپ تحت ياههداوناخ هب يرمتسم تخادرپ 910,00011.024210,032,000 19030070020

1,585,0000رفننادنمزاين هب يدروم تخادرپ 50,00039.00001,950,000 1903007004365,000

838,0000رفنيگدنز يرورض مزاول نيمات هب كمك 20,00041.9000838,000 19030070050

نادنملاس زا تيامح همانرب 631,50011.148107,040,000دنملاس1903016000 7,040,0000

7,040,0000رفنيياتسور نادنملاس هب يرمتسم تخادرپ 631,50011.14817,040,000 19030160020

ناناوجونو ناكدوكزا تيامح همانرب 187,50014.933302,800,000ناوجون-كدوك1903018000 2,800,0000

153,0000زور-رفنيتيبرت ياهودرا يرازگرب 50,0003.0600153,000 19030180030

468,0000درومتسرپرس يب ناكدوك زا تيامح يربهار 1,500312.0000468,000 19030180070

379,0000رفناه هاگباوخ رد نازومآ شناد زا يرادهگن 6,00063.1667379,000 19030180080

1,800,0000رفنناكدوك هيذغت ءوس عفر هب كمك 130,00013.84621,800,000 19030180180

راوناخ تسرپرس نانزو هداوناخزا تيامح همانرب 250,00011.118002,779,500راوناخ1903019000 2,779,5000

113,0000رفننادنمزاين هب يقوقح تامدخ هئارا 170,0000.6647113,000 19030190010

2,666,5000رفننايوجددم جاودزا هب كمك 80,00033.33132,666,500 19030190080

ششوپ تحت نايوجددم لاغتشا زا تيامح همانرب 119,80142.7649126,0005,123,280وجددم1903034000 4,997,2800
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

365,0000رفنششوپ تحت نايوجددم يا هفرح و ينف ياه شزومآ هب كمك 100,0003.6500365,000 19030340010

687,8000رفنششوپ تحت نايوجددم هب تاليهست تخادرپ 3,000229.2667687,800 19030340020

600,4800دروملاغتشا ياه حرط رب تراظن و يربهار 1,800333.6000600,480 19030340030

3,329,0000رفنششوپ تحت نايوجددم راك هيامرس نيمات هب كمك 15,000230.33333,455,000 1903034004126,000

15,0000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا 115,000.000015,000 19030340050

 تحت نايوجددم هب ينامرد و يتشادهب تامدخ هئارا همانرب
ششوپ

3,258,9900.483313,5001,575,220وجددم1904002000 1,561,7200

960,0000رفنينامرد هژيو تامدخ نيمات 2,800,0000.3429960,000 19040020010

500,0000رفننايوجددم يتشادهب ياهزاين نيمات 450,0001.1111500,000 19040020020

101,7200ناتسراميب)هر( ينيمخ ماما دادما هتيمك ياه ناتسراميب هب كمك 1101,720.0000101,720 19040020030

00رفندنمزاين دارفا)كيتنژ(يسانشنژ شيامزآ ياههنيزه نيمات هب كمك 9,0001.500013,500 190400200413,500

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 5300.000001,500هدش يتايلمع هژورپ1905001000 1,5000

1,5000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 5300.00001,500 19050010010

ناريا روتساپ وتيتسنا 13050011,149,357 752,6170396,740

يتشادهب ياه صخاش ياقترا همانرب 218,2000.2500054,550دنم هرهب تيعمج1601005000 16,55038,000

16,55038,000رفنمرسو نسكاو قيرزت 218,2000.250054,550 16010050220

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

914,169.71430379,444 353,20426,240

108,6788,074هژورپينيلاب يشهوژپو يتاقيقحت ياه حرط ماجنا 284,169.7143116,752 16030030060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

108,6788,074هژورپيژولونكتويب يشهوژپو يتاقيقحت ياه حرط ماجنا 284,169.7143116,752 16030030070

108,6788,074هژورپيژولويبوركيم يشهوژپو يتاقيقحت ياه حرط ماجنا 284,169.7143116,752 16030030080

27,1702,018يراميبينوفعوريگاو ياه يراميب يسررب 74,169.714329,188 16030030100

كيژولويب ياه هدروآرفديلوت همانرب 15,320,6250.04320661,851زود نويليم1603004000 331,851330,000

195,792194,700زودكيژولويب ياه هدروآرفديلوت 9,039,1690.0432390,492 16030040010

136,059135,300زوديناسنا نسكاوديلوت 6,281,4560.0432271,359 16030040030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

161324.9938052,324 49,8242,500

49,8242,500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 161324.993852,324 18030010020

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

5237.600001,188 1,1880

1,1880وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 5237.60001,188 18030060020

ناريا يمالسا يروهمج رمحا لاله تيعمج 131000115,603,000 1,250,000180,00014,173,000

حناوسو ثداوحاب هلباقم يگدامآ همانرب  بيسآ شهاك نازيم1901001000
هديد

20,680,3900.279555,0005,780,500 496,5005,229,000

53,500807,000رفننايوجشناد و نازومآ شناد هب يدادما يناگمه و يمومع شزومآ 5,478,1250.1600876,500 190100100116,000

97,8001,477,000رفناههداوناخ هب يناگمه و يمومع شزومآ 12,721,6000.12501,590,200 190100100215,400

78,3001,182,000رفننارگتاجن و نارگدادما هب تاجن و دادما يصصخت ياهتراهم شزومآ 57,01122.15711,263,200 19010010032,900

205,500838,000رفنرمحا لاله ناناوج يريگراكهب و بذج 1,479,7480.71601,059,500 190100100416,000

61,400925,000رفنرمحا لاله نابلطواد يريگراكهب و بذج 943,9051.0500991,100 19010010054,700
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ثداوح ناگديد بيسآ هب تاجنودادما تامدخ هيارا همانرب
حناوسو

 بيسآ شهاك نازيم1901002000
هديد

591,0007.825773,5004,625,000 300,5004,251,000

300,5004,251,000رفنحناوس و ثداوح ناگديد بيسآ هب تاجن و دادما تامدخ هئارا 592,9487.80004,625,000 190100200173,500

ناگديد بيسآ هب ينامردو يتيامح تامدخ هيارا همانرب 1,130,2893.188133,0003,603,500هديد بيسآ1901003000 357,5003,213,000

49,100760,000رفنحناوس و ثداوح ناگديد بيسآ هب ينامرد تامدخ هئارا 100,9638.1500822,850 190100300113,750

48,400749,000رفنحناوس و ثداوح ناگديد بيسآ كاشوپ نيمات 127,4486.3300806,750 19010030029,350

13,700212,000رفنحناوس و ثداوح ناگديد بيسآ كاروخ نيمات 223,1071.0200227,570 19010030031,870

217,4001,043,000رفنحناوس و ثداوح ناگديد بيسآ يدادما تاموزلم و مالقا رياس نيمات 517,6412.43981,262,930 19010030042,530

28,900449,000راوناخحناوس و ثداوح ناگديد بيسآ تقوم هانپرس نيمات 32,22615.0003483,400 19010030055,500

نارياز هب ينامردو يتشادهب تامدخ هيارا همانرب 21,7511.5677034,100رياز1904001000 2,10032,000

1,90028,800رفننارئاز هب يشخبناوت و ينامرد ،يتشادهب تامدخ هئارا 5,5615.520630,700 19040010010

2003,200رفننارئاز هب يرورض تامدخ هئارا 16,1900.21003,400 19040010020

نادنمزاين هب يشخبناوت تامدخ هيارا همانرب 209,2707.261018,5001,519,500دنمزاين1904003000 91,0001,410,000

20,850313,000رفننادنمزاين هب يكيزيف يشخبناوت تامدخ هئارا 61,1335.4700334,400 1904003002550

70,1501,097,000رفننادنمزاين هب يكيناكم يشخبناوت تامدخ هئارا 148,1378.00001,185,100 190400300517,950

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 271,496.2963040,400هدش يتايلمع هژورپ1905001000 2,40038,000

2,40038,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 271,496.296340,400 19050010010

روشك يتسيزهب نامزاس 131500124,398,330 24,207,000156,33035,000

يتسيزهب نايوجددم يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب 132,5008.444901,118,944هدش هميب1902005000 1,118,9440
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

125,4000رفنيياتسورراوناخ تسرپرس نانز يعامتجا هميب قح تخادرپ 53,0002.3660125,400 19020050010

570,0000رفنيرهش راوناخ تسرپرس نانز يعامتجا هميب قح تخادرپ 55,00010.3636570,000 19020050020

45,0000رفنيتسرپرس تحت نادنزرف يعامتجا هميب قح تخادرپ 25,0001.800045,000 19020050030

378,5440رفننادنمزاين و نالولعم ييامرفراك مهس هميب قح تخادرپ 15,40024.5808378,544 19020050050

 زكارم رد لغاش نانكراك يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب
يزورهنابش و هنازور يتلودريغ

17,0006.61180112,400هدش هميب1902022000 112,4000

 يتلودريغ زكارم رد لغاش نانكراك ييامرفراك مهس هميب قح تخادرپ
يزورهنابش و هنازور

112,4000رفن 17,0006.6118112,400 19020220010

 تحت نايوجددم هب يگنهرف و يعامتجا تامدخ هئارا همانرب
ششوپ

35,00011.44860400,700دنمزاين1903001000 400,7000

15,7000همانربيشزرو و يرنه ،يگنهرف ياههمانرب يارجا 100157.000015,700 19030010020

385,0000رفنششوپ تحت نايوجشناد هيرهش تخادرپ 35,00011.0000385,000 19030010070

ششوپ تحت نايوجددم نكسم نيمات همانرب 2,500164.00000410,000وجددم1903006000 410,0000

410,0000رفننالولعم و نادنمزاين نكسم نيمأت هب كمك 3,500117.1429410,000 19030060020

ششوپ تحت نايوجددم تشيعم كمك نيمات همانرب 533,0008.949304,770,000دنمزاين1903007000 4,770,0000

200,0000رفننايوجددم هب يدروم ياهتيامح تخادرپ 30,0006.6667200,000 19030070010

4,570,0000رفنششوپ تحت ياههداوناخ هب يرمتسم تخادرپ 530,0008.62264,570,000 19030070020

نادنملاس زا تيامح همانرب 30,0001.0667032,000دنملاس1903016000 32,0000

8,0000رفننادنملاس روما يربهار 10,0000.80008,000 19030160030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

19,0000رفننادنملاس ميركت و يهافر روما هب كمك 10,0001.900019,000 19030160060

5,0000رفننادنملاس هب ملاس يگدنز هويش شزومآ 10,0000.50005,000 19030160080

ناناوجونو ناكدوكزا تيامح همانرب 379,4268.105703,075,500ناوجون-كدوك1903018000 3,075,5000

 تحت ناناوجون و ناكدوك يتيبرت و يشزومآ ، يملع ناوت ءاقترا
يتسرپرس

120,0000رفن 25,0004.8000120,000 19030180010

156,2000رفنيتسرپرس تحت نادنزرف صيخرت و يدنمناوت ءاقترا 700223.1429156,200 19030180020

755,0000رفنيياتسور دهم ناكدوك هب مرگ ياذغ هدعو كي نيمأت 170,0004.4412755,000 19030180040

10,0000رفندابآ نيش نازومآ شناد زا تيامح 26384.615410,000 19030180060

25,3000رفنيتسرپرس تحت نادنزرف يراكددم روما هب كمك 25,0001.012025,300 19030180090

12,0000رفنكيلوباتم ياه يراميب هب التبم ناكدوك هيذغت دوبهب هب كمك 1,6007.500012,000 19030180110

42,0000رفنيتسرپرس تحت نادنزرف هنازور هنيزه و كاشوپ نيمأت هب كمك 3,00014.000042,000 19030180130

215,0000رفندمآرد مك ياه هداوناخ ياه كدوك دهم هيرهش نيمأت هب كمك 60,0003.5833215,000 19030180140

120,0000رفنولق دنچ دنزرف ياراد ياههداوناخ ناكدوك هيذغت هب كمك 35,0003.4286120,000 19030180170

550,0000رفنيتلود ريغ تاسسوم و زكارم رد نادنزرف يرادهگن هب كمك 11,00050.0000550,000 19030180190

870,0000رفنهداوناخ رد ناناوجون و ناكدوك يرادهگن هب كمك 14,50060.0000870,000 19030180200

135,0000رفنهنازور زكارم لولعم ناكدوك هيذغت دوبهب هب كمك 34,0003.9706135,000 19030180210

 مك ياه هداوناخ لولعم ناكدوك كدوك دهم هيرهش نيمأت هب كمك
دمآرد

20,0000رفن 1,00020.000020,000 19030180220

10,0000زكرميتلود ريغ زكارم و اه نمس هب كمك 100100.000010,000 19030180230
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

35,0000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا 57,000.000035,000 19030180240

راوناخ تسرپرس نانزو هداوناخزا تيامح همانرب 246,6005.588001,378,000راوناخ1903019000 1,378,0000

83,0000رفنششوپ تحت نادنزرف يتيبرت و يملع ناوت ءاقترا 11,0007.545583,000 19030190020

120,0000رفندرخ يلام تامدخ ءاقترا 40,0003.0000120,000 19030190030

110,0000رفنراوناخ تسرپرس نانز يلغش يزاس هدامآ و راك هيامرس تخادرپ 1,000110.0000110,000 19030190040

80,0000رفنششوپ تحت نايوجددم يرورض مزاول نيمأت 4,00020.000080,000 19030190060

60,0000رفنششوپ تحت نازومآ شناد زا تيامح 30,0002.000060,000 19030190070

500,0000رفنراوناخ تسرپرس نانز يراكددم روما هب كمك 150,0003.3333500,000 19030190090

60,0000رفنششوپ تحت نايوج ددم هيزيهج نيمات هب كمك 2,00030.000060,000 19030190100

65,0000رفنراوناخ تسرپرس نانز نكسم هعيدو نيمأت  هب كمك 500130.000065,000 19030190110

140,0000رفننانز رايمه ياه هورگ هعسوت و تيوقت هب كمك 1,100127.2727140,000 19030190130

90,0000رفنولق دنچ دنزرف ياراد ياه هداوناخ هب كمك 10,0009.000090,000 19030190140

40,0000رفندنمزاين ياههداوناخ نانز يناور و يمسج تمالس هب كمك 2,00020.000040,000 19030190150

30,0000رفندنمزاين هدريش و رادراب ناردام هيذغت هب كمك 5,0006.000030,000 19030190160

يعامتجا ياه بيسآزا يريگشيپ همانرب  شهاك نازيم1903028000
يگديد بيسآزورب

2,090,0000.29160609,436 609,4360

97,2060رفنيگدنز ياهتراهم شزومآ و يزاس هاگآ 450,0000.216097,206 19030280010

50,0000رفنيعامتجا ياه بيسآ زا يريگشيپ تامدخ هئارا 100,0000.500050,000 19030280020

42,2300رفنييامنهار و هرواشم تامدخ هئارا 30,0001.407742,230 19030280030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

100,0000دروميروضحريغ ياههرواشم روما يربهار 400250.0000100,000 19030280040

65,0000رفنزديا لرتنك و يريگشيپ تامدخ هئارا 10,0006.500065,000 19030280050

20,0000رفنقالط لرتنك و يريگشيپ تامدخ هئارا 100,0000.200020,000 19030280060

65,0000هاگياپرايمه ياههورگ و  يعامتجا تمالس ياههاگياپ ياقترا هب كمك 630103.174665,000 19030280070

40,0000رفننازومآشناد يعامتجا تمالس ياقترا هب كمك 140,0000.285740,000 19030280080

20,0000دروميعامتجا ياهبيسآ شياپ 100,0000.200020,000 19030280090

15,0000رفنراك ناكدوك شهاك و  يهدناماس 100,0000.150015,000 19030280100

40,0000رفناهنادرگناور و ردخم داوم فرصم ءوس  زا يريگشيپ تامدخ هئارا 1,000,0000.040040,000 19030280120

5,0000درومديدپون ياهبيسآ شهاك و لرتنك 1,0005.00005,000 19030280130

15,0000زكرميتلود ريغ زكارم و اه نمس هب كمك 50300.000015,000 19030280140

35,0000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا 57,000.000035,000 19030280150

اهتيلولعمزا يريگشيپ همانرب  شهاك نازيم1903029000
تيلولعمزورب

1,000718.500013,500718,500 705,0000

120,0000رفنيگدنز ياهتراهم شزومآ و يزاس هاگآ 200,0000.6000120,000 19030290010

310,0000رفنكيتنژ هرواشم تامدخ زا تيامح 500,0000.6470323,500 190302900213,500

20,0000رفنلاس20 ات15 دارفا كيتنژ يرگلابرغ 50,0000.400020,000 19030290030

220,0000رفنناكدوك ييانيبان و يياونشان يرگلابرغ 4,000,0000.0550220,000 19030290040

5,0000رفننالولعم يياسانش و شياپ 1,300,0000.00385,000 19030290050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

30,0000زكرمكيتنژ ياهداينب و يتلود ريغ زكارم ،اه نمس هب كمك 100300.000030,000 19030290060

يعامتجا ناگديد بيسآزا تيامح همانرب 238,5005.031401,200,000هديد بيسآ1903031000 1,200,0000

180,0000رفنيعامتجا ناگديد بيسآ زا يونعم و يدام تيامح 2,00090.0000180,000 19030310010

650,0000دروميعامتجا ياه تيروف روما يربهار 2,200295.4545650,000 19030310020

190,0000رفنينابايخ ناكدوك يهدناماس 6,50029.2308190,000 19030310030

180,0000رفنيگداوناخ و يدرف ياه نارحب رد هلخادم 220,0000.8182180,000 19030310040

ششوپ تحت نايوجددم لاغتشا زا تيامح همانرب 1184,000.000054,000184,000وجددم1903034000 130,0000

100,0000رفنششوپ تحت نايوجددم هب تاليهست تخادرپ 3,20048.1250154,000 190303400254,000

30,0000رفنيتلودريغ شخب رد هدش لغاش نالولعم يياراك مدع ناربج 1,50020.000030,000 19030340060

نادنمزاين هب يشخبناوت تامدخ هيارا همانرب 1,350,0007.553288,83010,196,850دنمزاين1904003000 10,073,02035,000

600,00035,000رفنيياتسور هعماج رب ينتبم يشخبناوت تامدخ هئارا 450,0001.4111635,000 19040030030

30,0000رفنهيذغت و علب يناهد  تالالتخا نامرد و يشخبناوت تامدخ هئارا 100,0000.300030,000 19040030060

120,0000رفننيلولعم هب يكشزپناوت تامدخ هئارا 100,0001.2000120,000 19040030070

340,0000رفننيلولعم هب يراكددم تامدخ هئارا 400850.0000340,000 19040030080

110,0000رفننمزم يناور ناراميب و نيلولعم يدنمناوت ءاقترا 1,000110.0000110,000 19040030090

120,0000رفننيلولعم ينامرد رنه روما شرتسگ و ءاقترا 100,0001.2000120,000 19040030100

110,0000رفندنمزاين لولعم نايوج شناد و نازومآ شناد هب هنيزه كمك تخادرپ 630174.6032110,000 19040030120

650,0000رفنيعاخن هعياض نيلولعم يراتسرپ قح نيمأت 140,0004.6429650,000 19040030130
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

200,0000رفننيلولعم يتشادهب لياسو نيمأت 100,0002.0000200,000 19040030140

550,0000رفننالولعم يشخبناوت لياسو نيمأت 100,0006.3883638,830 190400301588,830

150,0000رفندنمزاين نيلولعم هب يعونصم ياهمادنا و يكمك لياسو نيمأت 10,00015.0000150,000 19040030160

120,0000رفنلولعم دارفا يدنمناوت حطس شجنس و تيلولعم تدش و عون صيخشت 100,0001.2000120,000 19040030170

370,0000رفننيلولعم هيلقن لياسو و يگدنز طيحم يزاس بسانم 15,00024.6667370,000 19040030210

100,0000رفننيلولعم باهذ و بايا هب كمك 20,0005.0000100,000 19040030250

2,100,0000رفنهنازور يتلود ريغ زكارم رد نيلولعم شزومآ و يشخبناوت هب كمك 34,50060.86962,100,000 19040030260

173,0200رفنيتيامح يديلوت ياههاگراك  هب كمك 3,50049.4343173,020 19040030280

 ناراميب و نادنملاس ،نالولعم يشخبناوت و يرادهگن ،تبقارم هب كمك
هداوناخ رد نمزم يناور

780,0000رفن 42,00018.5714780,000 19040030290

 يناور ناراميب و ،نادنملاس ، نالولعم يشخبناوت و يرادهگن هب كمك
يتلود ريغ زكارم رد نمزم

3,050,0000رفن 38,00080.26323,050,000 19040030300

75,0000رفننوزلح تشاك تهج اونشان ناكدوك هب كمك 2,00037.500075,000 19040030310

110,0000رفننيلولعم نامرد  هب كمك 20,0005.5000110,000 19040030320

20,0000رفنكيلوباتم ياهيراميب هب التبم دارفا يشخبناوت و نامرد هنيزه كمك 1,60012.500020,000 19040030330

85,0000رفنيرهش هعماج رب ينتبم يشخبناوت تامدخ هئارا 36,0002.361185,000 19040030340

35,0000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا 57,000.000035,000 19040030350

10,0000رفننالولعم درخ يلام تامدخ ءاقترا 30033.333310,000 19040030380

5,0000زكرميشخبناوت تامدخ هيارا رد يتلود ريغ زكارم و اه نمس هب كمك 10500.00005,000 19040030390
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

60,0000رفنيا هفرح يشخبناوت تامدخ هئارا 50,0001.200060,000 19050030010

ناداتعم بيسآ شهاك و يناوتزاب ،نامرد تامدخ هئارا همانرب 60,1003.16140190,000هدش نامردداتعم1904005000 190,0000

85,0000رفنناداتعم يناوتزاب تامدخ هئارا 30,0002.833385,000 19040050010

85,0000رفنناداتعم ينامرد تامدخ هئارا 30,0002.833385,000 19040050020

20,0000رفنرهاجتم ناداتعم بيسآ شهاك و نامرد ،يرادهگن 100200.000020,000 19040050090

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 10200.000002,000هدش يتايلمع هژورپ1905001000 2,0000

2,0000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 10200.00002,000 19050010010

نارگراثيا روما و ديهش داينب 13160013,538,745 3,538,74500

نارگراثيا هب يشزرو،يگنهرف،يعامتجا تامدخ هيارا همانرب 1,500,0000.708701,063,000رفن1903002000 1,063,0000

95,0000رفننارگراثيا هب يرنه و يگنهرف تامدخ هئارا 25,0003.800095,000 19030020020

 زا قيوشت و تيامح و نارگراثيا هداوناخ هب يشزرو تامدخ هئارا
رگراثيا ناراكشزرو

92,0000رفن 41,0002.243992,000 19030020060

 هداوناخ هب ساپس حرط ياهراديد رد يدقن ياه كمك تخادرپ
نارگراثيا

56,0000رفن 10,0005.600056,000 19030020100

60,0000رفنادهش هيلوا مسارم هنيزه كمك تخادرپ 1,00060.000060,000 19030020130

120,0000رفننارگراثيا نيفدت و توف مسارم هنيزه كمك تخادرپ 10,00012.0000120,000 19030020140

220,0000درومتداهش وراثيا گنهرف جيورت 15,00014.6667220,000 19030020160

180,0000رفنرگراثيا ياه هداوناخ ناگبخن زا تيامح 7,20025.0000180,000 19030020170

240,0000رفننازابناج هب وردوخ يراذگاو 1,300184.6154240,000 19030020180

543
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نارگراثيا يرمتسمو شاداپ،قوقح نيمات همانرب 106,50014.084501,500,000رگراثيا1903004000 1,500,0000

1,500,0000رفنللملا نيب يادهش قوقح تخادرپ 11,500,000.00001,500,000 19030040050

نارگراثيا لاغتشازا تيامح همانرب 12,50020.00000250,000ديدج لاغتشا1903015000 250,0000

250,0000لاير نويليمنارگراثيا ينيرفآراك و لاغتشا قودنص هب كمك 1250,000.0000250,000 19030150060

نارگراثيا هب يشخبناوتو ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,400,0000.50000700,000رگراثيا1904004000 700,0000

160,0000رفنينامرد هژيو تامدخ هئارا 75,0002.1333160,000 19040040010

420,0000رفننازابناج هب يكشزپ تازيهجت و وراد هئارا 620,0000.6774420,000 19040040020

40,0000هدنورپيكشزپ ياهنويسيمك ليكشت هنيزه تخادرپ 55,0000.727340,000 19040040040

80,0000رفنروشك زا جراخ هب يمازعا نازابناج نامرد ياه هنيزه تخادرپ 150533.333380,000 19040040050

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 50514.9000025,745هدش يتايلمع هژورپ1905001000 25,7450

25,7450هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 50514.900025,745 19050010010

يعامتجا نيمات نامزاس 132500111,850,000 4,200,0007,650,0000

صاخ ناگدش هميب يعامتجا هياپ هميب قح تخادرپ همانرب 1,343,4998.82037,650,00011,850,000هدش هميب1902001000 4,200,0000

 زا تيفاعم نوناق عوضوم امرفراك مهس هميب قح يگدوشخب تخادرپ
رگراك رفن5 رثكادح ياراد نايامرفراك هميب مهس تخادرپ

3,097,5000هدش هميب 1,000,0003.09753,097,500 19020010010

14 هدام هرصبت عوضوم يزابرس نارود تلود مهس هميب قح  تخادرپ
راك نوناق

1,032,5000هدش هميب 268,0003.85261,032,500 19020010020

70,0000هدش هميبرگراثيا ناگتسشنزاب هياپ نامرد هميب قح دصرد ود نيمات 13,2005.303070,000 19020010030

00ريگب يرمتسمنايامرفراك زا يدقن ميارج تفايرد نوناق جنپ هدام يارجا 62,300122.79297,650,000 19020010057,650,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يعيبط حناوس هدكشهوژپ - يمالسا بالقنا نكسم داينب 133700225,900 25,90000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 34761.7647025,900هدش يتايلمع هژورپ1806001000 25,9000

5,6000هژورپيدبلاكو يداصتقا،يعامتجا ياه شهوژپ ماجنا 8700.00005,600 18060010040

6,7550هژورپيوج يايالبو يطيحم تسيز تارطاخم ياه شهوژپ ماجنا 8844.37506,755 18060010110

4,9980هژورپنارحب تيريدم ياه شهوژپ ماجنا 7714.00004,998 18060010120

8,5470هژورپاه هزاس يزاسزابو يزاس مواقم ياه شهوژپ ماجنا 11777.00008,547 18060010140

يزرواشك جيورت و شزومآ  ، تاقيقحت نامزاس 13400315,476,310 4,226,31001,250,000

اه هداهن هناروانف تالوصحم ديلوت همانرب 7,80070.07860546,613ديلوت نازيم1306022000 421,613125,000

178,24352,874هلصارازهلاهن هيلوا ياه هتسه ريثكت و ديلوت 500462.2340231,117 13060220010

243,37072,126نترذب هيلوا ياه هتسه ريثكت و ديلوت 7,30043.2186315,496 13060220020

يدربراك ياه شهوژپ همانرب  شناد /هتفاي دادعت1310004000
ينف

2,1201,952.541504,139,388 3,201,888937,500

75,48021,825هژورپيجيورتو يعامتجا،يداصتقا هنيمزرد شهوژپ ماجنا 501,946.100097,305 13100040430

809,620239,000هژورپديلوت ياهدحاو تيريدم و يغاب هب ،يعارزهب هنيمز رد شهوژپ ماجنا 5401,941.88891,048,620 13100040440

1,196,064349,625هژورپيداژنهب هنيمز رد شهوژپ ماجنا 7901,956.56841,545,689 13100040470

537,310159,310هژورپاه هداهن و ديلوت لماوع يرو هرهب شيازفا هنيمز رد شهوژپ ماجنا 3601,935.0556696,620 13100040490

90,66026,250هنوگرياخذ يرادرب هرهب و تبث ،يياسانش 601,948.5000116,910 13100040500

211,17061,890هنومنيكيتنژ رياخذ و نژ ياه كناب يرادهگن و ظفح 1401,950.4286273,060 13100040510
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يا هقطنم و يللملا نيب يشزومآ ياه هرود و ينف ياه هتيمك يرازگرب
وضع ياهروشك جنرب

10,4540داديور 20522.700010,454 13100040850

271,13079,600هژورپيعيبط عبانم هنيمز رد شهوژپ ماجنا 1801,948.5000350,730 13100040890

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 216,0001.26530273,307زومآ تراهم1802005000 210,80762,500

210,80762,500زور-رفنناجورم و ناسردم ،ناققحم و نازرواشك شزومآ 216,0001.2653273,307 18020050230

يزرواشك شناد و اه هتفاي جيورت همانرب 2,034,8960.25410517,002زور رفن1802021000 392,002125,000

 تحت رادرب هرهب رفنجيورت نيون ماظن يارجا
ششوپ

372,002110,875 2,033,9680.2374482,877 18020210010

 ياه تكرش و يكشزپ هايگ ياه كينيلك رد لغاش نيسدنهم شزومآ
 اه هدنيالآ شهاك و تمالس ياقترا حرط رد لاعف يا هرواشم تامدخ
يزرواشك لوصحم8 رد

20,00014,125زكرم 92836.772634,125 18020210020

تمدخ ناياپ شاداپ - يزرواشك جيورت و شزومآ  ، تاقيقحت نامزاس 1340033985,040 985,04000

تلود ناگتسشنزاب هب طوبرم ياه هنيزه همانرب 4002,462.60000985,040هتسشنزاب1306038000 985,0400

834,9200هتسشنزابناگتسشنزاب تمدخ ناياپ شاداپ تخادرپ 4002,087.3000834,920 13060380010

 قوف همان نييآ لماك يارجا عوضوم ناگتسشنزاب تابلاطم تخادرپ
 جيورت و شزومآ ،تاقيقحت نامزاس يملع تايه ريغ ياضعا هژيو هداعلا
يياضق عجارم زا يشان هرداص ماكحا يارجا رد يزرواشك

150,1200هتسشنزاب 500300.2400150,120 13060380020

ينابغاب مولع تاقيقحت هسسوم 1340034329,972 304,972025,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 461715.77440329,972هدش يتايلمع هژورپ1310004000 304,97225,000

151,6628,000هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 256623.6797159,662 13100040200

53,6135,000مقرينابغاب هدش حالصا ماقراديلوت 87,326.625058,613 13100040640
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

51,5985,000هلصاينابغاب لاهن هياپو هيلوا ياه هتسهديلوت 105539.028656,598 13100040670

48,0997,000هژورپينابغاب يكيتنژرياخذزا يرادرب هرهبو هعسوتو تظافح،يروآ عمج 92598.902255,099 13100040700

روشك جنرب تاقيقحت هسسوم 134003566,814 66,81400

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 106,681.4000066,814هدش يتايلمع هژورپ1310004000 66,8140

66,8140هژورپجنرب هنيمز رد يتاقيقحت ياه هژوژپ ماجنا 106,681.400066,814 13100040920

روشك عتارم و اهلگنج تاقيقحت هسسوم 1340036330,699 300,699030,000

يسانش هايگ ياه غاب يرادهگن و ظفح ،ليمكت همانرب 613,421.8333080,531غاب1306049000 80,5310

80,5310راتكهيسانش هايگ ياه غاب يرادهگن و ظفح 350230.088680,531 13060490010

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 485,211.83330250,168هدش يتايلمع هژورپ1310004000 220,16830,000

18,0002,400هژورپنابايب هنيمزرد يدربراك يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط يارجا 70291.428620,400 13100040010

40,0005,500هژورپلگنج هنيمزرد يدربراك يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط يارجا 150303.333345,500 13100040020

 بوچ مولع هنيمزرد يدربراك يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط يارجا
ذغاكو

7,000900هژورپ 25316.00007,900 13100040030

73,16810,000هژورپيسانش هايگ هنيمزرد يدربراك يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط يارجا 280297.028683,168 13100040040

 ييوراد ناهايگ هنيمزرد يدربراك يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط يارجا
يعرف تالوصحمو

42,0005,700هژورپ 160298.125047,700 13100040050

40,0005,500هژورپعترم هنيمزرد يدربراك يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط يارجا 155293.548445,500 13100040060

روشك يتاليش مولع تاقيقحت هسسوم 1340037656,370 568,370088,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 5051,299.74260656,370هدش يتايلمع هژورپ1310004000 568,37088,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

119,35518,480هدش يتايلمع هژورپنايزبآ نژ ياه كناب و داژن حالصا هنيمزرد يدربراك ياه شهوژپ 1061,300.3302137,835 13100040540

113,67517,600هدش يتايلمع هژورپنايزبآ ياه يراميبو تشادهب هنيمزرد يدربراك ياه شهوژپ 1031,274.5146131,275 13100040550

147,78022,880هدش يتايلمع هژورپنايزبآرياخذو يژولوكا، يژولويب هنيمزرد يدربراك ياه شهوژپ ماجنا 1251,365.2800170,660 13100040560

119,36018,480هدش يتايلمع هژورپسفق رد شرورپ و يرورپ يزبآ وريثكت هنيمزرد يدربراك ياه شهوژپ 1061,300.3774137,840 13100040570

68,20010,560هدش يتايلمع هژورپنيون يروانف و يروĤنف تسيز هنيمزرد يدربراك ياه شهوژپ 651,211.692378,760 13100040580

لاهن و رذب يهاوگ و تبث تاقيقحت هسسوم 1340038395,384 125,3840270,000

يهايگ ماقرا تبثو يياسانش همانرب 32061.7813019,770يتبث مقر1306030000 6,27013,500

1,8814,050نومزآتبث ياديدناكديدج ماقرا يارب ياه شيامزآ ماجنا 34217.34215,931 13060300010

1,8814,050نومزآتبث ياديدناكديدج ماقرا يارب ياه شيامزآ ماجنا 22026.95915,931 13060300020

2,5085,400مقريهايگديدج ماقرا يكيتنژ تبثو يراگن تشگنا 40197.70007,908 13060300030

لاهن يهاوگو لرتنك همانرب 313,179.6667039,539لاهن1306035000 12,53927,000

6,26913,500نومزآلاهن تمالسو تيفيك ياهنومزآ يارجا 15,5001.275419,769 13060350010

6,27013,500هلصالاهن يهاوگ عاونارودصو لرتنك 18,000,0000.001119,770 13060350020

رذب يهاوگو لرتنك همانرب 2511,861.52000296,538رذب1306036000 94,038202,500

45,13897,200نومزآرذب تيفيك ياهنومزآو يرادرب هنومن 62,0002.2958142,338 13060360010

48,900105,300راتكهروذب عاونا يهاوگرودصو لرتنك 228,0000.6763154,200 13060360020

يدربراك ياه شهوژپ همانرب  يتايلمع ياه هژورپ1310004000
هدش

251,581.4800039,537 12,53727,000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يتراظن ياه شور يزاس هنيهباب طبترم يتاقيقحت ياه حرط ماجنا
يهايگ ماقرا تبثو

12,53727,000هژورپ 110359.427339,537 13100040380

رذب و لاهن هيهت و حالصا تاقيقحت هسسوم 1340039290,163 233,163057,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب  يتايلمع ياه هژورپ1310004000
هدش

920315.39460290,163 233,16357,000

113,27937,000هژورپيژولونكتو يعارز هب تاقيقحت ماجنا 800187.8488150,279 13100040230

46,7409,000مقريعارز هدش حالصا ماقراديلوت 183,096.666755,740 13100040650

37,2106,300نترذب هيلوا ياه هتسهديلوت 351,243.142943,510 13100040660

35,9344,700هژورپيهايگ كيتنژرياخذزا يرادرب هرهبو هعسوتو تظافح،يروآ عمج 200203.170040,634 13100040690

يماد مولع تاقيقحت هسسوم 13400310226,412 142,94230,00053,470

رويطو ماد يكيتنژرياخذزا تيامحو ظفح همانرب 74,800.714312,00033,605داژن1306023000 15,7235,882

7,8612,941داژنرويطو ماد داژن حالصا و يكيتنژداومو عبانمزا تيامحو تظافح 72,400.285716,802 13060230016,000

 عبانم يللملا نيبو يلخاد تبثو همانسانشرودص،لرتنك،يهاوگ
رويطو ماد يكيتنژداومو

3,1451,176همانسانش 20336.05006,721 13060230022,400

 زا رويط و ماد يداينب ياه لولس و نايور ،مرپسا ديلوت تايلمع يارجا
نيون ياه يروآ نف قيرط

4,7171,765هژورپ 42,520.500010,082 13060230033,600

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1601,205.043818,000192,807هدش يتايلمع هژورپ1310004000 127,21947,588

89,05333,312هژورپرويطو ماد هنيمزرد يللملا نيب و يدربراك ياه شهوژپ ماجنا 160843.5313134,965 131000402112,600

12,7204,758درومهتفاي تسد ياه يروآ نف يزاس يراجت 119,278.000019,278 13100040901,800

25,4469,518درومنارادرب هرهب هب يتاقيقحت ياه هتفاي لاقتنا 57,712.800038,564 13100040913,600

يكشزپ هايگ تاقيقحت هسسوم 13400311239,929 210,929029,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 427522.08200222,929هدش يتايلمع هژورپ1310004000 202,92920,000

 يعارز ناهايگ يازتراسخ لماوع تخانش هنيمزرد تاقيقحت ماجنا
يغابو

127,93010,000هژورپ 220626.9545137,930 13100040240

 هايگ هزوحرداه مسيناگراوركيمرياسواهچراق هنيمزرد تاقيقحت ماجنا
يكشزپ

22,2082,000هژورپ 40605.200024,208 13100040250

 هزوحرد از تراسخ لماوع كيژولويب لرتنك هنيمزرد تاقيقحت ماجنا
يكشزپ هايگ

13,8101,000هژورپ 36411.388914,810 13100040260

 صاوخاب يهايگ ياه هنوگزا تيامحو ظفح هب طوبرم تاقيقحت ماجنا
يلاع ناهايگو ييوراد

19,4182,000هژورپ 26823.769221,418 13100040290

19,5635,000شيامزآمومس فرصم شهاك هب طوبرم تاقيقحت ماجنا 105233.933324,563 13100040300

 مهم تالوصحم ياه هدنيالآ شهاك و تمالس ياقترا همانرب
يزرواشك

82,125.0000017,000لوصحم1601004000 8,0009,000

ديدج و دوجوم ياه شك تفآ يلم ياه نييعت و نيودت ،ينيبزاب
هدش تبث

5,0005,000شك تفآ دادعت 25040.000010,000 16010040010

 و لانشروياب مومس يور رب يا هعسوت -يدربراك تاقيقحت ماجنا
كيژولويب

3,0004,000شيامزآ 30023.33337,000 16010040020

بآ و كاخ تاقيقحت هسسوم 13400312157,486 137,486020,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 868168.23270146,026هدش يتايلمع هژورپ1310004000 127,48618,540

 كاخ يياسانشو يدنب هقبط ليكشت ي هنيمزرد تاقيقحت ماجنا
يسانشكاخ تاعلاطم ماجنا تيفيكرب ينف تراظنو

12,5501,605هژورپ 93152.204314,155 13100040270

 يروش تيريدمو تخانش،يزرواشك بآو كاخ يفيكو يمك شياپ
بآو كاخ يگدولآو

24,5554,505هژورپ 171169.941529,060 13100040420
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هرامش
هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تراظنودوكو هايگ،بآ،كاخ هيزجت ياه شور هياراو قيقحت
اه هاگشيامزآرب

5,100505هژورپ 33169.84855,605 13100040600

12,6252,505هژورپهعرزمرد بآروحماضاقت تيريدمو ناهايگزايندروم بآ نييعت 87173.908015,130 13100040630

10,615805هژورپيدوكداوم عاونا يفيك لرتنكو تبث 66173.030311,420 13100040680

11,6252,305هژورپكاخ كيژولويب ناوتزا يريگ هرهبو تخانش 75185.733313,930 13100040750

41,5564,805هژورپهايگ هيذغتو كاخ يزيخلصاح تيريدمو تخانش 290159.865546,361 13100040760

 يعارز تالوصحم يضارا يمكو يفيك بسانتو يبايزرا تاعلاطم ماجنا
روشك يغابو

8,8601,505هژورپ 53195.566010,365 13100040780

 مهم تالوصحم ياه هدنيالآ شهاك و تمالس ياقترا همانرب
يزرواشك

81,432.5000011,460لوصحم1601004000 10,0001,460

10,0001,460راتكههدش هدولآ يزرواشك يضارا يياسانش 58,0000.197611,460 16010040030

يزرواشك يسدنهم و ينف تاقيقحت هسسوم 1340031384,208 71,708012,500

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 248339.5484084,208هدش يتايلمع هژورپ1310004000 71,70812,500

1,6902,050هژورپراشف تحت يرايبآ هنيمزرد يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط ماجنا 4289.04763,740 13100040320

17,7502,000هژورپيشكهز يرايبآ هنيمزرد يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط ماجنا 50395.000019,750 13100040330

21,2503,850هژورپيياذغ عيانص هنيمزرد يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط ماجنا 62404.838725,100 13100040340

7,517750هژورپهناخلگ يسدنهم هنيمزرد يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط ماجنا 22375.77278,267 13100040350

 ياهنيشام نويسازيناكم هنيمزرد يتاقيقحت ياه هژورپواه حرط ماجنا
يزرواشك

23,5013,850هژورپ 72379.875027,351 13100040360

يرادزيخبآ و كاخ تظافح هدكشهوژپ 13400314115,117 106,61708,500
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هاگتسد
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 305377.43280115,117هدش يتايلمع هژورپ1310004000 106,6178,500

31,9852,550هژورپبآو كاخ تظافح هنيمزرد شهوژپ 165209.303034,535 13100040450

12,7951,020هژورپلحاوس تظافح هنيمزرد شهوژپ 30460.500013,815 13100040460

19,1901,530هژورپيلاسكشخ هنيمزرد شهوژپ ماجنا 40518.000020,720 13100040480

42,6473,400هژورپبآ عبانم هعسوتو يژولورديه هنيمزرد شهوژپ 70657.814346,047 13100040520

يزرواشك يژولونكتويب هدكشهوژپ 13400315223,885 206,385017,500

يتسيز ينميا يلم عجرمزا تيامح همانرب 25440.0000011,000زومآ تراهم1804001000 11,0000

11,0000هژورپيتسيز ينميا يجيورتو يشهوژپ ياه تيلاعف ماجنا 25440.000011,000 18040010010

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1531,391.40520212,885هدش يتايلمع هژورپ1806001000 195,38517,500

15,3251,374هژورپيعيبط عبانم ناهايگ  نيون ياه يروĤنفزا هدافتسا 121,391.583316,699 18060010010

 ياهشنت هب لمحت شيازفا يارب يلوكلوم يژولوزيفزا هدافتسا
يتسيزريغ

15,3251,373هژورپ 121,391.500016,698 18060010020

24,2632,172هژورپناهايگ يفيكو يمك تافص دوبهبروظنم هب بولطم ياهنژ لاقتنا 191,391.315826,435 18060010030

16,6021,488هژورپهيوناث ياهتيلوباتم يژولونكتويب 131,391.538518,090 18060010200

16,6021,488هژورپاه هراوزاسزيرو تارشح،ناراوناج،ناهايگ مونژ يلاوت نييعت 131,391.538518,090 18060010220

25,5402,286هژورپاهمسيناگراوركيمزا الاب هدوزفا شزرا اب داوم ديلوت 201,391.300027,826 18060010250

 هدافتسا تيلباق اب اه مسيناگراوركيم يبايزراو يئاسانش يروآ عمج
يرورپ يزبآو يرورپمادو يزرواشك فلتخم عيانصرد

26,8172,400هژورپ 211,391.285729,217 18060010280

19,1551,716هژورپليصاو ملاس ياه هياپو ماقرا يدايدزازيرو تفاب تشك 151,391.400020,871 18060010310
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هاگتسد
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

21,7091,944هژورپيزرواشكرد يژولونكتونان يريگراكب 171,391.352923,653 18060010320

 ماد،اهمسيناگراوركيم،ناهايگرد ديفمو مهم ياهنژ يياسانش
نايزبآورويطو

14,0471,259هژورپ 111,391.454515,306 18096001030

رزخ يايرد نايهامسات يللملانيب يتاقيقحت هسسوم يزرواشك جيورت و شزومآ  ، تاقيقحت نامزاس - 1340031671,013 66,01305,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 130546.2538071,013هدش يتايلمع هژورپ1310004000 66,0135,000

 رياخذ يبايزرا و يرايواخ نايهام هنيمز رد يدربراك ياه شهوژپ
رزخ يايرد نايهامسات

66,0135,000هژورپ 130546.253871,013 13100040840

ماد نويسانيسكاو و نسكاو ديرخ روشك يكشزپماد نامزاس - 1355002895,251 895,25100

 يا هنيطنرق و ريگاو ياهيراميب شياپ و لرتنك ،يسررب همانرب
نايزبآ و رويط ،ماد

 نوناك شهاك دصرد1306043000
يراميب

1463,946.50000895,251 895,2510

895,2510زود نويليمماد نويسانيسكاوو كيژولويب داوم،نسكاوديرخ 2443,669.0615895,251 13060430010

يزار هسسوم 13600012,184,094 534,09401,650,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 3401,441.85000490,229هدش يتايلمع هژورپ1310004000 160,229330,000

40,05882,500هژورپمادو ناسنا كرتشم ياه يراميب هب طوبرم تاقيقحت ماجنا 711,726.1690122,558 13100040280

 ياه هدروآرف تاقيقحت تيادهو تراظن،يهدناماس،يزير همانرب
كيژولويب

24,03449,500هژورپ 691,065.710173,534 13100040410

 تايحو مشيربا مرك،لسعروبنز،رويط ياه يراميب هب طوبرم تاقيقحت
شحو

96,137198,000هژورپ 2001,470.6850294,137 13100040610

كيژولويب ياه هدروآرفديلوت همانرب 6,260270.585501,693,865زود نويليم1603004000 373,8651,320,000

291,6151,029,600زود نويليمكيژولويب ياه هدروآرفديلوت 6,260211.05671,321,215 16030040020

82,250290,400زود نويليمكيژولويب ياه هدروآرف يفيك لرتنك 6,26059.5288372,650 16030040040
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هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

روشك يرادزيخبآ و عتارم ، اهلگنج نامزاس 13900011,767,803 560,7881,207,0150

كاخ تظافحو يرادزيخبآ همانرب 850169.183562,050143,806راتكهرازه1306001000 81,7560

81,7560راتكهرازهيرادناوخبآو يرادزيخبآ ياه حرط يربهار 850169.1835143,806 130600100162,050

روشك ياهلگنجزا يلوصا يرادرب هرهبو هعسوت،ءايحا همانرب 9,40078.3614651,910736,597راتكهرازه1306002000 84,6870

59,2810راتكهرازهروشك لامش ياه لگنج هعسوتوايحا،ظفح،يربهار 1,30060.393178,511 130600200119,230

25,4060راتكهرازهلامشزا جراخ ياه لگنج يزاس ينغوايحا،ظفح،يربهار 7,70010.790483,086 130600200257,680

00راتكهرازهلامش ياه لگنج زا يرادرب هرهب فقوت 4001,437.5000575,000 1306002003575,000

روشك عتارمزا يلوصا يرادرب هرهبو هعسوت،ءايحا همانرب 37,8503.317594,423125,568راتكهرازه1306003000 31,1450

31,1450راتكهرازهعترم تيريدم ياه حرط يربهار 37,8503.3175125,568 130600300194,423

نارادرب هرهبو يلحم عماوج يزاسدنمناوتو جيورت همانرب  تحترادرب هرهب1306004000
ششوپ

19,3502.545631,67949,258 17,5790

 يعيبط عبانم ظفحرد يلحم عماوج يزاسدنمناوتو يربهار
داهن مدرم ياه نامزاسو مدرم تكراشمدركيوراب

17,5790زور-رفن 232,5000.211949,258 130600400131,679

عتارمواهلگنجزا تيامحو يتظافح ششوپ حطس ياقترا همانرب
روشك

135,0182.2482206,330303,550راتكهرازه1306006000 97,2200

97,2200راتكهرازهروشك عتارمواه لگنجزا تيامحو تظافح تامادقا يربهار 135,0001.7078230,550 1306006001133,330

00راتكهرازهعتارم و اه لگنج رد قيرح ءافطا  و هلباقم ،يريگشيپ 184,055.555673,000 130600600373,000

 عبانم ينف ياهرايعمو اه هداد،اه هشقن يناسرزورب همانرب
يعيبط

62,649.8333015,899هژورپ1306018000 15,8990

15,3990راتكهرازهاه هشقن يناسرزور هبو يعيبط عبانم يفيكو يمك يا هرود يبايزرا 2,3666.508515,399 13060180010
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5000درومينف ياه لمعلاروتسدواهرايعمو طباوض هيهت 683.3333500 13060180020

يلم يضارا تيكلام يهدناماس همانرب 11,98027.5066125,080329,529هدشراددنس يضارا1306028000 204,4490

 تيكلام تيبثت يارب يياضق ياه هدنورپ يسانشراكو يقوقح يريگيپ
تلود

122,6700هدنورپ 30,0006.3805191,415 130602800168,745

16,7650راتكهرازهيتلودو يلم عبانم هصرع يبايدادعتسا يربهار 85036.505931,030 130602800214,265

38,8450راتكهرازهيتلودو يلم يضارا تيكلامدنسذخاو)رتساداك(يراگندح يربهار 9,0004.812843,315 13060280034,470

26,1690راتكهرازهتاينثتسم كيكفتو يلم يضارا يزيمم يربهار 1,00033.769033,769 13060280047,600

00هرقفيلم ياههصرع و يضارا فيلكت نييعت و شياپ ،ظفح يربهار 15,0002.000030,000 130602800530,000

يياز نابايباب هلباقمو ناور ياه نش تيبثت همانرب 75847.946735,54363,596هدش تيبثتراتكه1306033000 28,0530

18,7950راتكهرازهاز نابايب ياه نوناكو يياز نابايباب هلباقم ياه حرط يربهار 75593.533344,515 130603300125,720

9,2580راتكهرازهيياز نابايباب هلباقم يللملا نيب كرتشم ياه حرط يارجاو يربهار 35545.171419,081 13060330029,823

تسيز طيحم تظافح نامزاس 1400001817,178 570,438246,7400

اهدنامسپ رب تراظنو تيريدم همانرب 1,300118.1808108,000153,635شرازگ1401001000 45,6350

45,6350شرازگاهدنامسپ تيريدمرب تراظن يربهار 1,30035.103845,635 14010010010

 تيريدم نوناق يارجا هلمج زا تسيز طيحم يلم قودنص هب كمك
اهدنامسپ

00قودنص 1108,000.0000108,000 1401001002108,000

اه هدنيالآ تيريدم و شياپ همانرب 562218.290020,000122,679شرازگ1403001000 102,6790

25,6700هژورپتسيز طيحمربديلوتو هعسوت تارثا شياپو يبايزرا 35073.342925,670 14030010010

35,9370هنومنميلقا تارييغتواوه هدنيالآ لماوع شياپ 200179.685035,937 14030010020
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يكيژولويب،ييايميش،يكيزيف ياهريغتم شياپ ياه همانرب يربهار
يتسيز عبانم ياه يگدولآو

41,0720هنومن 180228.177841,072 14030010030

00لاس رد نتاوه هدننك هدولآ عبانم اب هلباقم و كاپ ياوه نوناق يارجا 307,0000.052116,000 140300100416,000

00قودنصكاپ ياوه نوناق يارجا رد تسيز طيحم يلم قودنص هب كمك 14,000.00004,000 14030010054,000

يبآ ياهموب تسيززارادياپ يرادرب هرهبو تظافح همانرب 1,40057.14075,84079,997راتكهرازه1404001000 74,1570

 ياه بالاتو لحاوس،ييايرد تسيز طيحم شياپو تظافح يربهار
يلحاس

74,1570راتكهرازه 92080.605474,157 14040010010

00هچايردهيمورا هچايرد تاجن و تظافح يربهار 15,840.00005,840 14040010025,840

يكشخ ياه موب تسيز يزاسهبو ءايحا،تظافح همانرب 17,10821.3526102,900365,301راتكهرازه1404002000 262,4010

73,4730راتكهرازهاه موب تسيززا تظافحو شياپ 17,1084.294773,473 14040020010

86,5920زوجمديصوراكشروما يربهار 20,0005.0496100,992 140400200214,400

57,7280هژورپاه هنوگ يايحا و يتسيز عونتزا تظافح ياه همانرب يربهار 1,20096.8567116,228 140400200358,500

44,6080عبرمرتمنژ ياه كنابو يعيبط خيرات ياه هزوم تيريدمو يربهار 1,86423.931344,608 14040020040

تيريدم و ءايحا ،تظافح يارجا رد تسيز طيحم يلم قودنص هب كمك
اهبالات

00قودنص 130,000.000030,000 140400200630,000

 يزاسهبرد يمدرم ياهتكراشم ياقتراو يزاس گنهرف همانرب
تسيز طيحم

200477.830010,00095,566رفن رازه1405001000 85,5660

10,2680هناماسيكينورتكلا تامدخ هيارا 81,283.500010,268 14050010010

13,6910همانربزبسداصتقاورادياپ هعسوت ياه همانرب يارجاو نيودت 62,281.833313,691 14050010020

23,9580شرازگيرامآ ياه هداد تبثو ليلحت،يروآ عمج،يياسانش 73,422.571423,958 14050010030
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

37,6490همانربيطيحم تسيز يگنهرفو يشزومآ ياه همانرب يارجاو يجنسزاين 60627.483337,649 14050010040

00لكشتيطيحم تسيز ياه لكشت و يلحم عماوج تيوقت و يزاسدنمناوت 27037.037010,000 140500100510,000

تسيز طيحم هدكشهوژپ 140000278,925 33,925045,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 145,637.5000078,925هدش يتايلمع هژورپ1405002000 33,92545,000

33,92545,000هژورپيطيحم تسيز ياه شهوژپ ماجنا 155,261.666778,925 14050020010

تسيز طيحم  هدكشناد 1400031155,742 124,742031,000

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 1,20010.3950012,474زومآ تراهم1802005000 12,4740

12,4740تعاس -رفنيتراهم تدم هاتوك شزومآ 1,20010.395012,474 18020050110

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

17022.011803,742 3,7420

 يسدنهمو ينف هورگ،يرورپمادو تسيز طيحم،يزرواشك هورگ شزومآ
يناسنا مولع هورگو

3,7420وجشناد 17022.01183,742 18030040070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

57839.6263022,904 22,454450

11,118350وجشناديسدنهمو ينف هورگ،هياپ مولع هورگ شزومآ 25544.972511,468 18030050060

 مولع هورگو تسيز طيحمو يعيبط عبانمو يزرواشك هورگ شزومآ
يناسنا

11,336100وجشناد 32335.405611,436 18030050090

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

35572.5296025,748 24,948800

 هورگو يسدنهمو ينف هورگ،تسيز طيحمو يزرواشك هورگ شزومآ
هياپ مولع

24,948800وجشناد 35572.529625,748 18030060080
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,10313.5721014,970 14,9700

 هب ينامرد تامدخ هيارا،نايوجشناد ياذغ نيمات
 هياراو نايوجشناد يشزومآ كمك تاموزلمو بتكراشتنا،نايوجشناد
نايوجشناد هب يهافر تامدخ

14,9700وجشناد 1,10313.572114,970 18030080150

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,1037.916608,732 8,7320

9640وجشنادنايوجشناد يا هرواشم تامدخ ماجنا 1,1030.8740964 18030090020

 يگنهرف تامدخ هياراو يگنهرف ياهودرا،ييوجشناد مسارم يرازگرب
.نايوجشناد هب يشزروو

7,1490وجشناد 1,1036.48147,149 18030090040

6190دروميگنهرف تامدخواهالاك هيهت 669.3788619 18030090080

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب  تاونسردوجشناد1803010000
يليصحتزاجم

1,1728.514509,979 9,9790

1540رفن.يصصختو يا هفرح،يدربراك ياه شزومآ ماجنا 692.2319154 18030100080

2,1400وجشناديشزومآ كمك يشزومآداومو تاموزلم نيمات 1,1031.94022,140 18030100180

 نمض يشزومآ ياه هرود يارجا،تاداهنشيپ ماظن يارجاو يحارط
يلغش ياه تراهمواهيياناوت ياقتراو تمدخ

5,6160وجشناد 1,1724.79185,616 18030100410

2,0690دروميشزومآ ياه تيلاعف هنيهب يارجاو تيفيك ياقترا هب كمك 6929.98552,069 18030100420

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

35793.0112033,205 13,72219,483

3,5195,000هام -رفنيجراخ يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 42,129.75008,519 18040030010

02,000هام-رفنيجراخ يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 20100.00002,000 18040030010

7,5302,550هلاقميملعربتعم ياه هلاقم هيارازا تيامح 17592.941210,080 18040030050

558



1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,4917,500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 16062.44389,991 18040030060

02,003هژورپيشهوژپ ياه هژورپزا تيامح 11617.26722,003 18040030090

182430يملع تايهيملع تايه ياضعا تنرگ 4015.3000612 18040030110

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 189126.9206023,988درواتسد1805003000 13,72110,267

1,830310هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 4535.00002,140 18050030020

0300داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2015.0000300 18050030090

4,016200تياباگيگتنرتنيادناب يانهپ نيمات 30140.53334,216 18050030140

1,800300دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4052.50002,100 18050030170

5,1758,097رفنيللملا نيبو يلم يملع ياه شيامهرد تكرش 40331.800013,272 18050030270

9001,060دادرارقيشهوژپ تامدخ هيارا يارب يتاقيقحت ياهدادرارقدقع 5535.63641,960 18050030280

تفن ترازو 1430001128 12800

 هدروارفوزاگو تفنرومارب تيريدمو تراظن،يزير همانرب همانرب
يميشورتپو يتفن ياه

1012.80000128بعكمرتم-هكشب1301003000 1280

420هام -رفنزاگو تفنديلوت 202.100042 13010030010

420هام -رفنزاگو تفن تارداص 202.100042 13010030020

440هام -رفنزاگو يتفن ياه هدروارف تادراوو تارداصو يلخاد شورف 202.200044 13010030030

تفن تعنص هاگشهوژپ 14300021,200,000 001,200,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 2060,000.000001,200,000هدش يتايلمع هژورپ1310004000 01,200,000
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

01,200,000هژورپزاگو تفن هنيمزرد يدربراكو يداينب تافيقحت ماجنا 2060,000.00001,200,000 13100040220

زاگ و تفن نزاخم زا تشادرب دايدزا هدكشهوژپ 143000340,346 0040,346

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 410,086.5000040,346هدش يتايلمع هژورپ1310004000 040,346

040,346هژورپزاگو تفن هنيمزرد يدربراكو يداينب تافيقحت ماجنا 410,086.500040,346 13100040220

تفن تعنص هاگشناد 1431001105,000 00105,000

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

39307.6923012,000 012,000

012,000وجشناديرتكد ياه هرود يارجا 39307.692312,000 18030010110

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,38619.4805027,000 027,000

027,000وجشناديسانشراك شزومآ 1,38619.480527,000 18030050120

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

50431.7460016,000 016,000

016,000وجشناددشرا يسانشراك ياه هرود يارجا 50431.746016,000 18030060140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 150,000.0000050,000درواتسد1805003000 050,000

050,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپ ماجنا 100500.000050,000 18050030110

بآ تاقيقحت هسسوم 1435003182,380 104,380078,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1001,823.80000182,380هدش يتايلمع هژورپ1310004000 104,38078,000

21,05313,250هژورپاهربا يزاسروراب تايلمعو هعلاطم،شهوژپ ماجنا 103,430.300034,303 13100040590

 ،فراعتم ياهبآ(يدنزاس بآ عبانم ليسناتپ نييعتو شياپ،يياسانش
)فرژو يليسف

17,3335,500هژورپ 92,537.000022,833 13100040770
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تخانش يفيكو يمك ياهشياپو يدربراك تاقيقحت،تاعلاطم ماجنا
رزخ يايرد لحاوسو بآ عبانم

11,0003,250هژورپ 72,035.714314,250 13100040790

1,9005,000هژورپبالضافو بآ هزوحرد قيقحتو شهوژپ،هعلاطم ماجنا 9766.66676,900 13100040800

42,96223,000هژورپيبآ ياهطيحمو كيلورديه ياههزاس هزوحرد قيقحتو شهوژپ،هعلاطم 302,198.733365,962 13100040810

10,13228,000هژورپبآ عبانم هزوحرد قيقحتو شهوژپ،هعلاطم 351,089.485738,132 13100040820

يتلود ريغ شخب زا هدش هيفصت باسپ و يلاصحتسا بآ ينيمضت ديرخ ورين ترازو - 14350042,090,000 2,090,00000

بآ هضرع همانرب 2508,360.000002,090,000بعكمرتم نويليم1307002000 2,090,0000

2,090,0000بعكمرتم نويليميصوصخ شخبزا باسپو يلاصحتسا بآديرخ 2508,360.00002,090,000 13070020010

يسوموبا ناتسرهش رد قرب ينيمضت ديرخ ورين ترازو - 1435005107,900 107,90000

قرب روما هعسوت همانرب 400269.75000107,900تعاس تاواگم1301015000 107,9000

107,9000تعاس تاواگمقرب ينيمضت ديرخ 402,697.5000107,900 13010150010

ابتاس ) قرب يژرنا يرو هرهب و ريذپ ديدجت ياه يژرنا نامزاس ). 14350097459,700 409,700050,000

ون يژرنارومارب تراظنو يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب 453,905.25000215,621شرازگ1301006000 215,6210

 عاونا يارب تاصقانم و قرب هفرعت نييعت،يقيوشت ياه مزيناكم نيودت
كاپ و ريذپ ديدجت ياه يژرنا

18,8040شرازگ 118,804.000018,804 13010060040

 ياه هناورپ و قرب ينيمضت ديرخ ياهدادرارق رب تراظن و تيريدم
كاپ و ريذپ ديدجت ياه هاگ ورين ثادحا

76,7850هژورپ 2,628,0000.029276,785 13010060050

10,9690شرازگيطيحم تسيز و يعامتجا ،يداصتقا تاعلاطم 25,484.500010,969 13010060070

 كاپ و ريذپديدجت شخب قرب ديلوت و ديرخ ياهزوجم و اه هناورپ رودص
يتلودريغ شخب زا

109,0630تاواگم 700155.8043109,063 13010060080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يرو هرهب روما رب تراظن و يراذگتسايس، يزير همانرب همانرب
يژرنا

461,019.75000244,079شرازگ1301017000 194,07950,000

36,9760هژورپروشك قرب دنمشوه هكبش هناماس يزاس هدايپ رب تراظن 136,976.000036,976 13010170010

93,44050,000درومفرصم يوگلا حالصا نوناق يارجا رب تراظن و يزير همانرب 1014,344.0000143,440 13010170030

36,3260تعاس تاواگمقرب ياه هاگورين يياراك شيازفا رب تراظن و يزير همانرب 105,0000.346036,326 13010170060

27,3370درومفرصم ياهرايعم و ينف ياهدرادناتسا نيودت 102,733.700027,337 13010170090

1( كمك ) قربو ب آ تعنص يدربراك 1435101578,000 يملع يلاع شزومآ هسسوم - 118,0000460,000

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 63,0004.24600267,500زومآ تراهم1802005000 35,000232,500

35,000232,500تعاس -رفنتعنص هورگ شزومآ 3,000,0000.0892267,500 18020050030

يتراهم ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1802008000
يليصحتزاجم

5,00033.20000166,000 41,000125,000

41,000125,000وجشنادتعنص هورگ شزومآ 5,00033.2000166,000 18020080030

يتراهم يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1802009000
يليصحتزاجم

3,50037.00000129,500 37,00092,500

37,00092,500وجشنادتعنص هورگ شزومآ 3,50037.0000129,500 18020090020

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 100150.0000015,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 5,00010,000

5,00010,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 100150.000015,000 18060010630

هعشا اب راك هداعلاقوف تباب نانكراك تابلاطم يمتا يژرنا نامزاس - 144000330,000 30,00000

نانكراكديرخزابو نويد تخادرپ همانرب 1,50021.5447032,317رفن1301008000 32,3170

30,0000رفننانكراكديرخزابو نويد تخادرپ 1,50020.000030,000 13010080010
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هرامش
هاگتسد
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همانرب
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

روشك يندعم تافاشتكا و يسانش نيمز نامزاس 1465001388,615 324,61564,0000

يندعم عبانم فاشتكا همانرب 64,6672.722829,100176,077عبرمرتموليك1304001000 146,9770

26,4560زيلانآ)يسانش يناكو ييايميش(هنومنزيلانآ 46,5550.679531,636 13040010015,180

108,7630عبرمرتموليكشخبديما قطانم يمومع فاشتكا 5,57623.3811130,373 130400100221,610

11,7580عبرمرتموليكيفاشتكا ياه هدودحم ييوج يپو يياسانش 59,0910.238114,068 13040010032,310

يسانش نيمز تاعلاطم همانرب 26,5658.000734,900212,538عبرمرتموليك1304008000 177,6380

 هقطنم(ييارحص ياه شياميپو هياپ تاعلاطم،يرگنزاب
1:100000سايقم)هزرلو يسدنهم،يطيحم تسيز تارطاخم-ييايرد-يا

5,3890هشقن-هقرو 51,288.80006,444 13040080011,055

 هقطنم(ييارحص ياه شياميپو هياپ تاعلاطم،يرگنزاب
1:25000سايقم)هزرلو يسدنهم،يطيحم تسيز تارطاخم-ييايرد-يا

109,3760هشقن هقرو 831,559.3735129,428 130400800220,052

62,8730زيلانآيهاگشيامزآ تاعلاطم ماجنا 26,6332.878676,666 130400800313,793

نيمز مولع هدكشهوژپ 146500243,540 23,540020,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 152,344.2667035,164هدش يتايلمع هژورپ1310004000 21,16414,000

21,16414,000هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 152,344.266735,164 13100040200

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

57146.947408,376 2,3766,000

2,3766,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 57146.94748,376 18030060040

يناگرزاب ياهشهوژپ و تاعلاطم هسسوم 1470021187,413 187,41300

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 850220.48590187,413هدش يتايلمع هژورپ1310004000 187,4130

12,1820ناگرامشيملع تالجمراشتنا 26468.538512,182 13100040080
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,1820درومتاطابترا هعسوت يربهار 55221.490912,182 13100040730

 فيلات،اه شيامه يرازگرب،يشهوژپ تاشرازگواه حرط تيادهو يربهار
يدربراكو يملع بتكو،تالاقم يروادو

155,5530داديور 769202.2796155,553 13100040740

 و تفن يتسد نيياپ عيانص شزرا هريجنز هعسوت يربهار
)يميشورتپ(زاگ

7,4960شرازگ 60124.93337,496 13100040870

تاعالطا يروانف و تاطابترا ترازو 14900013,770,219 320,2193,450,0000

تاعالطا يروانف و تاطابترا شخب ياهتخاسريز هعسوت 1090,898.0000744,509908,980هيناث رب تيبارت1302001000 164,4710

26,3140شرازگتاعالطا يلم هكبش ياهتخاسريز هعسوت يداصتقا تاعلاطم 1013,193.0000131,930 1302001001105,616

19,7360شرازگتاعالطا يلم هكبش ياهتخاسريز هعسوت ياهمانرب تراظن 522,202.8000111,014 130200100291,278

 ياوتحم و تلود يكينورتكلا تامدخ ياهتخاسريز هعسوت يربهار
يموب

19,7380شرازگ 522,204.0000111,020 130200100391,282

 و تلود يكينورتكلا تامدخ ياهتخاسريز هعسوت يداصتقا تاعلاطم
يموب ياوتحم

19,7380شرازگ 1011,102.0000111,020 130200100491,282

 و تلود يكينورتكلا تامدخ ياهتخاسريز هعسوت ياهمانرب تراظن
يموب ياوتحم

19,7360شرازگ 522,202.8000111,014 130200100591,278

26,3140شرازگتاعالطا يلم هكبش ياهتخاسريز هعسوت يربهار 1113,462.0000148,082 1302001006121,768

16,4480شرازگ شخب لخاد ناوت ياقترا ياهرتسب هعسوت  يربهار 518,492.600092,463 130200100776,015

16,4470شرازگ شخب ياپون ياهراك و بسك ياهتخاسريز هعسوت يربهار 518,487.400092,437 130200100875,990

 يروانف و تاطابترا شخب تامدخ و اهدربراك هعسوت همانرب
تاعالطا

7321,870.85712,128,3482,253,096تمدخ/دربراك دادعت1302002000 124,7480

54,8160شرازگتاعالطا يروانف و تاطابترا شخب تامدخ و اهدربراك هعسوت يربهار 2340,499.2174931,482 1302002001876,666
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يروانف و تاطابترا شخب تامدخ و اهدربراك هعسوت يداصتقا تاعلاطم
تاعالطا

34,9660شرازگ 6210,658.1935660,808 1302002002625,842

 يروانف و تاطابترا شخب تامدخ و اهدربراك هعسوت ياهمانرب تراظن
تاعالطا

34,9660شرازگ 6011,013.4333660,806 1302002003625,840

تاعالطا يروانف و تاطابترا شخب ياهيروانف هعسوت راهچ تفرشيپ طسوتم1302010000
يروانف

1540,542.8667577,143608,143 31,0000

 يروانف و تاطابترا شخب نيون ياهيروانف و شناد هعسوت يربهار
تاعالطا

8,8000شرازگ 782,335.6282182,179 1302010001173,379

13,4000شرازگيياضف ياهيروانف هعسوت و باستكا يربهار 803,047.3125243,785 1302010002230,385

 يروانف و تاطابترا شخب يرظن و يدربراك ياهتراهم  هعسوت يربهار
للملانيب شزومآ روديرك داجيا و تاعالطا

8,8000شرازگ 902,024.2111182,179 1302010003173,379

ناريا يياضف هاگشهوژپ 14900021,159,059 159,05901,000,000

تاعالطا يروانف و تاطابترا شخب ياهيروانف هعسوت راهچ تفرشيپ طسوتم1302010000
يروانف

1547,791.66670716,875 133,365583,510

1,79458,504تفرشيپ دصرديياضف ياههاگشيامزآ هعسوت 163,768.625060,298 13020100080

54,871172,921تفرشيپ دصرديياضف لقن و لمح يروانف هعسوت 1614,237.0000227,792 13020100090

1,03939,160تفرشيپ دصرديياضف تارباخم ياهيروانف هعسوت 123,349.916740,199 13020100100

27,88739,111تفرشيپ دصرديياضف يژرنا ياهزاسهريخذ و اهرگسح يروانف هعسوت 164,187.375066,998 13020100110

7,49246,106تفرشيپ دصرديياضف ياهرگلمع و اهمزيناكم يروانف هعسوت 124,466.500053,598 13020100120

13,71959,978تفرشيپ دصرديياضف ياه هزاس و يژرنا ياهدلوم ياه يروانف هعسوت 243,070.708373,697 13020100130

11,42982,368تفرشيپ دصرديشجنس ياههراوهام يزاسيموب و هعسوت 910,421.888993,797 13020100140
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

15,13485,362تفرشيپ دصرديتارباخم ياههراوهام يزاسيموب و هعسوت 147,178.2857100,496 13020100150

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1923,272.84210442,184هدش يتايلمع هژورپ1310004000 25,694416,490

25,114403,670هژورپيدربراك ياه هژورپ و اه حرط ماجنا 1823,821.3333428,784 13100040370

58012,820شرازگيياضف كراپ هعسوت و داجيا يارب شهوژپ 113,400.000013,400 13100040880

تاعالطا يروانف و تاطابترا هاگشهوژپ 1490003589,811 189,8110400,000

تاعالطا يروانف و تاطابترا شخب ياهيروانف هعسوت راهچ تفرشيپ طسوتم1302010000
يروانف

1526,345.93330395,189 126,521268,668

 هزوحراكو بسك هعسوتو يراذگ تسايس هزوح ياه هژورپ ماجنا
تاعالطا يروĤنفو تاطابترا

18,98040,290هژورپ 319,756.666759,270 13020100040

44,28194,038هژورپتاطابترا هزوح ياه يروانف يزاسيموب 1013,831.9000138,319 13020100050

25,30053,740هژورپاواف تينما هزوح ياه يروانف يزاسيموب 419,760.000079,040 13020100060

37,96080,600هژورپتاعالطا يروĤنف هزوح ياه يروانف يزاسيموب 814,820.0000118,560 13020100070

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 364,874.00000194,622هدش يتايلمع هژورپ1310004000 63,290131,332

63,290131,332هژورپيدربراك ياه هژورپ و اه حرط ماجنا 1512,974.8000194,622 13100040860

تاعالطا يروانف  ييارجا ياروش هناخريبد 149000415,748 15,74800

 يروانف و تاطابترا شخب تامدخ و اهدربراك هعسوت همانرب
تاعالطا

81,968.5000015,748تمدخ/دربراكدادعت1302021000 15,7480

15,7480هسلجييارجا ياروش ياهناخريبد ياهتيلاعف ماجنا 53,149.600015,748 13020210060

تارباخم و تسپ يدربراك يملع هدكشناد - - تاعالطا يروانف و تاطابترا ترازو 149000544,348 24,348020,000
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تاعالطا يروانف و تاطابترا شخب ياهيروانف هعسوت راهچ تفرشيپ طسوتم1302010000
يروانف

25,321.5000010,643 5,8434,800

 يروانف و تاطابترا شخب يشزومآ بطق داجيا يارب يزاسرتسب
هيسونايقا و ايسآ هقطنم رد تاعالطا

5,8434,800شرازگ 33,547.666710,643 13020100160

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 4665.250002,661هدش يتايلمع هژورپ1310004000 1,4611,200

1,4611,200هژورپهتفرشيپ ياهيروانف اب طبترم يتاقيقحت تاعلاطم ماجنا 4665.25002,661 13100040100

شخب يرظن و يدربراك ياهتراهم شزومآ  لاغتشا يوجشناد1802004000
هتفاي

221,411.0909031,044 17,04414,000

13,6351,598وجشنادتاعالطا يروانف و تاطابترا هورگ شزومآ 52029.294215,233 18020040010

3,40912,402تعاس -رفنتدم هاتوك يشزومآ ياه هرود يرازگرب 20,0000.790615,811 18020040020

تاطابترا تاررقم ميظنت نويسيمك هناخريبد 14900071,956 1,95600

تاعالطا يروĤنفو تاطابترا شخب تاررقم ميظنت همانرب 2385.043501,956لمعلاروتسد/هبوصم1302016000 1,9560

1,9560هسلجتاطابترا تاررقم ميظنت نويسيمك ياهناخريبد ياهتيلاعف ماجنا 2385.04351,956 13020160030

ناريا يياضف نامزاس 1490008166,100 40,100126,0000

 يروانف و تاطابترا شخب تامدخ و اهدربراك هعسوت همانرب
تاعالطا

283,050.0000126,000166,100تمدخ/دربراك دادعت1302021000 40,1000

4,3190تفرشيپ دصرديشجنس هراوهام نيمات 316,559.666749,679 130202100145,360

5,6550تفرشيپ دصرديتارباخم هراوهام نيمات 59,195.000045,975 130202100240,320

7,6150هناماسيياضف تامدخ هئارا ياهرتسب نيمات و هعسوت 91,686.111115,175 13020210037,560

5,1010هناماسينيمز ياههاگتسيا نيمات و هعسوت 55,556.200027,781 130202100422,680

17,4100شرازگيياضف ياهدربراك هعسوت رب تراظن و يربهار ،يزيرهمانرب 221,249.545527,490 130202100510,080
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يزرواشك داهج يتراهم و يدربراك يملع يلاع هسسوم 1495161516,000 323,0000193,000

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگ رد رومآرنه1802001000
طبريز

65012.500008,125 8,1250

 ياهناتسرنه و يشزومآ زكارم رد نازومآ شناد شزومآ هب كمك
هتسباو يزورهنابش

8,1250زومآرنه 65012.50008,125 18020010190

شنادوراك هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگ رد رومآرنه1802002000
طبريز

1,35012.5000016,875 16,8750

 ياهناتسرنه و يشزومآ زكارم رد نازومآ شناد شزومآ هب كمك
هتسباو يزورهنابش

16,8750زومآرنه 1,35012.500016,875 18020020250

يياتسور نانز شزومآ همانرب 31,0001.7703054,880يياتسور نانزدادعت1802003000 54,8800

16,4100تعاس -رفنيزرواشك تالوصحم تاعياض شهاكو يروآرف شزومآ 380,0000.043216,410 18020030010

20,5700تعاس -رفنيياتسور نانز يداصتقا يدنمناوتو شزومآ 380,0000.054120,570 18020030020

17,9000هژورپيياتسور نانز ياه تراهم تيبثتو يزروراك 30558.688517,900 18020030030

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 55,5001.7162095,250زومآ تراهم1802005000 55,85039,400

39,30039,400تعاس -رفنيزرواشك هورگ شزومآ 2,000,0000.039478,700 18020050040

 هتشر ناليصحتلا غراف يارب يزرواشك يلاغتشادوخ ياه شزومآ
يزرواشك

9,8400تعاس -رفن 265,0000.03719,840 18020050080

6,2100تعاس -رفنناتسچولبو ناتسيس ناتسارد يزرواشك هورگ شزومآ هعسوت 167,0000.03726,210 18020050250

5000هناماسيكينورتكلا ياه هناماسو يتاعالطا ياه كنابداجيا 1500.0000500 18020050350

يلغش ياه شزومآ همانرب 2502.40000600همانيهاوگ1802007000 6000

4150تعاس -رفنناريدم يلغش ياه يگتسياشواه يدنمناوت ياقترا 7,6000.0546415 18020070030
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1850تعاس -رفننانكراك يلغش ياه يگتسياشواه يدنمناوت ياقترا 3,4000.0544185 18020070040

يتراهم ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1802008000
يليصحتزاجم

8,95326.07510233,450 110,750122,700

110,750122,700وجشناديزرواشك هورگ شزومآ 8,95326.0751233,450 18020080040

يتراهم يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1802009000
يليصحتزاجم

2,20027.9864061,570 30,67030,900

30,67030,900وجشناديزرواشك هورگ شزومآ 2,20027.986461,570 18020090030

ينيرفآراك هعسوت همانرب 50189.200009,460هدش هتفريذپ حرط1802017000 9,4600

7,0950حرطهتفرشيپ ياه يروĤنف يزاس يراجت 40177.37507,095 18020170010

2,3650حرطيزرواشك يروĤنف ياه هتسه يزادنا هار 10236.50002,365 18020170020

يزرواشك رد بآ هنيهب يرادرب هرهب شزومآ همانرب 24,0000.6400015,360زومآ تراهم1802023000 15,3600

5,1200تعاس -رفنيزرواشك رد نيون يرايبآ ياه هويش شزومآ 128,0000.04005,120 18020230010

5,1200تعاس -رفنيزرواشك رد بآ يرو هرهب شيازفا ياههويش شزومآ 128,0000.04005,120 18020230020

5,1200تعاس -رفنيزرواشك رد يزرم ياهبآ زا  يرادرب هرهب ياه هويش شزومآ 128,0000.04005,120 18020230030

 هعسوت رتمك قطانم رد يزرواشك يمسر ريغ شزومآ همانرب
هتفاي

39,0000.5238020,430زومآ تراهم1802024000 20,4300

5,0350تعاس -رفنناركم  هقطنم رد يزرواشك هورگ شزومآ هعسوت 150,0000.03365,035 18020240010

8,2250تعاس -رفنيرياشع قطانم رد نايزبآ و يرورپماد شزومآ 235,0000.03508,225 18020240020

3,5700تعاس -رفنيرياشع قطانم رد يعيبط عبانم شزومآ 119,0000.03003,570 18020240030

3,6000تعاس -رفنيرياشع قطانم رد ينابغاب و تعارز شزومآ 12,0000.30003,600 18020240040
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هرامش
هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يزرواشك داهج ترازو 15100013,493,612 1,675,0921,818,5200

 نيب  ياهداهن و اهروشك اب طباور هعسوت و ميظنت همانرب
يللملا

 نيبداهنو نامزاس1002026000
يللملا

42,309.250009,237 9,2370

9,2370درواتسدفده ياهروشك هب يا هعسوت ياه كمك 24,618.50009,237 10020260090

يزرواشك نويسازيناكم بيرض ياقترا همانرب 1116,160.00000116,160نويسازيناكم بيرض1306007000 116,1600

92,9250هاگتسديزرواشك تالا نيشام تاودا نيماتزا تيامح 31,8402.918592,925 13060070010

23,2350هاگتسديزرواشك تالا نيشام نيماتزا تيامح 50,0000.464723,235 13060070020

يغاب تالوصحم شيازفا همانرب 21,00016.11330338,380نترازه1306009000 338,3800

 شيازفا يارب يزير همانربواه تسايس،اه صخاش نيودت
يغاب تالوصحمديلوت

57,5250لمعلاروتسد 511,505.000057,525 13060090010

230,1000راتكهرد نتيغاب تالوصحم حطسدحاورددركلمع شيازفا يربهار 1901,211.0526230,100 13060090020

50,7550نترازهيغاب تالوصحمديلوت يربهار 21,0002.416950,755 13060090030

رويطو ماد تالوصحمديلوت شيازفا همانرب 14,26225.525567,020364,045نترازه1306010000 297,0250

58,9350ساررازهمادداژن حالصا 751,143.400085,755 130601000126,820

74,0500هعطقرازهرويطداژن حالصا 460160.978374,050 13060100020

 شيازفا يارب يزير همانربواه تسايس،اه صخاش نيودت
رويطو ماد تالوصحمديلوت

47,1000لمعلاروتسد 411,775.000047,100 13060100030

18,3850مرگوليكيماددحاورهرددركلمع شيازفا يربهار 53,677.000018,385 13060100060

53,3930نترازهيماد تالوصحم تاديلوت يربهار 14,2623.743753,393 13060100070

21,6800يديلوتدحاويرادناغون هعسوت 121,680.000021,680 13060100080
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هرامش
هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

23,4820مقرتوت تخردو مشيربا مركرياخذ هعسوتو ظفح 111211.549623,482 13060100090

 غرم يداژن حالصا تايلمع يارجا و شهوژپ ،قيقحت ،يراذگتسايس
نيال

00هعطقرازه 100402.000040,200 130601001040,200

يعارز تالوصحم شيازفا همانرب 61,65715.3524600,000946,580نترازه1306011000 346,5800

 شيازفا يارب يزير همانربواه تسايس،اه صخاش نيودت
يعارز تالوصحمديلوت

18,7150لمعلاروتسد 53,743.000018,715 13060110010

28,4200ناتسايا هقطنم يلم تشك يوگلا هيهت 64,736.666728,420 13060110020

279,0000راتكه نتيعارز تالوصحم حطسدحاورددركلمع شيازفا يربهار 2501,116.0000279,000 13060110030

20,4450نترازهيعارز تالوصحمديلوت يربهار 61,6570.331620,445 13060110040

 و يزرواشك يدربهار تالوصحم ديلوت رد يياكتا دوخ بيرض ءاقترا
دنق ردنغچ و ينغور ياههناد تشك يربهار و هعسوت

00نترازه 4881,229.5082600,000 1306011007600,000

يزرواشك هصرعرد بآ يرو هرهبدوبهب همانرب 600505.00000303,000راتكهرازه1306012000 303,0000

22,7250لكشتيبآ عبانمزا هنيهب هدافتساروظنم هب نارب بآ ياه لكشتداجيا 190119.605322,725 13060120010

215,7350راتكهرازهيزرواشك يضارا يزاسونوزيهجت يربهار 826,966.8750215,735 13060120020

58,4800راتكهرازهنيون يرايبآ ياه متسيس هعسوت يربهار 321,827.500058,480 13060120030

6,0600رتموليكتاونق يزاسزابو تمرم يربهار 15040.40006,060 13060120040

يزرواشك تالوصحم تاعياض شهاكو يروآرفدوبهب همانرب 2,00044.1100088,220نترازه1306013000 88,2200

58,2250يديلوتدحاويزرواشك شخب يليمكتو يليدبت عيانصزا تيامح يربهار 5,30010.985858,225 13060130010

29,9950نترازهيزرواشك تالوصحم تاعياض نازيم شهاك يربهار 2,00014.997529,995 13060130020

يزرواشك تالوصحم يلخادرازاب ميظنت همانرب 30840.0325012,330نترازه1306017000 12,3300
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هاگتسد
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همانرب
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1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 عيزوت ياه هكبشرب تراظنو عيزوتوديلوت ماظندوبهب يربهار
يزرواشك تامدخواهالاك

12,3300نترازه 30840.032512,330 13060170010

 يلم هكبشو يجيورت يناسر مايپ هكبشزا تيامح همانرب
يزرواشك ينويزيولت

6,0003.2967019,780هقيقد1306020000 19,7800

19,7800هقيقديزرواشك ينويزيولتو ييويدار ياه همانربديلوتو هيهتزا تيامح 6,0003.296719,780 13060200010

يزرواشك شخبرامآو تاعالطا هيهت همانرب 711,561.4286080,930شخبريز1306021000 80,9300

62,3150هناماسيزرواشك شخبرامآو تاعالطادنمشوه هناماسداجيا 320,771.666762,315 13060210010

18,6150شخبريزيزرواشك شخبرامآ هيهت 72,659.285718,615 13060210020

يزرواشك هميب ششوپ همانرب 577,043.8596401,500401,500هميب ششوپ دصرد1306048000 00

00تلود كمك دصرديزرواشك هميب قودنص هب تلود كمك 576,403.5088365,000 1306048001365,000

 و كرتشم ياهيراميب لباقم رد اهماد هيلك يرابجا هميب ششوپ
)هعسوت مشش همانرب33 هدام)ث( دنب عوضوم(ريگاو

00هميب ششوپ دصرد 103,650.000036,500 130604800236,500

 يزاس دنمناوتو يديلوت ياه تيلاعف زا تيامح همانرب
يزرواشك شخب ناگدننكديلوت

2135,714.2857750,000750,000لكشت-ينواعت1306050000 00

 هعسوت زا تيامح يتلود ريغ قودنص رد تلود مهس هيامرس نيمات
يزرواشك شخب

00قودنص 2034,800.0000696,000 1306050001696,000

00نامتخاس بابلوقنم ريغ لاوما يزاس دنتسم 100540.000054,000 130605000254,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 16218.750003,500هدش يتايلمع هژورپ1310004000 3,5000

3,5000هژورپيزرواشك شخب هب طوبرم ياه شهوژپ ماجنا 16218.75003,500 13100040530

نارگراثيا هب يشزرو،يگنهرف،يعامتجا تامدخ هيارا همانرب 3,12019.2147059,950رگراثيارفن1903002000 59,9500

59,9500رگراثيارفننارگراثيا هب يتيامحو يعامتجا،يگنهرف تامدخ هيارا 3,12019.214759,950 19030020030
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يرياشع روما نامزاس 151000399,811 77,31122,5000

روشك يرياشع هعماج يزاس دنمناوت و تيامح همانرب 122,500.000022,50022,500لكشت-ينواعت1306047000 00

 هعسوت زا تيامح يتلود ريغ قودنص رد تلود مهس هيامرس نيمات
روشك رياشع يزرواشك

00قودنص 122,500.000022,500 130604700122,500

رياشع يهدناماس همانرب 141,5000.5464077,311راوناخ1502005000 77,3110

16,9460راوناخرياشع هب چوك نيح تامدخ هيارا يربهار 141,5000.119816,946 15020050010

25,9120راوناخيرياشع ياه لكشتو عماوج هب ييانبريز تامدخ هيارا يربهار 141,5000.183125,912 15020050020

17,4080بعكمرتمرياشع برش بآ لاقتناو نيمات يربهار 189,0000.092117,408 15020050030

17,0450راوناخرياشع ناكسا ياه نوناكرد ناكسا تيريدم يربهار 78,5650.217017,045 15020050040

يزرواشك داصتقا و يزير همانرب ياه شهوژپ هسسوم - يزرواشك داهج ترازو 1510004135,208 125,208010,000

يدربراك ياه شهوژپ همانرب  يتايلمع ياه هژورپ1310004000
هدش

403,380.20000135,208 125,20810,000

125,20810,000هژورپيياتسور هعسوتو يزرواشكداصتقا هنيمزرد تاقيقحتو تاعلاطم ماجنا 403,380.2000135,208 13100040390

روشك تاتابن ظفح نامزاس 1510005240,505 160,31580,1900

زره ياهفلعو يهايگ ياهيراميبو تافآاب هزرابمو لرتنك همانرب  لرتنك)يراميب(تفآ1306031000
هدش

1001,136.130033,075113,613 80,5380

 تبقارم هكبشو يهاگآ شيپ متسيس ياه همانرب يارجا يربهار
يناگمهو يمومع تافآاب هزرابمو

27,8160دروم 70397.371427,816 13060310010

 ينف ياهلمعلاروتسد هيهتو طباوض نيودت تهج يسرربو هعلاطم
.نآ يارجارب تراظنو

20,5080دروم 75273.440020,508 13060310020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 صيخرتودوروزوجمرودصو يفيك لرتنك،عيزوت،ديلوت،كرادترب تراظن
يهايگ ياه شك تفآ

32,2140هرقف 50,0000.644332,214 13060310030

00راتكهتافآ يهاگآ شيپ و يباي در تايلمع يارجا 950,0000.024723,483 130603100423,483

00راتكهاه شك تفآ تيريدم يزاس هنيهب و حالصا 4,6002.08529,592 13060310059,592

يهايگ تشادهبو هنيطنرق تيوقتو هعسوت همانرب 801,278.162537,200102,253هنيطنرق لوصحم1306039000 65,0530

 هنومنو يتادراو ياه هلومحم يوررب يهاگشيامزآ ياه يسررب ماجنا
هدش يروآ عمج ياه

19,5160دروم 50,0000.390319,516 13060390010

6,5040درومتافآ تيريدم ياهلمعلاروتسدو تاررقم،طباوض نييعت 50130.08006,504 13060390020

 صيخشت ياه شور صوصخرد ينف ياه لمعلاروتسد ميظنتو هيهت
يتابن تافآاب هزرابمو

6,5040دروم 65100.06156,504 13060390030

 يهايگ تشادهب طباوضو يا هنيطنرق طيارش نيودتو هيهت،هعلاطم
 يزرواشك تالوصحم تارداصو تيزنارت،تادراورب تراظنو
يهايگ تشادهب يهاوگرودصو

13,0110ملق 170,0000.076513,011 13060390040

 ياه يراميبو تافآ نايغط شخبرد هبقرتمريغ ثداوح لرتنكو هلباقم
يتابن

19,5180دروم 101,951.800019,518 13060390050

00راتكهيا هنيطنرق تافآ لرتنك و شياپ تايلمع يارجا 1,500,0000.024837,200 130603900637,200

 مهم تالوصحم ياه هدنيالآ شهاك و تمالس ياقترا همانرب
يزرواشك

83,079.87509,91524,639لوصحم1601004000 14,7240

1,5660هناماسيزرواشك تالوصحم شياپ ياه هناماس رارقتسا و ارجا 13,492.00003,492 16010040041,926

5,4810راتكهرطخ مك مومس زا هدافتسا جيورت و اه يراميب و تافآ كيژولويب لرتنك 210,0000.059612,507 16010040057,026

 تامدخ ياه تكرش و يكشزپ هايگ ياه كينيلك زا تيامح و تراظن
 مهم تالوصحم زا تبقارم و شياپ همانرب يارجا تهج لاعف يا هرواشم
يزرواشك

7,6770زكرم 9289.31038,640 1601004006963
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

روشك ياچ نامزاس 151000689,864 89,86400

ياچزبس گرب يروآرف و ديلوت دوبهب و يهدناماس 301,797.2667053,918نترازه1305012000 53,9180

8,0870نتيديلوت كشخ ياچ يدنب هجردو يفيك يبايزرا 30,0000.26968,087 13050120010

2,6960راتكهياچ تاغاب يزاسون و حالصا ،ءايحا يزير همانرب 20013.48002,696 13050120020

16,1760راتكهياچ تاغاب يعارزهب يربهار 3,0005.392016,176 13050120030

18,8720نتياچزبس گرب ينيمضتديرخ يربهار 137,0000.137818,872 13050120040

8,0870نتتاجناخراكرد كشخ ياچديلوت يروآرفرب تراظن 30,0000.26968,087 13050120050

يلخاد ياچ يبايرازاب همانرب 30898.6333026,959نترازه1305017000 26,9590

26,9590نتشزرا هريجنز ليمكتو ياچرازاب ميظنتو،يبايرازاب،غيلبت يهدناماس 30,0000.898626,959 13050170010

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 6,0001.497808,987زومآ تراهم1802005000 8,9870

8,9870تعاس -رفنياچديلوتو يروآرف نيون ياه شور هياراو شزومآ 36,0000.24968,987 18020050090

يزرواشك داهج ترازو رد هيقف يلو يگدنيامن داهن 15100078,217 يزرواشك داهج ترازو - 8,21700

يا هناسر ينيد تاغيلبت  و يناسر عالطا همانرب 15547.800008,217هيعالطا-ربخ1701031000 8,2170

 تيوقتو ينآرق ياه تيلاعف هعسوتو جيورت هب طوبرم ياه تيلاعف ماجنا
يداقتعا ينابم

8,2170رفن 2,1003.91298,217 17010310010

وئاف ) يزرواشك داهج ترازو - دحتم للم يزرواشك رابوراوخ نامزاس يگدنيامن ياههنيزه ) 1510001031,701 31,70100

 نيب  ياهداهن و اهروشك اب طباور هعسوت و ميظنت همانرب
يللملا

 نيبداهنو نامزاس1002026000
يللملا

131,701.0000031,701 31,7010

 يبرجتو يملع ياهدرواتسد تايبرجت يزاس هدايپوارجا
يزرواشك شخبرداهروشكرياس

31,7010درواتسد 103,170.100031,701 10020260010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يضارا روما نامزاس 15100012648,054 182,469465,5850

يغابو يعارز يضارا يربراك ظفح همانرب 18,700,2000.0240373,000448,524راتكه1306024000 75,5240

41,7270راتكهيزرواشك يضارا شياپ يربهار 12,8653.243541,727 13060240010

33,7970راتكهيزرواشك يضارا يربراكرييغتزا يريگولج يربهار 39,5880.853733,797 13060240020

 ظفح نوناق يارجا رب تراظن و يربراك رييغت زا يريگولج و يياسانش
يربراك

00هدنورپ 15,00017.3543260,315 1306024003260,315

00رفن دادعتيندم تيلووسم هميب يارجا 7806.64625,184 13060240045,184

00زور رفنيربراك رييغت زا يريگشيپ و جيورت ،شزومآ ،يزاس گنهرف 1,00029.561029,561 130602400529,561

00هدنورپينف و يياضق ،يقوقح يسانشراك ياه هنيزه 1,00077.940077,940 130602400677,940

 يضارادنسرودص و تيكلام يهدناماس و يراذگاو همانرب
يزرواشك

18,700,1000.010792,585199,530راتكه1306029000 106,9450

7,5360راتكهيزرواشك يضارا يراگندحو هشقن هيهت يربهار 12,8220.58777,536 13060290020

18,1630راتكهيضارا ندشدرخزا يريگولجو عيمجت يربهار 12,8221.416618,163 13060290030

15,5710راتكهيعيبط عبانمو يزرواشك يفالتخا يضارا فيلكت نييعت يربهار 12,8251.214115,571 13060290050

15,6670راتكهتقوم تشكورياب يضارا فيلكت نييعت يربهار 16,0800.974315,667 13060290060

19,1420راتكهيتلود يضارا نيفرصتم فيلكت نييعت يربهار 15,7841.212719,142 13060290070

18,1420راتكهيضارا يراذگاورب تراظن يربهار 12,8221.414918,142 13060290090

8,8610راتكهيزرواشكريغو يزرواشك ياه حرط هب يضارا يراذگاو يربهار 39,4580.22468,861 13060290100

00هدنورپيياضق عجارمرد يقوقح ياه هدنورپ يريگيپ و يسررب 3,8005.705821,682 130602901221,682
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,8630هسلجيضارا ميوقتو عرش ماكح،تراظن ياه تايه ليكشت 27041.307411,153 13060290137,290

00راتكههدشدادرتسا يضارا يرادهگنو ظفحودي علخ 65200.600013,039 130602901413,039

00راتكههدشراذگاو يضارارب تراظن 197,3000.192537,985 130602901537,985

 ياهنويسيمك ليكشت و اه هدنورپ قباوس جارختسا و ليمكت ،يسررب
يلم و يناتسا ،يناتسرهش

00هدنورپ 1,7903.24305,805 13060290165,805

00هدنورپاه هدنورپ يقوقح و ينف شرازگ هيهت 67510.05046,784 13060290176,784

يزرواشك تامدخ يصصخت ردام تكرش 15100014239,830 239,83000

 نايهام شورفو يروآرف،ديص تايلمع يهدناماس همانرب
يرايواخ

2,50095.93200239,830مرگوليك1306027000 239,8300

11,9920تكرشهعومجمريز ياه تكرش يراذگاوو لالحنا،ماغدا 111,992.000011,992 13060270010

119,9150مرگوليكيرايواخ نايهام تشوگورايواخ شورفو لاصحتسا 2,50047.9660119,915 13060270020

83,9400هعطقرياخذ يزاسزاب يارب يرايواخدلوم نايهام نيمات 400209.850083,940 13060270030

23,9830تكرشهعومجمريز ياه تكرش يربهارو يهدناماس 123,983.000023,983 13060270040

ناريا تاليش نامزاس 1512001445,905 278,385167,5200

 عبانمورياخذزا تنايصو يتظافح ششوپ حطس ياقترا همانرب
يزبآ

6,0008.21559,51149,293رتموليك1306005000 39,7820

39,7820رتموليكنايزبآ ياه هاگتسيززا يتيامحو يتظافح ششوپ حطس ياقترا 6,0008.215549,293 13060050019,511

يشرورپ نايزبآديلوت شيازفا همانرب 534291.839081,012155,842نترازه1306008000 74,8300

44,8980نترازهنيريش ياهبآرد نايزبآديلوت شيازفا يربهار 500155.212077,606 130600800132,708
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

18,7070نترازهروش بآ نايزبآرياسووگيم نايزبآديلوت شيازفا يربهار 341,088.558837,011 130600800218,304

11,2250نترازهسفق رد يهام شرورپ هعسوت زا تيامح و  يربهار 50824.500041,225 130600800330,000

نايزبآرازاب هعسوتودوبهب همانرب  عاونا شيازفا نازيم1306014000
 يروآرف تالوصحم
نايزبآ هدش

20629.1500012,583 12,5830

 شور جيورتو شزومآ،ينف تيريدم لحارم هب طوبرم تايلمع يارجا
نارادرب هرهب هبديدج ياه هنوگواه

4,3660زور-رفن 2,0002.18304,366 13060140010

 يدايصوديصدنيآرف لحارم هيلكرد يفيك لرتنكواهدرادناتسا نيودت
نايزبآرازابو يروآ لمعو

2,4910لمعلاروتسد 12,491.00002,491 13060140020

2,8240رازابزكرمنايزبآ هضرعزكارمدادعت شيازفا يربهار 6470.66672,824 13060140030

2,9020نترازهيتاليش تالوصحم تارداص شيازفا يربهار 15,0000.19352,902 13060140040

نايزبآرياخذ يزاسزابوريثكت همانرب 380170.631610,44464,840هعطق نويليم1306016000 54,3960

 شور جيورتو شزومآ،ينف تيريدم لحارم هب طوبرم تايلمع يارجا
نارادرب هرهب هبديدج ياه هنوگواه

54,3960هعطق نويليم 380170.631664,840 130601600110,444

نايزبآ يدايصوديص تايلمع يهدناماس همانرب 598273.155566,553163,347نترازه1306026000 96,7940

52,3940لمعلاروتسديدايصوديص ياه شوردوبهبو يزاس هنيهب 244,101.000088,202 130602600135,808

41,5340نترازهيدايصوديص عماج هناماسربديكاتاب نايزبآ يدايصوديص يربهار 59895.413057,057 130602600215,523

 هيلختزكرمهيلختزكارمو يريگيهامردانب هعسوت يربهارو تيريدم
يدايصردنبو

2,8660 20090.440018,088 130602600315,222

يزاسرهش و هار ترازو 1530001811,911 811,91100

يياوه لقنو لمح هعسوت يربهار همانرب 519,140.0000095,700حرط1303003000 95,7000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ينميا ياهرايعم،نيناوق،طباوض،اه تسايس نيودتو هيهت
يياوه لقنو لمح هزوح ياهدرادناتساو

12,5000هطباض 30416.666712,500 13030030010

 لمح شخبرد يقوقحو يقيقح صاخشا يراذگ هيامرسو تكراشم بلج
يياوه لقنو

69,9000تكراشمدادرارق 323,300.000069,900 13030030020

13,3000حرطيياوه لقنو لمح هعسوتاه حرط يارجارب تراظن 101,330.000013,300 13030030030

يسانشاوه تامدخ هيارا يربهار همانرب 201,900.0000038,000هطباض1303007000 38,0000

38,0000هطباضيسانشاوه شخبرب يزير همانربو يراذگتسايس 201,900.000038,000 13030070010

يا هداج لقنو لمح هعسوت يربهار همانرب 634,266.66670205,600حرط1303011000 205,6000

25,3000يتاعالطا كنابيتاعالطا ياهكناب يروآزوربوداجيا 64,216.666725,300 13030110010

 لمح يتروشمو يصصخت ياه هتيمك،ينف ياه هتيمك تاسلج ليكشت
يا هداج لقنو

15,2000هسلج 80019.000015,200 13030110020

 ينميا ياهرايعم،نيناوق،طباوض،اه تسايس نيودتو هيهت
يا هداج لقنو لمح هزوح ياهدرادناتساو

21,6000هطباض 24900.000021,600 13030110030

لمح شخبرد يقوقحو يقيقح صاخشا يراذگ هيامرسو تكراشم بلج
يا هداج لقنو

85,6000تكراشم 614,266.666785,600 13030110040

19,2000هخسنيا هداج لقنو لمح هنيمزرد هيرشن هيهتو باتك پاچ 12,0001.600019,200 13030110050

38,7000حرطيا هداج لقنو لمح هعسوت ياه حرط يارجارب تراظن 200193.500038,700 13030110060

ييايرد لقنو لمح هعسوت يربهار همانرب 319,156.6667057,470حرط1303012000 57,4700

 ينميا ياهرايعم،نيناوق،طباوض،اه تسايس نيودتو هيهت
ييايرد لقنو لمح هزوح ياهدرادناتساو

13,6000هطباض 18755.555613,600 13030120010

لمح شخبرد يقوقحو يقيقح صاخشا يراذگ هيامرسو تكراشم بلج
ييايرد لقنو

28,3700تكراشمدادرارق 39,456.666728,370 13030120020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

15,5000حرطييايرد لقنو لمح هعسوتاه حرط يارجارب تراظن 62,583.333315,500 13030120030

يلير لقنو لمح هعسوت يربهار همانرب 419,150.0000076,600حرط1303013000 76,6000

 ينميا ياهرايعم،نيناوق،طباوض،اه تسايس نيودتو هيهت
يلير لقنو لمح هزوح ياهدرادناتساو

19,5000هطباض 22886.363619,500 13030130010

 لمح شخبرد يقوقحو يقيقح صاخشا يراذگ هيامرسو تكراشم بلج
يلير لقنو

37,6700تكراشمدادرارق 49,417.500037,670 13030130020

19,4300حرطيلير لقنو لمح هعسوت ياه حرط يارجارب تراظن 50388.600019,430 13030130030

نامتخاسو نكسم يداصتقاو ينف ماظن يربهار همانرب  ينوكسمدحاو1501001000
هدشديلوت

520,0000.20460106,400 106,4000

20,1000كناب-هناماسيتاعالطا ياهكنابواه هناماس يروآزوربوداجيا 45,025.000020,100 15010010010

 يتروشم ينف ياه هتيمكو نكسم يگنهامه ياروش تاسلج ليكشت
نامتخاسو نكسم

5,4000هسلج-هتيمك 6090.00005,400 15010010020

 هب طوبرم هياپ ياقتراوديدمت،رودصو يا هفرح تيحالصدودح نييعت
يقوقحو يقيقح صاخشاراك هب لاغتشا هناورپ

6,8000هناورپ-كردم 60011.33336,800 15010010030

 هنيمزرد همانربخو همانلصف،هلاقم،باتكراشتنا،يشزومآ مليف هيهت
نامتخاسو نكسم

68,6000ناونع 24,0002.858368,600 15010010040

 تسايس جيورتو غالبا،بيوصت،هيهت
نامتخاسو نكسم هزوح ياهدرادناتساواهرايعم،نيناوق،طباوض،اه

5,5000هطباض 5,0001.10005,500 15010010050

نارگراثيا نكسم نيمأت يارب كمك همانرب 100,0000.3804038,037رگراثيا1501003000 38,0370

38,0370رفنرازهءادهش هداوناخو نازابناج،ناگدازآ هب هناراي تخادرپ يربهار 100380.370038,037 15010030010

يرهش يرامعمو يحارط ياقترا يربهار همانرب 631,066.66670186,400هطباض1501004000 186,4000

9,7000هيرشنيرامعمو يزاسرهش هنيمزردامنهار تاوزجو تالاقم،بتكراشتنا 10,0000.97009,700 15010040010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يرامعماب طبترم يصصخت ياه هاگراكواه هاگشيامن،اه شيامه يرازگرب
يزاسرهشو

7,7000شيامه 16481.25007,700 15010040020

 يلاعياروش يتروشمو يصصخت،ينف ياه هتيمك تاسلج ليكشت
هطوبرم تابوصم غالباو يرامعمو يزاسرهش

36,2000هسلج 240150.833336,200 15010040030

7,7000هسلجيرامعمو يزاسرهشاب طبترم تاسلجردرظن مالعاو تكرش،ليكشت 22035.00007,700 15010040040

11,6000هشقنفلتخم حوطسرد نارمعو هعسوت ياه حرط هيلك هياپ ياه هشقن هيهت 12096.666711,600 15010040050

 طبترم ياهدرادناتساواهرايعم،نيناوق،طباوض،اه تسايس نيودتو هيهت
نارمعو هعسوت ياه حرطاب

75,0000هطباض 641,171.875075,000 15010040060

 ياهدرادناتساواهرايعم،تاررقم،طباوض يارجارب هيلاع تراظن
يرامعمو يزاسرهش يلاعياروش تابوصمو يزاسرهش

27,1000هطباض 1,00027.100027,100 15010040070

 هعسوت ياه حرط هيلك ييايفارغج تاعالطا هاگياپ يناسرزوربو تراظن
فلتخم حوطسرد نارمعو

11,4000هاگياپ 81,425.000011,400 15010040080

يسدنهم ماظن ياهنامزاس هب كمك همانرب 5,0071.538607,704نامزاس1502008000 7,7040

1,7920هناماسروشك يسدنهم عماج هناماس يناسرزورب يربهار 11,792.00001,792 15020080010

 هياپو يسرزابو لرتنك يهاگشيامزآ تامدخ هناورپرودص يربهار
اهزاس هوبنادشرا

1,8980هناورپ 5,0000.37961,898 15020080020

 نكسماب طبترم تاررقمو طباوض تياعررب هيلاع تراظنو يربهار
نامتخاسو

2,1170دروم 12,117.00002,117 15020080030

 ماظن ياه نامزاس،يسدنهم ماظن ياه نامزاس هب كمك يربهار
ينادراك

1,8970نامزاس 5379.40001,897 15020080040

يسانش ميلقا و يسانشاوه هدكشهوژپ 153000390,266 45,266045,000

يسانش ميلقاو يسانشاوه مولع هعسوت همانرب 103,113.8000031,138دشر خرن1303004000 28,2382,900
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

13,2381,500هعلاطميسانش ميلقاو يسانشاوه يصصخت تامدخ هيارا 31475.419414,738 13030040010

2,0000دلجيصصختو يملع تالجمو باتكراشتنا 2,5000.80002,000 13030040020

1,500600داديوريصصختو يملع ياه هاگشيامنواه شيامهرد تكرشو يرازگرب 10210.00002,100 13030040030

6,000300وجشناديرتكدرگشهوژپ يورين تيبرت 20315.00006,300 13030040040

5,000500وجشناددشرا يسانشراكرگشهوژپ يورين تيبرت 41,375.00005,500 13030040050

5000همان ناياپو هلاقماه همان ناياپو تالاقمزا تيامح 3016.6667500 13030040060

( يا هقطنم - يلم ) يشخبارف يا هياپ ياه شهوژپ ماجنا همانرب
يسانش ميلقاو يسانشاوه مولع هنيمزرد

152,523.8667037,858شهوژپ1804013000 12,75825,100

1,2002,500درومرگيد ياه هاگتسداب تالماعتو هيور تدحوداجيا 4925.00003,700 18040130010

 ياه شخبرد يسانش ميلقاو يسانشاوه يصصخت تامدخ هعسوت
زايندروم

1,5502,500هعلاطم 22,025.00004,050 18040130020

1,6001,000هعلاطمروشكرد يلاسكشخ يهاگآ شيپ تاعلاطم 3866.66672,600 18040130030

9502,000هعلاطمييايرد يسانشاوه ياهرتماراپوايرد جاوما يددع ينيب شيپ تاعلاطم 3983.33332,950 18040130040

1,3005,000هعلاطميوج داح ياه هديدپ يهاگآ شيپو ينيب شيپ تاعلاطم ماجنا 41,575.00006,300 18040130050

 يروĤنفو نآ تارطاخمووج تينما يدربراكو يا هعسوت تاعلاطم ماجنا
روهظون ياه

1,2262,100هعلاطم 31,108.66673,326 18040130060

1,2752,000هعلاطميدروناوهربرثوم يميلقاو يوج تاعلاطم 31,091.66673,275 18040130070

1,2003,800هعلاطماوه ياه هدنيالآ ياه لدم هعسوتو يوج تاعلاطم ماجنا 31,666.66675,000 18040130080

1,0001,000هعلاطمتالوصحم يگدزامرسو يزرواشك يسانشاوه ياه ينيب شيپ هعلاطم 3666.66672,000 18040130090
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9572,200هعلاطمميلقارييغت طيارش تحتوجراتفرو ميلقا تخانش هعلاطم 31,052.33333,157 18040130100

5001,000دروميللملا نيب ياه نامزاساب لماعتو يراكمه 10150.00001,500 18040130110

يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب  يزاس يراجت هديا1805005000
هدش

54,254.0000021,270 4,27017,000

1,5004,000درومطبترم ياه هزوحاب كرتشم ياه هژورپ يارجا 26211.53855,500 18050050010

 مولعو يسانشاوه يصصختو يملع ياه هتفاي يزاس يراجتو يبايرازاب
يسانش ميلقاو يوج

2704,700دروم 41,242.50004,970 18050050080

 يسانشاوه ياه هناماس هعسوتو يحارطرد نيون ياه يروĤنف جيورت
عيرسرادشهو

1,0003,800دروم 31,600.00004,800 18050050090

1,5004,500دروميسانشاوه يدربراك ياه هتفاي جيورت 7857.14296,000 18050050100

يروشك يياميپاوه نامزاس 1530008584,716 106,7160478,000

يياوه لقنو لمح ينميا همانرب 60,0003.95180237,105رفاسم رفن رازه1303006000 0237,105

017,163هثداحثداوحو حناوس يسررب ماجنارب تراظن 65264.046217,163 13030060010

042,320هاگدورفيياوه لقنو لمح ينيمز تاسيساترب تراظن 85497.882442,320 13030060020

017,163هسسوميدروناوه تاسسومواه تكرش ينميا تيريدم متسيسرب تراظن 35490.371417,163 13030060030

 تخاسايو هدنرپ لياسو تاعطق تخاسايو يحارطدركلمعرب تراظن
هدنرپ لياسو

027,458هعطق 1,20022.881727,458 13030060040

028,177رفنرازهيتينما زاورپ لماوعرب تراظن 42670.881028,177 13030060050

046,633رفنرازهينف زاورپ لماوعرب تراظن 421,110.309546,633 13030060060

058,191دنورفهدنرپ لياسوزاورپ تيلباقرب تراظن 200290.955058,191 13030060070
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يياوه لقنو لمح يزير همانرب همانرب 652,636.04620171,343هررقم1303008000 0171,343

018,986هام -رفنيياوه لقنو لمح تعنص يلم تاررقم نيودت 150126.573318,986 13030080010

0135,735هام -رفنيياوه لقنو لمح تعنص يزير همانربو يراذگ تسايس 840161.5893135,735 13030080020

014,312هسسوميياوه لقنو لمح تعنص ياه همانرب يزيمم 26055.046214,312 13030080030

02,310هژورپيياوه لقن و لمح يدربراك هعلاطم 3770.00002,310 13030080050

تيزنارتو يدروناوه هعسوت همانرب 250206.2080051,552يروبع زاورپرازه1303010000 051,552

030,307همانمهافتيياوه تيزنارت شرتسگ ياه همانمهافت يريگيپ 90336.744430,307 13030100010

02,831زاورپرازهيياوه تيزنارت شرتسگ 20014.15502,831 13030100020

 تكرش،اه هاگدورف طسوت هدش هيارا تامدخدركلمعرب تراظن
يدروناوه تاسسومواه

015,494هسسوم 2,0007.747015,494 13030100030

02,920دپ يلهو هاگدورفيدروناوه تايلمعرب تراظن 22013.27272,920 13030100040

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,00028.4060028,406 24,8243,582

2,400310وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هيارا 24011.29172,710 18030080020

800100وجشناديشزروو همانرب قوفو يگنهرف تامدخ هيارا 1805.0000900 18030080050

520102وجشناديتشادهبو ينامردو هرواشم تامدخ هيارا 5001.2440622 18030080070

20,4022,900وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمات 70033.288623,302 18030080140

502100وجشنادنايوجشناد هميبزا تيامح 7000.8600602 18030080190

10030وجشناديزومآراك هميبزا تيامح 304.3333130 18030080200
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10040وجشنادوجشناد باهذو بايا هب كمك 453.1111140 18030080230

هتسويپانو هتسويپ يسانشراك همانرب  تاونسردوجشناد1803026000
يليصحتزاجم

700117.9271082,549 70,50612,043

4,032768هروددازآو يصصخت يزاجم ياه هرود يارجا 40012.00004,800 18030260010

2,130395هروديشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا 7732.79222,525 18030260020

11,1171,027وجشناداميپاوه كينورتكلا سانشراك تيبرت 100121.440012,144 18030260030

17,8163,394وجشناداميپاوه يرادهگنوريمعت سانشراك تيبرت 30070.700021,210 18030260040

14,9942,769وجشناديياميپاوه تارباخم سانشراك تيبرت 70253.757117,763 18030260050

20,4173,690وجشنادزاورپ تبقارم سانشراك تيبرت 230104.813024,107 18030260060

يللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ همانرب  ملع دشر هبتر1804015000
يروĤنفو

21167.619003,520 3,155365

1,248180دادرارق)وياكيا(يناهج يياميپاوه نامزاسزا ينف ياه هرواشم ذخا 11,428.00001,428 18040150010

1,456125دادرارق)اساي(اپورا يياميپاوه نامزاسزا يشزومآ تامدخو هرواشم ذخا 2790.50001,581 18040150020

22631هرود-رفنيللملا نيب تدم هاتوك ياه هرود يرازگرب 385.6667257 18040150030

22529تعاس -رفنيللملا نيب يشهوژپ يشزومآ ياه تيرومام 2127.0000254 18040150040

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1,1388.9991010,241درواتسد1805003000 8,2312,010

319100هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1419.0000419 18050030020

319100هژورپيدروناوه ياه يروĤنف هنيمزرد تاقيقحت ماجنا 1419.0000419 18050030050

209100شيامهيللملا نيبو يشهوژپ يملع ياه شيامه يرازگرب 1309.0000309 18050030080
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

155100دلجيصصخت تايرشنو باتك نيماتو پاچ،فيلات 2012.7500255 18050030130

244120تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 660.6667364 18050030150

 ياه تصرف هب مازعا(يملع تايه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

48360رفن 5108.6000543 18050030200

133100هلاقميملعربتعم ياه هلاقم هيارازا تيامح 638.8333233 18050030210

31920همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2016.9500339 18050030220

110130تعاس -رفنيللملا نيبو يشهوژپ يملع ياه شيامهرد تكرش 2120.0000240 18050030260

590190هژورپاميپاوه يرادهگنوريمعت هروحرد شهوژپ ندومن يتايلمع 1078.0000780 18050030310

590180هژورپزاورپ تبقارم هروحرد شهوژپ ندومن يتايلمع 3256.6667770 18050030320

570194هژورپيياميپاوه كينورتكلا هزوحرد شهوژپ ندومن يتايلمع 3254.6667764 18050030330

590308هژورپيياميپاوه تارباخم هزوحرد شهوژپ ندومن يتايلمع 3299.3333898 18050030340

3,600308دروميشهوژپو يملعزكارماب يراكمه 21,954.00003,908 18050030380

يا هداج لقن و لمح و يرادهار نامزاس 153000123,239,375 2,872,931366,4440

يا هداج لقن و لمح هعسوت همانرب 107,00030.2745366,4443,239,375رتموليك1303016000 2,872,9310

2,872,9310رتموليكاه هار يزاس نميا و يرادرب هرهب،يرادهگن 107,00030.27453,239,375 1303016001366,444

يعامتجا هافر و راك ،نواعت ترازو 154000117,077,300 16,266,000561,300250,000

راك طباوررب تراظنو ميظنت همانرب 100,0007.480089,000748,000هاگنب1308001000 659,0000

 امرفراكرگراك ناگدنيامن( فالتخا لح عجارم هبناج هس ياضعا شزوما
) تلود و

20,0000تعاس -رفن 90,0000.222220,000 13080010010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

33,4780لكشتييامرفراك و يرگراك ياهلكشت هب كمك و تراظن ، يربهار 330128.418242,378 13080010028,900

 قيرط زا يراكيب هميب ناريگب يررقم ددجم لاغتشا يربهار
يزاسدنمناوت

10,2720دروم 20,0000.958619,172 13080010038,900

10,2720درومراك تشادهب و ينميا رظن زا راك طيحم يسرزاب يربهار 18,7001.025219,172 13080010048,900

 تظافح تاميلعت و تاقيقحت زكرم ياههورگ تامدخ هعسوت يربهار
ينف

17,4920زكرم 64,398.666726,392 13080010058,900

37,4500هدنورپ-درومروآ نايز و تخس لغاشم نايضاقتم هدنورپ هب يگديسر يربهار 98,0000.473046,350 13080010068,900

30,8160هدنورپ-درومييامرفراك و يرگراك تافالتخا ياههدنورپ هب يگديسر يربهار 1,672,1250.023839,716 13080010078,900

38,2780هدنورپ-دروميراكيب هميب ناياضاقتم ياههدنورپ هب يگديسر يربهار 15,0003.145247,178 13080010088,900

40,5890درومنايامرفراك و نارگراك هب راك تشادهب و ينميا شزومآ و يربهار 29,0001.706549,489 13080010098,900

53,5140هاگراكراك نوناق لومشم ياههاگراك زا يسرزاب و يربهار 405,0000.154162,414 13080010108,900

66,6130هاگنبراد لكشم يداصتقا ياههاگنب هب كمك 1,05063.441066,613 13080010110

60,2260هاگياپراك زا يشان ثداوح يكشزپ ياهتيروف زا تيامح و يربهار 312,229.871069,126 13080010128,900

240,0000هسلجفالتخا لح و صيخشت ياه تايه روضح قح تخادرپ 36,1116.6462240,000 13080010130

لاغتشاو ينيرفآراك هعسوت همانرب 200,0002.130089,000426,000ديدج لاغتشا1308002000 337,0000

33,1170هناماسراك رازاب تاعالطا و رامآ عماج هناماس رارقتسا و يحارط يربهار 100405.170040,517 13080020017,400

 و كچوك يداصتقا ياههاگنب رد يناسنا هيامرس ياقترا و يربهار
طسوتم

35,7670رفن 1,09039.602843,167 13080020027,400

13,2470رفنروشك زا جراخ هب راك يورين مازعا حرط زا تيامح و يربهار 2,00010.323520,647 13080020037,400

46,3110لاغتشا-رفنيمومع لاغتشا هعسوت زا تيامح و يربهار 3,00017.970353,911 13080020047,600
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

19,3400رفنيگناخ لغاشم هعسوت زا تيامح و يربهار 50,0000.534826,740 13080020057,400

5,7860درومينيرفآراك هعسوت زا تيامح و يربهار 15879.066713,186 13080020067,400

27,0000رفنناگتخومآ شناد يزروراك حرط زا تيامح و يربهار 50,0000.688034,400 13080020077,400

20,9830تراظندروميتلودريغ يبايراك رتافد دركلمع رب تراظن و يربهار 90031.536728,383 13080020087,400

 يراذگ هيامرس و لاغتشا ياههورگراك دركلمع رب تراظن و يربهار
اهناتسا

13,3000دروم 31667.741920,700 13080020097,400

 طسوتم و كچوك ،درخ يداصتقا ياهراك و بسك هب كمك و يربهار
)راك و بسك ياهكينيلك(

43,1740دروم 316,858.000050,574 13080020107,400

41,2750درومريگارف لاغتشا حرط زا تيامح و يربهار 148,675.000048,675 13080020117,400

37,7000دروميرياشع و يياتسور لاغتشا حرط يربهار 145,100.000045,100 13080020127,400

يجراخ عابتا لاغتشا يهدناماس همانرب 500,0000.278094,000139,000راك هناورپ1308003000 45,0000

22,5000رفنيجراخ عابتا لاغتشا رب تراظن و يربهار 30,0002.316769,500 130800300147,000

22,5000دروميجراخ عابتا تلافك رتافد دركلمع رب تراظن و يربهار 253,0000.274769,500 130800300247,000

اه ينواعت يزاس دنمناوتو هعسوت همانرب 100,0004.420089,000442,000ينواعت1309001000 353,0000

60,1080دروماهينواعت شزومآ يربهار 1,470,0000.048571,233 130900100111,125

37,1200دنسنواعت هعسوت دنس يارجا يربهار 148,245.000048,245 130900100211,125

34,9530دروماهينواعت ليكشت روما يربهار 3,77612.202946,078 130900100311,125

31,1980دروملاعفريغ ياهينواعت يزادناهار هب طوبرم روما يربهار 3,42012.375142,323 130900100411,125

24,6120دروماهينواعت يزاسدرادناتسا و دوبهب يربهار 40089.342535,737 130900100511,125
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

48,6340درومرترب ياهينواعت هراونشج يرازگرب و نواعت گنهرف جيورت يربهار 398150.148259,759 130900100611,125

44,5900دروماهينواعت يجراخ و يلخاد ياهرازاب هعسوت زا تيامح يربهار 1,38740.169455,715 130900100711,125

34,9530ينواعتاهينواعت يسرباسح و تراظن ، يربهار 44,2871.040446,078 130900101111,125

36,8320درومنواعت هزوح رد يللملانيب ينف و يملع يراكمه 49,208.000036,832 13090010130

صاخراشقا يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب 1,145,00112.3465116,80014,136,800هدش هميب1902003000 14,020,0000

 نالغاش و ناگدنفاب ، نافابيلاق يعامتجا  هياپ هميب تلود مهس تخادرپ
)راد دك( راد هسانش يتسد عيانص

7,649,0700هدش هميب 461,00016.84577,765,870 1902003005116,800

752,5400هدش هميبناربراب يعامتجا هياپ هميب تلود مهس تخادرپ 47,00016.0115752,540 19020030060

505,2600هدش هميبدجاسم نيمداخ يعامتجا هياپ هميب تلود مهس تخادرپ 31,00016.2987505,260 19020030070

5,113,1300هدش هميبناگدننار يعامتجا هياپ هميب تلود مهس تخادرپ 606,0008.43755,113,130 19020030080

يعامتجا هافر تامدخ هعسوت همانرب 8110,024.69140812,000ذوفن بيرض1903008000 562,000250,000

 يدمآرد نيياپ ياهكهد هب يعامتجا هافر تامدخ ياقترا يربهار
هعماج

228,4550دروم 545,691.0000228,455 19030080010

137,0730دروميعامتجا نيمات و هافر تامدخ دحاو هرجنپ داجيا يربهار 159,138.2000137,073 19030080030

58,4850دروميعامتجا هافر تامدخ هزوح رد لاعف يندم ياهداهن يربهار 105,848.500058,485 19030080040

115,141250,000دروميعامتجا نيمات عماج ماظن تامدخ يبايزرا و شياپ ،يهدناماس 3121,713.6667365,141 19030080050

22,8460دروميعامتجا هافر تامدخ هزوح رد يللملانيب ينف و يملع ياهيراكمه 102,284.600022,846 19030080070

راك يورين يعامتجاو يگنهرف تامدخ هعسوت همانرب 1,000,0000.318583,500318,500رگراك1903009000 235,0000

65,3500درومنارگراك يهافرو يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح 232,675.000065,350 19030090010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

43,1500درومنايامرفراك و نارگراك زا ريدقت ياههراونشج يرازگرب يربهار 228,525.000057,050 190300900313,900

 رد رگراك نانز هژيو يحور و يمسج يتبقارمدوخ ياههمانرب يربهار
راك طيحم

8,3000دروم 7,0003.171422,200 190300900413,900

55,2500درومنواعت و راك گنهرف جيورت يربهار 401,728.750069,150 190300900513,900

00درومنارگراك يهافرو يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح يربهار 114,000.000014,000 190300900614,000

1,9500دروميداصتقا ياههاگنب رد يرگراك كدوك ياهدهم زا تيامح و يربهار 40396.250015,850 190300900713,900

23,4000درومنارگراك يعامتجا و يگنهرف هزوح رد يللملانيب ينف و يملع يراكمه 211,700.000023,400 19030090080

37,6000رفنلولعم نارگراك يزاسدنمناوت ياهحرط زا تيامح و يربهار 151,500.000051,500 190300900913,900

ديلوتوراك هعماج يعامتجا ياه بيسآزا يريگشيپ همانرب  شهاك نازيم1903027000
يگديد بيسآزورب

220,0000.1227027,000 27,0000

8,1000دروماههاگراك رد نانكراك رايمه همانرب هعسوت و يربهار 10,0000.81008,100 19030270010

2,1600دنسنارگراك يعامتجا تمالس هعسوت دنس يارجا و يربهار 10,0000.21602,160 19030270020

 رد روآدايتعا داوم فرصم ءوس زا يريگشيپ ياهحرط يارجا و يربهار
يرگراك ياهطيحم

2,1600دروم 100,0000.02162,160 19030270030

 يداصتقا ياههاگنب رد يرگراك  تشادهب ياههناخ زا تيامح و يربهار
رفن500 ات50

9,1800زكرم 100,0000.09189,180 19030270040

 طيحم رد يعامتجا ياهبيسآ زا يريگشيپ يشزومآ ياههتسب ديلوت
راك

5,4000هخسن 10,0000.54005,400 19030270080

راك ثداوحزا يشان ياه تيلولعم شهاكو لرتنك همانرب  شهاك نازيم1903032000
تيلولعمزورب

30,0000.8667026,000 26,0000

5,2000رفننارگراك هب راك طيحم ياهدرادناتسا تياعر شزومآ و يزاسهاگآ 10,0000.52005,200 19030320010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,4000دروماههاگراك يارب راك طيحم تشادهب هدنورپ ليكشت يربهار 10,0001.040010,400 19030320020

10,4000دروماههاگراك رد نارگراك يارب تمالس هدنورپ ليكشت يربهار 10,0001.040010,400 19030320030

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 10200.000002,000هدش يتايلمع هژورپ1905001000 2,0000

2,0000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 12,000.00002,000 19050010010

يروشك يگتسشنزاب قودنص 1540002302,340,000 302,340,00000

تلود نانكراك يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب 860,00048.8372042,000,000هدش هميب1902007000 42,000,0000

 و شزومآ لغاش نانكراك تلود مهس يگتسشنزاب روسك تخادرپ
روشك يكشزپ مولع ياه هاگشناد و شرورپ

42,000,0000رفن 860,00048.837242,000,000 19020070010

 هفيظو،ناگتسشنزاب يايازمو قوقح تخادرپ هب كمك همانرب
يروشك ناريگب يرمتسمو ناريگب

1,445,000180.16610260,340,000ريگب يرمتسم1903026000 260,340,0000

 ناريگب يرمتسم و ناريگب هفيظو ، ناگتسشنزاب يديع تخادرپ
يروشك

13,467,4000رفن 1,445,0009.320013,467,400 19030260020

 يرمتسم و ناريگب هفيظو، ناگتسشنزاب دالوا هنيزه كمك تخادرپ
يروشك ناريگب

4,742,0160رفن 1,060,0004.47364,742,016 19030260030

 يرمتسم و ناريگب هفيظو، ناگتسشنزاب هلياع هنيزه كمك تخادرپ
يروشك ناريگب

16,396,8620رفن 905,00018.118116,396,862 19030260040

 يرمتسم و ناريگب هفيطو،ناگتسشنزاب قوقح تخادرپ هب كمك
يروشك ناريگب

185,733,7220رفن 1,445,000128.5354185,733,722 19030260050

 يگتسشنزاب قودنص هب تلود هدش يسرباسح ياهيهدب هيوست
يروشك

40,000,0000لاير نويليم 40,000,0001.000040,000,000 19030260060

نارگراك يشزرو ،يحيرفت ياه هعومجم يرادهگن و هرادا هب كمك 154000329,500 يعامتجا هافر و راك ،نواعت ترازو  - 29,50000

نارگراك شزرو شرتسگ همانرب 90,0000.1389012,500راكشزرو1702008000 12,5000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,3000نويساردفنارگراك يشزرو نويساردفزا تيامح 11,300.00001,300 17020080010

11,2000درومنارگراك يهافر و يشزرو ياهتيلاعف زا تيامح 61,866.666711,200 17020080020

راك يورين يعامتجاو يگنهرف تامدخ هعسوت همانرب 70,0000.2429017,000رگراك1903009000 17,0000

17,0000درومنارگراك يهافرو يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح 62,833.333317,000 19030090010

رياشع و نايياتسور،نازرواشك يعامتجا هميب قودنص 15400055,196,000 5,050,000146,0000

 نايياتسور،نازرواشك يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب
رياشعو

1,107,6794.6909146,0005,196,000هدش هميب1902009000 5,050,0000

 مهس(رياشع و نايياتسور،نازرواشك يعامتجا هياپ هميب قح تخادرپ
)تلود

5,050,0000هدش هميب 1,076,5794.69085,050,000 19020090010

00هدش هميب)تلود مهس( لهاتم رادهناخ نانز يعامتجا هياپ هميب قح تخادرپ 31,1004.6945146,000 1902009002146,000

تراهم يدربراك يملع يلاع شزومآ هسسوم هب كمك - يعامتجا هافر و راك نواعت ترازو 1540006242,300 12,3000230,000

يتراهم ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1802008000
يليصحتزاجم

15,00010.66670160,000 0160,000

032,000وجشنادتامدخ هورگ شزومآ 4,5007.111132,000 18020080020

0127,500وجشنادتعنص هورگ شزومآ 13,5009.4444127,500 18020080030

0500وجشناديزرواشك هورگ شزومآ 1005.0000500 18020080040

يتراهم يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1802009000
يليصحتزاجم

3,50019.4286068,000 068,000

027,900وجشنادتامدخ هورگ شزومآ 1,20023.250027,900 18020090010

037,900وجشنادتعنص هورگ شزومآ 1,50025.266737,900 18020090020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

02,200وجشناديزرواشك هورگ شزومآ 9024.44442,200 18020090030

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب  تاونسردوجشناد1803010000
يليصحتزاجم

18,5000.6649012,300 12,3000

12,3000وجشناديشزومآ ياه تيلاعف هنيهب يارجاو تيفيك ياقترا هب كمك 20,8900.588812,300 18030100420

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 10200.000002,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 02,000

02,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 10200.00002,000 18060010630

اهينواعت يزاسدنمناوت و يريگلكش يعامتجا هافر و راك ،نواعت ترازو - 154000750,000 50,00000

اه ينواعت يزاس دنمناوتو هعسوت همانرب 252,000.0000050,000ينواعت1309001000 50,0000

20,0000درومنواعت شزومآ و قيقحت ، جيورت ياه حرط يارجا و يربهار 120,000.000020,000 13090010080

 ريگارف و ماع يماهس ياه ينواعت هعسوت و ليكشت زا تيامح و يربهار
يلم

4,0000ينواعت 35114.28574,000 13090010090

2,0000ينواعتاه ينواعت يجراخ و يلخاد ياهرازاب هعسوت زا تيامح و يربهار 6530.76922,000 13090010100

2,0000ينواعتاه ينواعت يسرباسح و تراظن 6530.76922,000 13090010120

2,0000دروماه ينواعت يتاعالطا كناب يناسر زور هب و ليكشت هب كمك 12,000.00002,000 13090010140

15,0000ينواعتهعماج يدمآرد لوا كهد هس ياه ينواعت هب كمك 26057.692315,000 13090010150

5,0000ينواعتفابتسد شرف ياه ينواعت هب كمك 20,0000.25005,000 13090010160

تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 15500012,329,859 970,4091,359,4500

تعنص هزوح يربهار همانرب  هيامرس نازيم1304006000
1)لاير درايليم(يراذگ

220,0002.42720533,981 533,9810
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تخاسريزداجياو هعسوتو يتعنص تاديلوتزا تيامحو تياده،يربهار
يزلفريغ عيانص شخبرد يتعنص ياه

200,9810دروم 1601,256.1313200,981 13040060010

 تخاسريزداجياو هعسوتو يتعنص تاديلوتزا تيامحو تياده،يربهار
يزلف عيانص شخبرد يتعنص ياه

333,0000دروم 5,00066.6000333,000 13040060020

ندعم هزوح يربهار همانرب  هيامرس نازيم1304007000
1)لاير درايليم(يراذگ

45,00038.85171,359,4501,748,327 388,8770

204,8770درومفاشتكا هعسوتزا تيامحو تياده،يربهار 700806.1814564,327 1304007001359,450

 نداعمزا يرادرب هرهبو يندعم تاديلوتزا تيامحو تياده،يربهار
اه تخاسريز هعسوتو

184,0000دروم 6501,821.53851,184,000 13040070021,000,000

تراجت هزوح يربهار همانرب 280169.8250047,551زوجم1305021000 47,5510

47,5510زوجميراجت ياه تسايس هعسوتو يداصتقاروما يربهارو تياده 280169.825047,551 13050210010

ندعم و تعنص شخب ياه قودنص هيامرس نيمات 155000270,000 تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - 70,00000

 يتعنص ياه تخاسريز و نداعم،عيانص هعسوتو داجيا همانرب
يندعمو

85823.5294070,000لايردرايليم1304011000 70,0000

70,0000قودنصندعم و تعنص ياه قودنص هيامرس نيمات 85823.529470,000 13040110010

- و يلخاد ياه يبايرازاب و يتارداص مهس شيازفا و تيبثت،يرو هرهب دوبهب و ءاقترا  تراجت و ندعم ،تعنص ترازو
فابتسد شرف يجراخ

1550003145,000 145,00000

فابتسد شرف هعسوت همانرب 3,000,0000.0320096,000عبرمرتم1305019000 96,0000

63,0000دروميلخاد تاغيلبتو يبايرازاب،يناسر عالطا 610,500.000063,000 13050190010

33,0000روشكيجراخ تاغيلبتو يبايرازاب 251,320.000033,000 13050190020

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 7,0007.0000049,000زومآ تراهم1802005000 49,0000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

49,0000تعاس -رفننافابيلاق شزومآ 220,0000.222749,000 18020050020

ناريا تراجت  هعسوت نامزاس 15500042,425,559 380,4092,045,1500

يتارداص ياهرازاب هعسوت  تالدابم شزرا1305007000
)رالد نويليم(يتفنريغ

144,0011.395422,575200,932 178,3570

83,1530نزيارفده ياهروشك هب يناگرزاب نانزيار مازعا 185,302.944495,453 130500700112,300

29,8550همانمهافتهيسونايقا و ايسآ هزوح ياهروشك اب يداصتقا لماعت 112,993.636432,930 13050070033,075

33,2820همانمهافتاكيرما و اپورا هزوح ياهروشك اب يداصتقا لماعت 75,283.142936,982 13050070043,700

32,0670همانمهافتيياقيرفآ و يبرع هزوح ياهروشك اب يداصتقا لماعت 75,081.000035,567 13050070053,500

تامدخ و الاك تارداص هعسوت  ريغ تارداص شزرا1305016000
 تامدخ و الاك يتفن
 يزاگ تاناعيم نودب
)رالد نويليم(

70,20431.68802,022,5752,224,627 202,0520

31,4730شرازگيراجت ياهشهوژپ و رامآ ،همانرب شياپ و ليلحت ،نيودت 181,954.055635,173 13050160023,700

34,0200تمدخيناگرزاب تامدخ ليهست 103,839.500038,395 13050160034,375

36,9980تمدخناينب شناد تالوصحم و تامدخ تارداص ليهست 75,928.285741,498 13050160044,500

31,0340تمدخيراجت تاعالطا تامدخ هئارا 56,806.800034,034 13050160243,000

34,3070تمدخيليدبت عيانص و يزرواشك تالوصحم تارداص ليهست 75,443.857138,107 13050160253,800

34,2200تمدخيندعم و يتعنص تالوصحم تارداص ليهست 75,345.714337,420 13050160263,200

 هاگشيامن و روشك زا جراخ ربتعم يللملا نيب ياههاگشيامن رد روضح
فده ياهرازاب رد يصاصتخا

00هفرغ 1,000100.0000100,000 1305016027100,000

00ريسميياوه و ييايرد ،يلير مظنم طوطخ يرارقرب هب كمك 540,000.0000200,000 1305016028200,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 رد يناريا يراجت ياه ناشن تبث ياه هنيزه زا يشخب تخادرپ
فده ياهرازاب

00دادعت 50040.000020,000 130501602920,000

 رد يزاس گنهرف و شزومآ ،يناسر عالطا ،يبايرازاب ،تاغيلبت هب كمك
تارداص هزوح

00دادرارق 300266.666780,000 130501603080,000

 يناريا يتارداص تالوصحم يبايرازاب و شورف زكارم يزادنا هار هب كمك
فده ياهرازاب رد

00دادرارق 510,000.000050,000 130501603150,000

00لايردرايليمتامدخ و الاك ناگدننكرداص هب يكناب تاليهست دوس كمك 8,25027.8788230,000 1305016032230,000

00رالد نويليمراد تيولوا يسدنهم و ينف تامدخ هب يتارداص هزياج تخادرپ 2841,126.7606320,000 1305016033320,000

 تاديلوت تيولوا اب يديلوت ياهدحاو تاليهست دوس هناراي تخادرپ
يتارداص

00لايردرايليم 25,00040.00001,000,000 13050160341,000,000

يكينورتكلا تراجت هعسوت زكرم 155000574,744 74,74400

يكينورتكلا تراجت حطس ياقتراو يراجت ليهست همانرب 70,0000.2640018,480تالماعم يلاير شزرا1305003000 18,4800

 و بسك يفرعم و اههديا يزاس يراجت هب كمك و هرواشم تامدخ هيارا
اهراذگ هيامرس و يلام نايماح هب اهراك

6,8950تمدخ 55012.53646,895 13050030010

 ياهتيلباق زا هدافتسا و يزاس گنهرف جيورت و يشزومآ تامدخ هيارا
اهشور عاونا بلاق رد يكينورتكلا تراجت

6,1660تعاس رفن 15,5000.39786,166 13050030020

 يتلود ناعفنيذ اب يگنهامهو اه هناماس ينف ينابيتشپو يرادهگن
يصوصخو

5,4190راكو بسك 10541.90005,419 13050030070

يراجت تاعالطا تينماو يمومعديلك تخاسريز هعسوت همانرب 30,0000.6872020,617يكينورتكلا يهاوگ1305008000 20,6170

4,3950هدنورپروشك رد يمومعديلك تخاسريز تازيهجت نومزآ و يبايزرا 20219.75004,395 13050080010

2,0930هررقمروشك يكينورتكلا يهاوگ يراذگ تسايس ياروش ياه تيلاعف ماجنا 21,046.50002,093 13050080020
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يتلود( يكينورتكلا يهاوگ رودص زكارم يزيمم و يسررب ،زوجم ياطعا
)يصوصخ و

2,5110دادعت 8313.87502,511 13050080030

 هبرواشم هياراوروشكرددربراك هعسوت ييارجا لمعلاروتسد نيودت
هزوح نيا نافعنيذ

4,0840لمعلاروتسد 31,361.33334,084 13050080050

 زورهب و يبايزرا ياهرايعم و اهدرادناتسا نيودت ييارجا ياهتيلاعف
هدش بوصم ياهدرادناتسا يناسر

3,9760دنس 31,325.33333,976 13050080060

 زكرم ،هشير يهاوگرودص زكرم هداد زكارم زا ينابيتشپ و يرادهگن
 زمر نامدوپ هاگشيامزآ و ماع ينايم يهاوگ رودص ياهسيورس و هداد
يتشاگن

3,5580تياس 5711.60003,558 13050080070

يكينورتكلا تراجت هعسوت همانرب  تراجت شزرا1305018000
 نويليم(يكينورتكلا
)لاير

75,0000.3412025,592 25,5920

3,8430هلماعم عونييارجا ياه هاگتسد تالماعم يعوضوم ششوپ 5768.60003,843 13050180020

4,3200راكو بسك دادعتيكينورتكلا ياهراك و بسك رب رمتسم تراظن و يدنب هبتر 2,5001.72804,320 13050180050

 تاعالطا يكينورتكلا لدابتزايندروم ياهدرادناتسا نيودتوداجيا
يراجت

4,9770درادناتسا دادعت 6082.95004,977 13050180060

3,8120لدميلخاد راك و بسك ياه طيحم رد ايند2 قفوم ياهلدم يفرعم 20118.96523,812 13050180070

3,8120دروكريناگرزاب شخب هدادزكرم ينف ينابيتشپو يرادهگن 10381.20003,812 13050180080

 يزاسريگارف ييارجا تامادقاو هناماس شزومآ،ينف ينابيتشپ،يرادهگن
تلود يكينورتكلا تاكرادت هناماس

4,8280تياس 14,828.00004,828 13050180090

 تاررقمو طباوض نيودتو يراذگ تسايس،يربهار همانرب
يكينورتكلا تراجت

71,436.4286010,055يناهج هبتر1305022000 10,0550

2,4290دنسروشك يكينورتكلا تراجت يراذگتسايس هورگراك ياه تيلاعف ماجنا 10242.90002,429 13050220010
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 فلتخم ياههورگ هب الاك هسانش صيصخت اب طبترم ياهتيلاعف ماجنا
ييالاك

3,4980دادعت 20174.90003,498 13050220020

 ياهقطنم ياهداهن و اهسالجا رد تيوضع و يللملا نيب تالماعت هعسوت
 يكينورتكلا تراجت ياهتيلباق يفرعم و هوقلاب ياهتصرف يياسانش و
اهروشك رياس و ناريا

4,1280همانقفاوت دادعت 16258.00004,128 13050220030

ناگدننك ديلوت و ناگدننك فرصم تيامح نامزاس 15500010260,993 260,99300

تامدخ و ياهيامرس ياهالاك رازاب يرگن شيپ و تراظن 233,517.7391080,908تامدخ-الاك دادعت1305005000 80,9080

28,1420تامدخ-الاك دادعتيزلفريغ ياهالاك عيزوتوديلوت،نيمات تاعالطا شياپو تراظن 83,517.750028,142 13050050010

24,6240تامدخ-الاك دادعتيندعمو يزلف ياهالاك عيزوتوديلوت،نيمات تاعالطا شياپو تراظن 73,517.714324,624 13050050020

28,1420تامدخ-الاك دادعتتامدخ عيزوتوديلوت تاعالطا شياپو تراظن 83,517.750028,142 13050050030

يفرصم ياهالاك رازاب يرگنشيپ و تراظن 142624.9155088,738تامدخ-الاك دادعت1305006000 88,7380

23,1210تامدخ-الاك دادعتتامدخواهالاك هدش مامت تميق يسانشراكو يسررب 37624.891923,121 13050060010

 تامدخواهالاك عيزوتوديلوت،نيمات تاعالطا شياپو تراظن
يكشزپ تازيهجتو ييوراد،يتشادهب

24,9970تامدخ-الاك دادعت 40624.925024,997 13050060020

 يزرواشك تامدخواهالاك عيزوتوديلوت،نيمات تاعالطا شياپو تراظن
يياذغداومو

24,9970تامدخ-الاك دادعت 40624.925024,997 13050060030

15,6230تامدخ-الاك دادعتيداصتقاو يعيزوت ياه هكبش تامدخ شياپو تراظن 25624.920015,623 13050060040

يمومع تامدخواهالاك يسرزاب همانرب 38,4382.3765091,347يسرزاب-زور-رفن1305014000 91,3470

22,8360هاگنبناگدننك فرصم قوقحزا تيامح ياتسارردرترب ياه هاگنب باختنا 67134.032822,836 13050140010

22,8370هدنورپقاچاقاب هزرابمو فشكرد تكراشمو يسرزاب 25,3000.902622,837 13050140020

22,8370هدنورپتاريزعتروماو تافلخت هب يگديسر 242,0000.094422,837 13050140030
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ياهدحاو فلخت صوصخرد يتفايرد صاخ تاشرازگ هب يگديسر
) يلمريغو يلم(يداصتقا

22,8370هدنورپ 71,5000.319422,837 13050140040

هيامرس شيازفا 1550001161,000 ناريا تارداص تنامض قودنص - 61,00000

يا هعسوت ياه قودنصزا تيامح همانرب 611,000.0000061,000لايردرايليم1305020000 61,0000

61,0000لايردرايليمتارداص تنامض قودنص هيامرس شيازفا 611,000.000061,000 13050200020

كمك - ناريا يياتسور فابتسد شرف يزكرم هيداحتا 1550001250,000 50,00000

يتفنريغ تارداص هعسوت همانرب 501,000.0000050,000تارداص يلاير شزرا1305009000 50,0000

 ياه يبايرازابو يتارداص مهس شيازفاو تيبثت،يرو هرهبدوبهبو ياقترا
فابتسد شرف يجراخو يلخاد

50,0000دروم 501,000.000050,000 13050090010

ناريا يياتسور نواعت يزكرم نامزاس 20010011,202,851 1,202,85100

يزرواشك يساسا تالوصحمديرخ تيريدم همانرب 5,000132.31360661,568نترازه1305010000 661,5680

363,8620نترازهيزرواشك تالوصحم يتيامحو يقفاوت،ينيمضتديرخ يربهار 5,00072.7724363,862 13050100020

198,4710لوصحم دادعتيزرواشك تالوصحمرازاب شياپو تراظن 1019,847.1000198,471 13050100040

99,2350نترازهيزرواشك تالوصحم ميقتسم هضرع ليهست و يرگهطساو شهاك 300330.783399,235 13050100050

يرادرب هرهب ياه ماظنواه تخاسريز هعسوت همانرب 800,0000.37590300,713رادرب هرهب1306037000 300,7130

 شزرا هريجنز ليمكت و يليدبت عيانص هعسوت يارب يزير همانرب
تالوصحم

60,1430يديلوتدحاو 401,503.575060,143 13060370010

30,0710نترازهيزرواشكو يماد ياه هداهن عيزوترب تراظنو يزير همانرب 4,0007.517830,071 13060370020

45,1070زكرميساسا تالوصحم يزاس هريخذوديرخزكارمزيهجتورارقتسا رب تراظن 85053.067145,107 13060370040

105,2490ينواعتاه لكشتواه ينواعت هكبشرب تراظنو تيامحو تياده 6,00017.5415105,249 13060370050
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 داوم ياههاگياج و فرصم ياههاگشورف يزاسهنيهب و يهدناماس
يياتسور يتخوس

60,1430اتسور 2,35025.592860,143 13060370060

اهلكشتواه ينواعت يزاسدنمناوتو هعسوت همانرب 5,95830.28330180,428لكشت/ينواعت1306041000 180,4280

72,1710لكشتاه لكشتواه ينواعت هعسوتوداجيا 130555.161572,171 13060410010

18,0430لكشتيزرواشك شخب ياه لكشتو يفنص ماظن لغاشم يهدناماس 60829.676018,043 13060410020

36,0860لكشتيرادربهرهب ياهماظن هعسوت و يهدناماس 220164.027336,086 13060410030

54,1280ينواعتاهينواعت يسرباسح 5,00010.825654,128 13060410040

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 48,0001.2530060,142زومآ تراهم1802005000 60,1420

42,1000ينواعتاهنآرب تراظنواه ينواعت شزومآ 50084.200042,100 18020050010

18,0420ينواعتنانز يياتسور ياه نواعت ياضعا ييازفا تراهمو شزومآ 100180.420018,042 18020050100

تمالس هميب نامزاس 2648001108,100,000 108,100,00000

نارگراثيا تمالس هميب ششوپ همانرب 3,115,8502.190906,826,559راوناخ1902002000 6,826,5590

6,826,5590راوناخناشيا لفكت تحتدارفاو نارگراثيا تمالس هياپ هميب قح تخادرپ 311,56021.91096,826,559 19020020010

هياپ هميبدقاف نايناريا تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب 4,427,2707.2607032,144,960راوناخ1902010000 32,144,9600

 هميب( هياپ هميب دقاف دارفا تمالس تلود مهس هياپ هميب قح تخادرپ
)يناگمه

31,056,0980راوناخ 4,227,2707.346631,056,098 19020100010

1,088,8620راوناخنايناريا تلود تمالس هياپ هميب قح تخادرپ 200,0005.44431,088,862 19020100020

 ناگيار تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب
رفنرازه تسيبريز ياهرهش نينكاسورياشع،نايياتسور

4,853,5007.6513037,135,774راوناخ1902011000 37,135,7740
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نينكاس و رياشع ،نايئاتسور ناگيار تمالس هياپ هميب قح تخادرپ
رفن رازه تسيب ريز ياهرهش

37,135,7740راوناخ 4,851,5007.654537,135,774 19020110010

يتسيزهب نايوجددم تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب 550,0007.259103,992,495راوناخ1902013000 3,992,4950

3,992,4950راوناختيامح دروم نايوجددم هياپ نامرد هميب قح تخادرپ 550,0007.25913,992,495 19020130010

تلود نانكراك تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب 2,415,0008.7095021,033,462راوناخ1902015000 21,033,4620

 و ناگتسشنزاب ييارجا هاگتسد مهس تمالس هياپ هميب قح تخادرپ
نيفظوم

7,004,9930راوناخ 1,390,0005.03967,004,993 19020150010

6,749,2530راوناخناگتسشنزاب تلود مهس تمالس هياپ هميب قح تخادرپ 1,390,0004.85566,749,253 19020150020

7,279,2160راوناخنالغاش تلود مهس تمالس هياپ هميب قح تخادرپ 985,0007.39017,279,216 19020150030

 و ردخم داوم هب ناداتعم دايتعا كرت ياههنيزه ششوپ همانرب
نادرگناور

60,00013.12500787,500رفن1902019000 787,5000

787,5000رفننادرگناور و ردخم داوم هب ناداتعم دايتعا كرت ياههنيزه تخادرپ 60,00013.1250787,500 19020190010

( ،يزيلايد ،يمسالات ،يليفومه صاخ ناراميب زا تيامح همانرب
سا . ما ،يناطرس )

125,00049.434006,179,250رفن1903035000 6,179,2500

6,179,2500رفنصاخ ناراميب نامرد هنيزه تخادرپ هب كمك 125,00049.43406,179,250 19030350010

يمالسا يروهمج يرازگربخ نامزاس 2825001914,000 914,00000

ربخراشتناوديلوت همانرب 100,000,0000.00780784,000ديدزاب1705010000 784,0000

25,0000نتلوبنتلوبديلوتواه يجنسرظن هيهت 1,20020.833325,000 17050100010

100,0000ربخ ناونعيربخ بوتكمريغ ياه شرازگورابخاراشتناوديلوت 57,0001.7544100,000 17050100020

659,0000ربخ ناونعيربخ بوتكم ياه شرازگورابخاراشتناوديلوت 1,200,0000.5492659,000 17050100030
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يمالسا يروهمج يرازگربخ نامزاس تايرشنراشتنا همانرب 40,000,0000.00330130,000بطاخم1705011000 130,0000

130,0000)هخسن رازه(ناگرامشتايرشن راشتنا يراپسنورب 40,0003.2500130,000 17050110010

ناريا يمالسا يروهمج ياميس و ادص نامزاس 283500115,215,000 15,215,00000

اميس شخپوديلوت،نيمات همانرب 59,999,9000.1977011,860,600بطاخم1705005000 11,860,6000

535,0000دروماميسديلوت ينف تازيهجتو تاسيساتزا يرادهگنو يرادرب هرهب 1535,000.0000535,000 17050050010

214,0000همانرب تعاسيجراخ ياه همانرب نيمات 33,0006.4848214,000 17050050020

160,0000همانرب تعاسيلخاد ياه همانرب نيمات 50,0003.2000160,000 17050050030

575,0000شخپوديلوت تعاسينويزولتربخ شخپوديلوت 87,0006.6092575,000 17050050040

107,0000شخپوديلوت تعاسيزاجم ياضفرد شخپوديلوت 64,0001.6719107,000 17050050050

3,770,0000شخپوديلوت تعاسيناتسا ياميس شخپوديلوت 270,00013.96303,770,000 17050050060

1,639,6000شخپوديلوت تعاسيزرم نورب ياميس شخپوديلوت 108,00015.18151,639,600 17050050070

4,860,0000شخپوديلوت تعاسيرسارس ياميس شخپوديلوت 154,40031.47674,860,000 17050050080

ادص شخپوديلوت،نيمات همانرب 24,000,0000.131703,161,400بطاخم1705006000 3,161,4000

358,0000درومادصديلوت ينف تازيهجتو تاسيساتزا يرادهگنو يرادرب هرهب 1358,000.0000358,000 17050060010

290,0000شخپوديلوت تعاسييويدارربخ شخپوديلوت 76,0003.8158290,000 17050060020

19,0000شخپوديلوت تعاسيزاجم ياضفرد شخپوديلوت 16,0001.187519,000 17050060030

1,048,0000شخپوديلوت تعاسيناتسا يادص شخپوديلوت 223,0004.69961,048,000 17050060040

353,4000شخپوديلوت تعاسيزرم نورب يادص شخپوديلوت 53,0006.6679353,400 17050060050
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1,093,0000شخپوديلوت تعاسيرسارس يادص شخپوديلوت 325,0003.36311,093,000 17050060060

يللملا نيب يا هناسر تالدابمواهيراكمه هعسوت همانرب 1910,000.00000190,000روشك1705008000 190,0000

190,0000لاعفرتفدروشكزا جراخرتافد هرادا 1910,000.0000190,000 17050080010

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 21142.857103,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 3,0000

1,1000شهوژپيشهوژپ ياه هژورپ ماجنا 10110.00001,100 17080010080

9500دادعتيجنسرظن ماجنا 1095.0000950 17080010150

9500شهوژپيتمواقم داصتقا يزاس گنهرف ققحت و شياپ 1950.0000950 17080010640

ناناوجون و ناكدوك يركف شرورپ نوناك يماهس تكرش 28400011,581,000 1,566,00015,0000

 يشرورپو يتيبرت بسانتمراثآديلوتو نيمات،هعسوت همانرب
ناناوجونو ناكدوك

2,950,0000.13300392,300رثا1703009000 392,3000

11,3700لوصحمناناوجونو ناكدوك يارب هدننك مرگرس لياسوديلوتديدجت 40,0000.284311,370 17030090010

 پاچديدجت باتكناناوجونو ناكدوك ياه باتك پاچديدجت
هدش

164,3000 1,643,0000.1000164,300 17030090020

88,5300اوتحم-رثاناكدوك لاترپداجياواوتحم،راثآديلوت 590150.050888,530 17030090030

13,3000لوصحمناناوجونو ناكدوك يارب هدننك مرگرس لياسو ديلوت 40,0000.332513,300 17030090040

114,8000لوا پاچ باتكناناوجونو ناكدوك ياه باتك لوا پاچ 1,000,0000.1148114,800 17030090050

ناناوجونو ناكدوك يركف شرورپودشر همانرب 830,0001.432215,0001,188,700ناوجون-كدوك1703030000 1,173,7000

 ناكدوك يارب نوناك يرنهو يگنهرفزكارم يبدا ياه تيلاعف ماجنا
ناناوجونو

111,1500ناوجون-كدوك 95,0001.1700111,150 17030300010
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 ناكدوك يارب نوناك يرنهو يگنهرفزكارم يگنهرف ياه تيلاعف ماجنا
ناناوجونو

558,8000ناوجون-كدوك 440,0001.2700558,800 17030300020

 ناكدوك يارب نوناك يرنهو يگنهرفزكارم يرنه ياه تيلاعف ماجنا
ناناوجونو

262,2000ناوجون-كدوك 190,0001.3800262,200 17030300030

14,0000هراونشجناناوجونو ناكوك يللملا نيبو يلم ياه هراونشج يرازگرب 121,166.666714,000 17030300040

18,0000هقيقدناناوجونو ناكدوك ياربدنلب ياه مليفديلوت 90200.000018,000 17030300050

9,6000هقيقدناناوجونو ناكدوك يارب هاتوك ياه مليفديلوت 12080.00009,600 17030300060

40,0000رتائتناناوجونو ناكدوكرتائت يارجاوديلوت 401,000.000040,000 17030300070

9,6000هقيقدناناوجون و ناكدوك يارب نشيمينا ديلوت 12080.00009,600 17030300080

8000يقيسوم ناونعناوجون و كدوك يقيسوم يارجا و رشن ،ديلوت 8100.0000800 17030300090

 ناوجون و كدوك يرنه و يگنهرف راثآ يارجا و رشن ،هعسوت ،تيامح
روشك يحاون و ماوقا

31,0000رثا 311,000.000031,000 17030300100

 ،يياتسور مورحم قطانم ناناوجون و ناكدوك يسرتسد ءاقترا و دوبهب
نوناك يرنه و يگنهرف راثآ و اهتيلاعف هب يزرم و يرياشع

118,5500ناوجون ـ كدوك 85,0001.3947118,550 17030300110

 قيرط زا يياتسور و مورحم قطانم رد يناوخباتك گنهرف تيوقت
باتك هب يسرتسد شيازفا و يفرعم،نيمات

00دلج 125,0000.120015,000 170303001215,000

يزرواشك ياه كرهش تكرش 290710173,489 73,48900

 ياه عمتجمرد نيون ياه يروĤنفورازاب هعسوت همانرب
يتاليشو يماد،يزرواشك

17,349.000007,349يراذگ هيامرس نازيم1306019000 7,3490

7,3490يراذگ هيامرس نازيميزرواشك ياه كرهشرد يراذگ هيامرسو عبانم بذجرد ليهست 23,674.50007,349 13060190010

 يارب يراذگ هيامرسو عبانم هعسوت يربهار همانرب
يزرواشك ياه كرهش ليمكتوداجيا

5,0001.469807,349هدشداجيا لغش1306025000 7,3490
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7,3490كرهشيزرواشك ياه كرهش هراداو يراذگاو،كلمت 20367.45007,349 13060250010

 ياه عمتجم تخاسريز يارجاو يحارط،هعلاطم همانرب
يتاليشو يماد،يزرواشك

59996.4576058,791كرهش1306032000 58,7910

 يماد،يزرواشك ياه عمتجم ليمكتو هعسوتو تخاسريز يارجا
يتاليشو

44,0940كرهش 231,917.130444,094 13060320010

14,6970كرهشيزرواشك ياه كرهش يحارطو هعلاطم 36408.250014,697 13060320020

اه هناراي يزاس دنمفده نامزاس 295330156,336 56,33600

اه هناراي يدنمفدهروما يگنهامه همانرب 67840.8358056,336رفن1305015000 56,3360

56,3360رفناه هناراي ندركدنمفده نوناق يارجا 67840.835856,336 13050150010
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