
  

  

  

  

  

  

  ):امام علي(ع

  .، وسوءُ التَّدبيرِ يُفني كَثيرَهالتَّدبيرِ يُنمي قَليلَ المال حُسنُ
  و دهد را افزايش مى اندك ، مال(اقتصادي) ريزى درستبرنامه

 .كندرا نابود مى فراوانمال  ،ريزى نادرستبرنامه

  167/غرر الحكم

 

 



 



  رياست جمهوري
  سازمان برنامه و بودجه كشور

  
  
  
  

  كل كشور 1397بودجه سال  اليحه
  

  (بخش اول)چهار پيوست شماره 
  هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شدهاي دستگاهاعتبارات هزينه

  ريزي مبتني بر عملكرد)بودجه - ) قانون برنامه ششم7هاي مشمول بند (پ) ماده ((دستگاه
  
  
  

    1396                                                                                                           82/00/96انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور 



  
 .كل كشور1397اليحه بودجه سال:عنوان و نام پديدآور

.1396كشور، مركز اسناد، مدارك و انتشارات،برنامه و بودجهتهران: سازمان:مشخصات نشر
ج.: جدول.5:مشخصات ظاهري

 978-964-179-893-2:4؛ ج.978-964-179-892-7: 1؛ ج.978-964-179-891-0دوره::شابك
 978-964-179-896-5:5؛ ج.978-964-179-895-8: 4؛ ج.978-964-179-894-3:1ج.

فيپا:نويسيوضعيت فهرست
گذاريپيوست شماره دو. درآمدها و وا .3ج. -اي.هاي سرمايههاي تملك داراييپيوست شماره يك. اعتبار طرح.2ج.-ماده واحده و جداول كالن منابع و مصارف بودجه..1ج.:مندرجات

ايهزينه اتپيوست شماره چهار. اعتبار .5ج. -ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت.هاي دولتي، بانكپيوست شماره سه. بودجه شركت. 4ج. -اي و مالي.هاي سرمايهدارايي
 اي برحسب برنامه و فعاليت.هاي سرمايهو تملك دارايي

ايران--بودجه:موضوع
-- Budget:موضوع Iran
ايران--درآمد ملي:موضوع
-- National income:موضوع Iran 
ها و اعتباراتهزينه--ايران:موضوع
-- Iran:موضوع Appropriations and expenditures
نگريآينده–سياست اقتصادي--ايران:موضوع
-- Iran:موضوع Economic policy -- Forecasting

ايران. رياست جمهوري:شناسه افزوده
كشور. مركز اسناد، مدارك و انتشاراتبرنامه و بودجهسازمان:شناسه افزوده

  4/2154HGالف/86ل13972:بندي كنگرهرده
480955/352:بندي ديوييرده

4938440:شماره كتابشناسي ملي
 

هاي هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده (دستگاهاي دستگاهشماره چهار (بخش اول): اعتبارات هزينه كل كشور، پيوست 1397اليحه بودجه سال 
  ريزي مبتني بر عملكرد)بودجه -) قانون برنامه ششم7مشمول بند (پ) ماده (

  ، مركز اسناد، مدارك و انتشاراتسازمان برنامه و بودجه كشورناشر: 
  نوبت چاپ: اول

  1396 ل انتشار:سا
  نسخه 1000شمارگان: 

  ريال  180000قيمت: 
  همه حقوق براي ناشر محفوظ است.



  فهرست
  
  

    هاي اجرايي ملي بر حسب برنامه و فعاليتقسمت اول: مصارف دستگاه

  1  مبتني بر عملكرد  -مصارف دستگاهاي اجرايي بر حسب برنامه و فعاليت 

    اي بر حسب امور، فصل و  برنامه هاي سرمايهقسمت دوم: اعتبارات هزينه و تملك دارايي

  357  اي بر حسب امور، فصل و برنامه هاي سرمايهبرآورد اعتبارات  هزينه و تملك دارايي

    

    

    

    

  



  



    

  اولاولقسمت قسمت 

بر حسب بر حسب ملي ملي هاي اجرايي هاي اجرايي   مصارف دستگاهمصارف دستگاه

  و فعاليتو فعاليت  برنامهبرنامه



 



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

درادناتسا يلم نامزاس 10108131,534,015 282,0151,252,0000

درادناتسا نيودت همانرب  نيودتدرادناتسا1304002000
هدشرظنديدجتو

17,66311.8031144,874208,479 63,6050

 ياه نامزاسزا هلصاو ياهدرادناتسا كرادم هب ييوگخساپورظن مالعا
يللملا نيب

23,2950كردم 9,3954.594343,163 130400200119,868

14,9400درادناتسايلم ياه هتيمكرددرادناتسا بيوصتو يسررب 2,10062.6567131,579 1304002002116,639

 ياهدرادناتسا نيودت عوضوم شجنسو يسررب
يزير همانرب ياه هتيمكرداهدرادناتسارظنديدجتايديدج

10,0420هبوصم 5,2832.684614,183 13040020034,141

1,8210هسلجنارظن بحاصو ناعفنيذاب يصصخت تاسلج يرازگرب 8152.66992,176 1304002004355

13,5070درادناتسايللملا نيبدرادناتسا نيودتداهنشيپ 70248.257117,378 13040020053,871

درادناتسا يمومع يزاس گنهرفو جيورت همانرب 1,84841.702460,32277,066درادناتسا1304003000 16,7440

 يجيورت ياه هتسبو تايرشن،بتك،هدرشف حول عاونا عيزوتو هيهت
درادناتسا نيماضماب

2,2580هتسب 65815.262910,043 13040030017,785

 ناسانشراك تيحالصدييات هناورپديدمت-رودص
رواشم ياه تكرشوراكمه يشزومآزكارم،درادناتسا

1,7800هناورپ 81514.481011,802 130400300210,022

12,7060درومشيامه يرازگربو تاغيلبت ماجناو يرابجا ياهدرادناتسارشن 375147.256055,221 130400300342,515

درادناتسا يارجارب تراظن همانرب 1,358,5610.89411,026,0051,214,689هناورپ1304009000 188,6840

 تمالعدربراك هناورپ،اه همانيهاوگ عاونا لاطباو قيلعت،ديدمت،رودص
يعون ياه هيديياتودرادناتسا

21,4110كردم 171,9480.7017120,662 130400900199,251

29,2460همانيهاوگيقوقح صاخشا ياه تيحالصدييات ياه همانيهاوگ ديدمت-رودص 602132.021679,477 130400900250,231

 تازيهجت،شجنس ياه هاگتسد نويساربيلاك همانيهاوگ ديدمت-رودص
اه هاگشيامزآ يريگ هزادنا

13,6930همانيهاوگ 490,3600.094146,128 130400900332,435
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 زا يسرزاب و هضرع زكارم و يديلوت ياهدحاو زا يرادرب هنومن و يسرزاب
رب يژرنا عيانص و يزاب نيمز،يزابرهش تازيهجت

124,3340دروم 695,6511.3921968,422 1304009004844,088

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 545,8160.061920,79933,781زومآ تراهم1802005000 12,9820

 يديلوت ياهدحاو تيفيك لرتنك نيلوئسم يشزومآ ياه هرود يرازگرب
درادناتسا ناسانشراكو

12,9820تعاس -رفن 545,8160.061933,781 180200502120,799

روشك لاوحا تبث نامزاس 10550018,652,225 3,880,0004,772,2250

يتيوه كرادمودانسارودصوديلوت همانرب 12,000,8900.149601,795,741دنس1002030000 1,795,7410

17,8760دنسيتيوهدانسا يكينورتكلاويشرآ 3,750,0000.004817,876 10020300010

800دلجهمانسانشديلوت 7000.114380 10020300020

457,9150دنسيتيوه ياه يهاوگو دانسا  رودص و ديلوت 1,486,2000.3081457,915 10020300040

1,319,8700دلجهمانسانشرودص 6,767,9380.19501,319,870 10020300050

نايناريا يتيوه عياقو يهدناماسو تبث همانرب 11,999,9800.22301,400,0002,676,044داديور1002037000 1,276,0440

625,2640داديوريتايح عياقو تبث 11,790,9600.10171,199,264 1002037001574,000

650,7800دروكررازهيتيوه دانسا رد تارييغت 2,400615.32501,476,780 1002037002826,000

نايناريا يياسانش همانرب 499,932,8540.00833,372,2254,169,440دروكر1002055000 797,2150

232,1550دروكرتيوهزارحاو يكينورتكلا تامدخ هيارا 81,002,7000.0029232,155 10020550010

255,7000دروكرروشك يتيعمج تاعالطا هاگياپ يزاس ماگنهب 4,900,0000.0522255,700 10020550020

1600دروكر نويليمروحم ناكم يتيعمج ياهرامآراشتناوديلوت 722.8571160 10020550030

7,0000تراكيلمدنمشوه تراكديلوت 1,376,9000.2500344,225 1002055004337,225
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب
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همانرب
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1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

302,2000تراكيلمدنمشوه تراكرودص 15,891,4280.21003,337,200 10020550053,035,000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 10,000,0000.0010010,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 10,0000

10,0000دروكريتيوه تاعالطا طخرب لاسراو تفايرد 10,000,0000.001010,000 10020570230

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 5200.000001,000هدش يتايلمع هژورپ1004002000 1,0000

1,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجناو هعلاطم 5200.00001,000 10040020150

يياراد و يداصتقا روما ترازو 110000110,577,892 1,431,88033,0009,113,012

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 15995.4000014,931يكينورتكلا تمدخ1002057000 14,9310

14,9310هناماستامدخ هيارا ندرك هزيناكم 15995.400014,931 10020570330

يتايلام تلادع هعسوتو تايلام لوصو ياقترا همانرب  لوصو نازيم1003001000
يتايلام ياهدمآرد

37,000247.619209,161,910 48,8989,113,012

09,113,012رفنتايلام لوصو شيازفا ياتساررد قيوشتو نانكراك يزاسدنمناوت 37,000246.29769,113,012 10030010010

48,8980هدنورپيتايلام يلاع يهاوخداد 61080.160748,898 10030010020

روشك لك هجدوب هنالاسدركلمع باسحتروص ميظنت همانرب 852128.091514,750109,134شرازگ1003004000 94,3840

53,0000شرازگروشك لك هجدوب هنالاسدركلمع باسحتروص ميظنت 426124.413153,000 10030040010

41,3840ييارجا هاگتسديمومع شخب يرادباسح ياهدرادناتسا يارجا يربهار 426131.770056,134 100300400214,750

 هزرابمو يتلود ياه تكرشواه هميب،اه كنابرب تراظن همانرب
ييوشلوپاب

837174.87220146,368شرازگ1003007000 146,3680

39,2880هدنورپييوشلوپاب هزرابم تيريدم 119330.151339,288 10030070010

56,1010شرازگاه هميب و اهكنابرومارب تراظن 364154.123656,101 10030070020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

50,9790شرازگيتلود ياه تكرشرومارب تراظن 407125.255550,979 10030070030

يراد هنازخو يلام تراظن همانرب 4262,153.77460917,508ييارجا هاگتسد1003008000 917,5080

200,0000شرازگتلود ياه هنيزه تخادرپو يراد هنازخ 426469.4836200,000 10030080010

247,0000راداهب قروراداهب قاروا تيريدم 817302.3256247,000 10030080020

68,2360ييارجا هاگتسدتلود يمومع تادهعتواه يهدب،تابلاطم تيريدم 426160.178468,236 10030080030

230,1880ييارجا هاگتسدهجدوب يارجارب تراظن 426540.3474230,188 10030080040

68,2360ييارجا هاگتسدييارجا ياه هاگتسد يلام تراظن 426160.178468,236 10030080050

103,8480ييارجا هاگتسديتلود لاوما يرادهگن 426243.7746103,848 10030080060

يلامو يداصتقا نالك ياه تسايس ميظنت همانرب 725281.402818,250204,017شرازگ1003012000 185,7670

30,2090شرازگيناگرزابو يلوپ شخب ياه تسايس ميظنتو يسررب 123245.601630,209 10030120010

21,5150شرازگيديلوت شخب ياه تسايس ميظنتو يسررب 87247.298921,515 10030120020

23,3930شرازگيلام شخب ياه تسايس ميظنتو يسررب 109214.614723,393 10030120030

 لصا يلك ياه تسايس يارجارب تراظنوراكو بسك طيحمدوبهبو شياپ
يساسا نوناق44

68,0000شرازگ 308280.032586,250 100301200418,250

42,6500شرازگيداصتقا تاعالطا تيريدمو يزاس لدم 193220.984542,650 10030120050

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 80300.3000024,024هدش يتايلمع هژورپ1004002000 24,0240

24,0240هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 91264.000024,024 10040020030

يروانف و تاقيقحت ، مولع ترازو 1135001799,000 779,000020,000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 101,350.0000013,500يكينورتكلا تمدخ1002057000 13,5000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

13,5000هناماسيكينورتكلا تامدخ هيارا 101,350.000013,500 10020570030

يلغش ياه شزومآ همانرب 2,0001.600003,200همانيهاوگ1802007000 3,2000

2000تعاس -رفنناريدم يلغش ياه يگتسياشواه يدنمناوت ياقترا 2,0000.1000200 18020070030

3,0000تعاس -رفننانكراك يلغش ياه يگتسياشواه يدنمناوت ياقترا 85,0000.03533,000 18020070040

يلاع شزومآرد يشزومآروما هعسوت همانرب 905,236.66670471,300ليصحتلا غراف خرن1803016000 471,3000

 عطقم-يليصحت هتشريليصحت عطقم هتشرداجياو يبايزرا
هدش يسررب

9,5000 1,5006.33339,500 18030160010

 ياروش هبوصميعامتجاو يداصتقا ياه شخب ياهزايناباه تيلاعف قابطنا
شرتسگ

8,5000 31274.19358,500 18030160020

8,6000يسرد همانربيسردو يشزومآ ياه همانرب بيوصتو يرگنزاب 50172.00008,600 18030160030

18,0000يسرد لصفرسيهاگشناد سورد ياه لصفرس نيودت 50360.000018,000 18030160060

426,7000همانشخبيلاع شزومآ تاسسومواه هاگشناد يربهارو يراذگتسايس 3001,422.3333426,700 18030160070

يلاع شزومآرد يروĤنفو يشهوژپروما هعسوت همانرب 45222.2222010,000ايند ملعديلوت هبتر1803017000 10,0000

1,0000زوجميصصختو يملع نمجنازوجمرودصو يسررب 10010.00001,000 18030170010

2,5000دشرزكرمو كراپيروĤنفو ملع ياه كراپ يربهارو يراذگتسايس 20911.96172,500 18030170040

3,0000همانشخبيشهوژپ روما يربهار و يراذگتسايس 4075.00003,000 18030170050

2,0000بطقيملع ياه بطق يبايزرا ،يراذگتسايس 16512.12122,000 18030170060

1,5000هيرشنيملع تايرشن يبايزرا ،يراذگتسايس 5003.00001,500 18030170070

يلاع شزومآرد يگنهرفروما هعسوت همانرب  ياه بيسآ خرن1803020000
يعامتجا

101,000.0000010,000 10,0000
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7,0000همانشخبروشك يلاع شزومآ يگنهرف يربهار و يراذگتسايس 50140.00007,000 18030200010

3,0000حرطيعامتجاو يگنهرف تكراشم هعسوت 5600.00003,000 18030200020

روشكزا جراخرد يسراف نابز شرتسگ همانرب 2,46126.4120065,000زومآ نابز1803021000 65,0000

65,0000يسركروشكزا جراخرد يسراف نابز جيورتو شزومآ 302,166.666765,000 18030210010

يملع تايه روما هرادا همانرب 30,0002.1667065,000يملع تايه1803030000 45,00020,000

35,00010,000هدنورپنيبلطواد تيحالص دييات و يسررب 30,0001.500045,000 18030300010

5,0005,000همانشخبيملع تايه ياضعا بذج روما يربهار و يراذگتسايس 20500.000010,000 18030300020

5,0005,000همانشخبهزيمم ياه تايه روما يربهار و يراذگتسايس 20500.000010,000 18030300030

يللملانيب يملع ياهيراكمه هعسوت همانرب  هسسوم /هاگشناد1803034000
يلاع شزومآ

401,500.0000060,000 60,0000

 شزومآ تاسسوم يللملا نيب ياه تيلاعف يربهارو يراذگ تسايس
يشهوژپو يلاع

10,0000همانشخب 40250.000010,000 18030340020

50,0000ييارجادادرارقيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 301,666.666750,000 18030340030

ءانما ياه تايه روما هرادا همانرب 18083.3333015,000ءانما تايه دادعت1803036000 15,0000

15,0000هسلج دادعتيشهوژپ و يشزومآ تاسسوم و اههاگشناد يربهار و يراذگتسايس 30050.000015,000 18030360010

يجنسرابتعاو يبايزرا،تراظن همانرب 252309.5238078,000شرازگ1803038000 78,0000

 يلاع شزومآ تاسسوم و اه هاگشناد يجنسرابتعا و يبايزرا ،تراظن
يتلود

15,0000زكرم-هاگشناد 30500.000015,000 18030380010

 يلاع شزومآ تاسسوم و اه هاگشناد يجنسرابتعا و يبايزرا ،تراظن
يتلودريغ

50,0000زكرم-هاگشناد 301,666.666750,000 18030380020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,0000هسسوميشهوژپ تاسسوم يجنسرابتعا و يبايزرا ،تراظن 7580.00006,000 18030380030

7,0000كراپيروانف و ملع ياهكراپ يجنسرابتعا و يبايزرا ،تراظن 45155.55567,000 18030380040

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 30266.666708,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 8,0000

4,0000هژورپيرو هرهبورومادوبهب تاعلاطم ماجنا 30133.33334,000 18060010520

4,0000هژورپيلاع شزومآرد يدربراك شهوژپ 30133.33334,000 18060010540

مق هاگشناد 1135701796,979 736,979060,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 8,0002.0625016,500راكشزرو1702002000 16,5000

16,5000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 7,1002.323916,500 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

461174.9089080,633 74,7535,880

59,8400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 352170.000059,840 18030010030

6,5880وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 36183.00006,588 18030010040

8,3250وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 45185.00008,325 18030010050

05,880وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 28210.00005,880 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

5,32057.56710306,257 288,55717,700

142,6760وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,69253.0000142,676 18030050040

67,3600وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,15258.472267,360 18030050050

70,3560وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,06666.000070,356 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,1650وجشنادرنه هورگ شزومآ 11571.00008,165 18030050080

017,700وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 29560.000017,700 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,42094.12640227,786 205,41622,370

120,4470وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,48781.0000120,447 18030060030

32,0650وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 265121.000032,065 18030060040

52,9040وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 418126.564652,904 18030060050

022,370وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 25089.480022,370 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,20010.6463087,300 73,25014,050

11,3001,700وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 6,5002.000013,000 18030080010

49,95012,350اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,85033.675762,300 18030080250

5,0000وجشناددمآو تفر هب كمك 7,0000.71435,000 18030080280

7,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 10,0000.70007,000 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

40206.500008,260 8,2600

6,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 30200.00006,000 18030230030

600وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 106.000060 18030230040

2,2000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 11200.00002,200 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8,2000.597004,895 4,8950
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,8500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3,0000.61671,850 18030270010

3,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 15020.00003,000 18030270020

450دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 750.600045 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 15,0001.9333029,000هيرشن-باتك1803035000 29,0000

15,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 25600.000015,000 18030350010

12,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 43029.069812,500 18030350020

1,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5002.00001,000 18030350030

5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1500.0000500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1,20016.7233020,068 20,0680

7,5500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 28526.49127,550 18040030030

11,5180هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 68169.382411,518 18040030100

1,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 7142.85711,000 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 100137.8000013,780درواتسد1805003000 13,7800

5,4800داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 40137.00005,480 18050030090

8,3000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 20415.00008,300 18050030240

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 15166.666702,500هدش يراجت لوصحم1805012000 2,5000

5000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1050.0000500 18050120190

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يگنهرف بالقنا يلاعياروش هناخريبد 1136001450,350 450,0000350

هداوناخ ميكحتو نانزرومارد يراذگتسايس همانرب 40303.7500012,150داهنشيپ1703033000 12,000150

12,000150دنسنانز يعامتجا يگنهرف ياه تيلاعف يهدناماسو يربهار 40303.750012,150 17030330020

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 32156.250005,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 5,0000

5,0000هژورپهداوناخ ميكحتو نانزروما اب طبترم يدربراك ياه شهوژپ ماجنا 32156.25005,000 17080010630

يگنهرف تاررقمو طباوض نيودت همانرب 470234.04260110,000دنس1708002000 110,0000

20,0000دنسروشك يملع عماج هشقن يارجارب تراظنودانسا نيودت 160125.000020,000 17080020010

61,0000دنساهنآرب تراظنو يگنهرف تاسسوم سيسات طباوض نيودت 160381.250061,000 17080020020

29,0000دنسيشزومآ تاسسومواه هاگشناد تاررقمو طباوض نيودت 150193.333329,000 17080020030

يدربهار ياه شهوژپ همانرب 1,000160.20000160,200ملعديلوت1804002000 160,000200

32,0000هام-رفنيشزومآ ياهدربهارواه تسايس نيودت 100320.000032,000 18040020340

30,000200هام -رفنيروĤنفو ملع ياهدربهارواه تسايس نيودت 70431.428630,200 18040020350

98,0000هام -رفنيگنهرف ياهدربهارواه تسايس نيودت 230426.087098,000 18040020360

يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1804008000
يملع

60550.0000033,000 33,0000

22,0000يسرد لصفرسيناسنا مولع سورد لصفرس نيودتو يرگنزاب 30733.333322,000 18040080330

11,0000دروميناسنا مولع يشزومآ بتك ياوتحم نيودت 101,100.000011,000 18040080340

يروĤنفو ملع يربهارو تيريدم همانرب  تاديلوتدشر هبتر1804011000
يروĤنفو يملع

851,529.41180130,000 130,0000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

100,0000هام-رفنيروانفو ملعروما يربهار 520192.3077100,000 18040110010

30,0000هام-رفنيگنهرفروما يربهار 35085.714330,000 18040110020

يرگشدرگ و يگنهرف ثاريم هاگشهوژپ 1137002506,000 396,0000110,000

يخيراتو يتخانش ناتساب فاشتكا همانرب 405,337.50000213,500فاشتكا1704001000 164,00049,500

12,50032,500حرطينارمع ياه حرطاب طبترم يشخب تاجن ياه حرط يارجا 401,125.000045,000 17040010010

138,0008,000هطوحم-لصفروشك يخيرات مهم ياه هطوحمرد شواك يارجا 423,476.1905146,000 17040010020

11,0003,000هطوحميخيرات ياه هطوحم يزاسدنتسمو يياسانشو يسررب 50280.000014,000 17040010030

2,5006,000زوجمارجارب تراظنو يسانشناتساب ياهزوجمرودص 12070.83338,500 17040010040

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1851,409.72970260,800هدش يتايلمع هژورپ1708001000 215,30045,500

13,0003,000شيامزآ هنومنطبترم ياه هزوحرد يهاگشيامزآ تامدخ هيارا 4,0004.000016,000 17080010020

12,0004,000تعاس -رفنيصصخت هرواشم تامدخ هيارا 10,0001.600016,000 17080010030

12,0001,000تمدخ-وضعيصصخت يا هناخباتك تامدخ هيارا 30,0000.433313,000 17080010040

2,5005,000ناونعتالجمو بتكراشتنا 70107.14297,500 17080010070

104,0006,000هعلاطمطبترم يدربراكو يصصخت تاعلاطم ماجنا 183601.0929110,000 17080010130

5,5009,000دروميصصخت ياهتسشنو يشزومآ ياه هاگراك،اه شيامه يرازگرب 120120.833314,500 17080010170

18,0002,500ناونعتالاقم پاچو نيودت 107191.588820,500 17080010260

22,0002,000تفرشيپ نازيمروشك يگنهرف ثاريم عماج سلطا هيهت 102,400.000024,000 17080010270

1,3002,000همانمهافتيللملا نيبو يلخاد يملعزكارمرياساب يملع ياهتكراشم هعسوت 7047.14293,300 17080010280
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2540.00001,000 17080010310

7000حرطيهوژپ هدنيآو يهوژپ تسايس 5140.0000700 17080010470

17,0006,000هزوحطبترم ياه هزوح يزاسدنتسم 151,533.333323,000 17080010480

 رد يتنس ياهرنه و يتسد عيانص ديلوت رارمتسا زا تيامح و تنايص
لاوز لاح

6,3005,000هتشر 20565.000011,300 17080010580

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 152,113.3333031,700هدش يراجت لوصحم1805012000 16,70015,000

2,2002,000دروميرگشدرگو يگنهرف ثاريم هزوحرد نيون ياه يروĤنف هعسوت 31,400.00004,200 18050120080

3,7005,000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 15580.00008,700 18050120100

5,0005,000زكرمدشرزكارمزا تيامحو يزادنا هار 33,333.333310,000 18050120130

3,0001,000يشهوژپ هتفاييشهوژپ ياه هتفاي يفرعم 15266.66674,000 18050120140

2,8002,000يشهوژپ هتفاييشهوژپ ياه هتفاي يزاس يدربراك 22,400.00004,800 18050120150

يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 11400016,815,150 6,448,000367,1500

يرامآ ياه حرط يارجاو ميظنت همانرب 451,111.1111050,000شرازگ1002025000 50,0000

22,0000شرازگيرامآ ياه هداد شرازگ و ليلحت 102,200.000022,000 10020250030

6,0000يرامآ ملقيتبث ياهرامآ ديلوتو يروآدرگ 10600.00006,000 10020250060

22,0000حرطيشياميپ ياه هداد ديلوت و يروآدرگ 102,200.000022,000 10020250080

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 701,000.0000070,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 70,0000

70,0000هناماسيكينورتكلا تامدخ هيارا 88,750.000070,000 10020570030

ميرك نآرق جيورتو غيلبت ياه تيلاعف يربهارو تيامح همانرب 4001,000.00000400,000لكشت1701015000 400,0000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نازومآ هفيحص،نازومآ جهن،نازومآ نآرق ليلجتزا تيامح
نآرق يلم نالاعفو نامداخورترب

6,5000رفن 2,0003.25006,500 17010150010

8,0000تعاس -رفنميرك نآرق ناظفاح شيازفا يتيبرت حرطزا تيامح 2,0004.00008,000 17010150020

 يتلودريغ ترتعو نآرق يگنهرف تاسسومواهداهنزا تيامح
 ياضفرد ينآرق ياه تيلاعف هعسوت ياتساررد(يصوصخو
)ينآرقرخاف يرنهو يگنهرف تاديلوت،يزاجم

190,0000هسسوم 1,000190.0000190,000 17010150030

10,0000درومترتعو نآرق ياه تيلاعفرب تراظنو يزير همانرب،يراذگتسايس 100100.000010,000 17010150040

4,2000هسسوم)ع(ترتعو نآرق يگنهرف هسسوم تيلاعف هناورپرودص 30014.00004,200 17010150050

30,0000هراونشجتايآ ينآرق ياه هراونشج يرازگرب هب كمك 301,000.000030,000 17010150060

20,0000هرودترتعو نآرق يبرم تيبرت يشزومآ ياه هرود يرازگرب هب كمك 40500.000020,000 17010150070

65,0000هاگشيامنميرك نآرق يللملا نيب هاگشيامن يرازگرب هب كمك 165,000.000065,000 17010150080

53,0000ناتسايناتسا ترتعو نآرق ياه هتفه يرازگرب هب كمك 311,709.677453,000 17010150090

 قطانم رد نآرق جيورت و غيلبت هژيو ياه تيلاعف يارجا زا تيامح
يزرم و يرياشع ،يئاتسور ،مورحم ،ريذپ بيسآ

13,3000ناتسا 15886.666713,300 17010150110

دجاسمرد يگنهرف ياه تيلاعف شرتسگ همانرب 26,00032.30770840,000نوناك1701029000 840,0000

30,0000هناخباتك بابدجاسم ياههناخباتك يزادنا هار و تيوقت زا تيامح 1,00030.000030,000 17010290040

 ياهنوناك يرنه و يگنهرف و ينيد و ينآرق ياهتيلاعف زا تيامح
)ديدج و دوجوم( دجاسم

810,0000نوناك 26,00031.1538810,000 17010290050

روشك پاچ تعنص تيفرظ شيازفا همانرب 3,00025.00002,00075,000پاچ تيفرظ1703004000 73,0000

10,0000زوجميپاچ مالقا ياربزوجم ياطعاو اه هناخپاچ زا يسرزاب 6,0002.000012,000 17030040012,000

15,0000داديورپاچ تعنص يللملا نيبروضحزا تيامح 101,500.000015,000 17030040020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,0000هخسنپاچ تعنص هزوحرد يصصخت تاعلاطمزا تيامح 20600.000012,000 17030040030

 هاگتسدو پاچ تالآ نيشام تالاقتناو لقنو صيخرت،دوروزوجمرودص
تيكلامرييغتو هتسباو ياه

6,0000هاگتسد 4,0001.50006,000 17030040040

30,0000داديوريصصخت ياه هاگشيامنو پاچ تعنص هراونشج يرازگرب هب كمك 31967.741930,000 17030040050

يناوخباتك جيورتورشن هعسوت همانرب 2,000213.000015,000426,000هعلاطم هنارس1703007000 411,0000

35,0000باتك ناونعروشكرسارسرد باتك يسررب 300116.666735,000 17030070010

95,0000هاگشيامننارهت باتك يللملا نيب هاگشيامن يرازگربزا تيامح 195,000.000095,000 17030070020

 يشيدنادازآ ياه يسرك هعسوتو باتكدقن گنهرف جيورتزا تيامح
باتك تيروحماب

10,0000تسشن 50200.000010,000 17030070030

30,0000هاگشيامنباتكورشن تعنص يللملا نيبروضحزا تيامح 122,500.000030,000 17030070040

 و يبدا عماجم و اه نوناك ،اه نمجنا ،تاسسوم ، زكارم زا تيامح
يگنهرف

35,0000هسسوم 251,400.000035,000 17030070050

7,0000درومباتكورشن هزوحرد يزير همانربو يراذگتسايس 40175.00007,000 17030070060

 يگنهرف هاگشيامن،هقباسم،هراونشج يرازگربزوجمرودص
طبترمدراومرياسو

10,0000داديور 100100.000010,000 17030070070

26,0000زوجمباتك پاچزادعبو پاچزا لبقزوجمورشن هناورپزوجمرودص 95,0000.273726,000 17030070080

10,0000هسسوميتاراشتنا تاسسوم ياه تيلاعفرب تراظن 4,5002.222210,000 17030070090

 تاقباسمو باتك هتفه،اه تسشن،اه هراونشج،مسارم يرازگرب هب كمك
يناوخباتكو باتك

98,0000دروم 200490.000098,000 17030070100

16,0000باتك ناونعيناهج ياهرازاب رد لاس هديزگرب بتك راشتنا و همجرت زا تيامح 101,600.000016,000 17030070110

15,0000ناتساهتفاي هعسوت رتمك قطانم تيولوا اب يناوخباتك گنهرف هعسوت 31967.741930,000 170300701215,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,0000نمجنايگنهرف و يبدا ياه نمجنا يهدناماس زا تيامح 20040.00008,000 17030070130

16,0000باتك ناونعباتك يناسر عالطا و غيلبت زا تيامح 100160.000016,000 17030070140

يناريا ـ يمالسا سابلودم يزاسوگلاو هعسوتزا تيامح همانرب 751,000.0000075,000سابل حرط1703018000 75,0000

 سابلودم هزوح ناراكردنا تسد هب يشخب تيوهو يهدناماسزا تيامح
يناريا يمالسا

9,0000رفن 60150.00009,000 17030180010

 سابلودم ياهوگلاواهدامن جيورتو هضرع،ديلوت،يحارطزا تيامح
يناريا يمالسا

9,0000حرط 25360.00009,000 17030180020

9,0000حرطيناريا يمالسا سابلودم يللملا نيب ياه تيلاعفزا تيامح 30300.00009,000 17030180030

 فافع شرتسگ تهجرد سابلودم يهدناماس ياه تيلاعفزا تيامح
باجحو

43,0000دروم 80537.500043,000 17030180040

5,0000درومسابلودم ياه تيلاعفرب تراظنو يزير همانرب،يراذگتسايس 6083.33335,000 17030180050

اه ناتسا ينيدو يرنه،يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح همانرب 2,000421.0000100,000842,000تيلاعف1703022000 742,0000

 نيبطاخم يسرتسد تلوهس تهج يتسپ تامدخزا تيامح
يگنهرف تالوصحمرياسو بتك،تاعوبطم،تايرشن

42,0000هلوسرم 180233.333342,000 17030220060

18,0000تيلاعف ناونعيرياشع قطانمواهاتسوررد ينيدو يرنه،يگنهرف تالوصحمزا تيامح 1,00023.000023,000 17030220075,000

52,0000تيلاعف ناونعرادروخرب مك قطانم ينيد و يرنه،يگنهرف ياه تيلاعف زا تيامح 202,850.000057,000 17030220085,000

250,0000ناتسااه ناتسا يرنهو يگنهرف ياه تيلاعف هب كمك 3110,645.1613330,000 170302201180,000

181,0000هسسوماه ناتسا ينيد يگنهرف يتلودريغ تاسسوم هب كمك 350517.1429181,000 17030220120

 يگنهرف  ياهتيلاعف و ناجيابرذآ بدا و رنه ، گنهرف داينب زا تيامح
 لاس رد يمالسا ياهروشك يرگشدرگ تختياپ زيربت بوصم يرنه

2018

20,0000تيلاعف ناونع 201,500.000030,000 170302201310,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 و يموق يرنه يگنهرف ياهداديور و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
روشك رسارس رد يلحم

16,0000هراونشج 20800.000016,000 17030220140

40,0000هراونشجنيپساك و سراف جيلخ ياه هراونشج يرازگرب زا تيامح 220,000.000040,000 17030220150

 ياهرهش( ترايز هورگراك يرنه يگنهرف ياه تيلاعف زا تيامح
)زاريش و مق ،دهشم

35,0000ناتسا 311,129.032335,000 17030220160

 و شرتسگ و)ع( اضر ماما يرنه-يگنهرف هراونشج يرازگربزا تيامح
يوضر گنهرف و ترايز جيورت

88,0000تيلاعف 601,466.666788,000 17030220170

ينيدو يگنهرف ياه تيصخش تشادگرزبو تيامح همانرب 204,500.0000090,000تيصخش1703023000 90,0000

70,0000داديوريگنهرفرخافموراثآ نمجنا هب كمك 203,500.000070,000 17030230010

20,0000رفنيناسنا مولع نادنمشيدنا و ناگدنسيون،ناگرزب،املع زا تيامح 1,00020.000020,000 17030230020

يلم يقيسومزا تنايصو تيامح همانرب 1,000490.00000490,000ديلوتدادعت1703025000 490,0000

12,0000رثاناريا يقيسوم يلمويشرآداجيا 30400.000012,000 17030250010

 تاسسؤمو يقيسومزكارم تيلاعفو سيسأت هناورپزوجمرودصو يسررب
طبترم

12,0000زكرم 70171.428612,000 17030250020

50,0000هراونشجيقيسوم ياه هراونشج يرازگربزا تيامح 202,500.000050,000 17030250030

165,0000همانربيا هنحص يقيسوم ياه همانرب يارجاو تخاس،ديلوتزا تيامح 652,538.4615165,000 17030250040

18,0000رثاناريا ينيئآو يحاون يقيسوم هعاشاو ظفحزا تيامح 50360.000018,000 17030250050

5,0000دروميقيسوم هزوح ياه تيلاعفرب تراظنو يزير همانرب،يراذگتسايس 10050.00005,000 17030250060

1,5000زوجميقيسومراثآراشتنازوجمرودص 3005.00001,500 17030250070

6,0000زوجميقيسوم يارجااب طبترم ياهزوجمرودص 10,0000.60006,000 17030250080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

45,0000ارجا ناونعيكدور يرنه يگنهرفداينب هب كمك 120375.000045,000 17030250090

12,0000داديورروشكزا جراخو لخادرد يقيسوم ياه هراونشجرد تكرش هب كمك 60200.000012,000 17030250100

 يفنص ياه لكشتواه نوناك،اه نمجنا،زكارم،تاسسوم هب كمك
يقيسوم

16,5000هسسوم-لكشت 50330.000016,500 17030250110

125,0000ارجاكينوفمس و يلم ياهرتسكرا زا تيامح 502,500.0000125,000 17030250120

22,0000دروميقيسوم هزوم و يقيسوم هناخ  هب كمك 102,200.000022,000 17030250130

يمسجت ياهرنه شرتسگو تيامح همانرب 1,500234.00001,000351,000هاگشيامن1703027000 350,0000

 ناريا يموقو يموبراثآواه شزرا ظفحو جيورت،شزومآزا تيامح
يمالسا

37,5000هرود 251,500.000037,500 17030270010

 ياهرنه يفنص ياه لكشتوزكارم،اه نمجنا،تاسسومزا تيامح
يمسجت

14,0000لكشت-هسسوم 30500.000015,000 17030270021,000

12,0000دروميمسجت ياه تيلاعفرب تراظنو يزير همانرب،يراذگتسايس 40030.000012,000 17030270030

 ياه هاگراك واه هرود ،اه هاگشيامن ،اه هراونشج يرازگربزوجمرودص
يمسجت ياهرنه يشزومآ

2,0000زوجم 5400.00002,000 17030270040

1,0000زوجمهناخراگن سيسأتزوجمرودص 3033.33331,000 17030270050

5,0000زوجماه هناشنو ميالعو نامدايو همسجم بصنزوجمرودص 30166.66675,000 17030270060

1,5000زوجميمسجت ياهرنهراثآ جورخودوروزوجمرودص 10150.00001,500 17030270070

 هراونشجرد تكرشوروشكزا جراخ ياه هاگشيامن يرازگرب هب كمك
يللملا نيب ياه شيامهواهرانيمس،عماجم،اه

105,0000داديور 502,100.0000105,000 17030270080

16,0000رثايموبرنه ياهويشرآ تيوقت هب كمك 60266.666716,000 17030270090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يمسجت ياهرنه ياه شيامهواه هاگشيامن يرازگربزا تيامحو كمك
روشك لخاد

115,0000داديور 502,300.0000115,000 17030270100

27,0000داديوررصاعم ياهرنه هزوم ياه تيلاعف يارجا 102,700.000027,000 17030270110

14,0000رثارصاعم ياهرنه هزوم هنيجنگ راثآ تمرم 101,400.000014,000 17030270120

يشيامن ياهرنه شرتسگو تيامح همانرب 6,000130.66672,000784,000ديلوتدادعت1703028000 782,0000

100,0000داديورشيامن ةزوح هب طوبرم ياه شيامهواه هراونشج يرازگربزا تيامح 1001,000.0000100,000 17030280010

 ياه شيامن،رتائت ياه همانرب يارجاو يزاس هنومن،ديلوتزا تيامح
يگناخ شيامن هكبشرد هضرعو عيزوتو ينيئآو يتنس،يا هنحص

450,0000ناونع 500904.0000452,000 17030280022,000

18,0000دروميشيامن ياه تيلاعفرب تراظنو يزير همانرب،يراذگتسايس 1,20015.000018,000 17030280030

7,0000زوجميشيامنراثآ عاونا يارجازوجمرودص 1,0007.00007,000 17030280040

75,0000ارجا ناونعيكدور يرنه يگنهرفداينب هب كمك 80937.500075,000 17030280050

 نيب ياه شيامهواهرانيمس،عماجم،اه هراونشجرد تكرش هب كمك
يللملا

10,0000هورگ 80125.000010,000 17030280060

 يفنص ياه لكشتواه نوناك،اه نمجنا،زكارم،تاسسوم هب كمك
رتائت هناخ و يشيامن

85,0000لكشت-هسسوم 601,416.666785,000 17030280070

22,0000هزوم/هسسومرتائت هزوم يزادنا هار  و رتائت هناخ زا تيامح 211,000.000022,000 17030280080

15,0000هزوميكسورع هزوم رتائت ياه تيلاعف هب كمك 115,000.000015,000 17030280090

ناناوجروما يهدناماس همانرب 50460.0000023,000حرط1703031000 23,0000

 لياسم صوصخردرنهو گنهرف هصرع تاديلوتزا تيامحو يياسانش
ناناوج

8,0000دروم 20400.00008,000 17030310110
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تيوقتروظنم هب يزاجم ياضفرد يگنهرف ياوتحم هياراوديلوت هب كمك
ناناوج يلم تيوه

8,0000اوتحم 15533.33338,000 17030310160

7,0000تيلاعف ناونعناناوج يرنه و يگنهرف ياهتيلاعف زا تيامح 20350.00007,000 17030310170

يمومع گنهرف ياقترا يربهار همانرب 405,000.00000200,000حرط1703037000 200,0000

38,0000رثايمالسا يناريا يگدنز كبس جورم يگنهرفو يرنهراثآزا تيامح 120316.666738,000 17030370010

80,0000هبوصميمومع گنهرف ياروش تابوصم يارجازا تيامح 501,600.000080,000 17030370020

 و يگنهرف ياهداديور رد يتمواقم داصتقا گنهرف جيورت زا تيامح
يرنه

28,0000داديور 50560.000028,000 17030370030

5,0000ناونعيتمواقم داصتقا يزاس نامتفگ و يزاس گنهرف زا تيامح 22,500.00005,000 17030370040

 عافد ينوفمس يارجا و ديلوت زا تيامح تباب يكدور داينب هب كمك
 و تيوه اب طبترم يرنه راثآ رياس و يمالسا بالقنا يارپا ،سدقم
يلم ماجسنا

34,0000رثا 311,333.333334,000 17030370050

5,0000ناشنيتمواقمداصتقا ناشن ياطعا تهج مزال تامادقا ماجنا 10500.00005,000 17030370060

 يناريا يوگلا جورم يرنه و يگنهرف ياهالاك هراونشج يرازگرب
يمالسا

10,0000هراونشج 25,000.000010,000 17030370070

يرنهراثآ يركف تيكلامزا تيامح همانرب 200115.0000023,000رثا1703040000 23,0000

5,0000رثافلؤم قح يصصخت ياه شزومآزا تيامح 51,000.00005,000 17030400010

4,0000هژورپيركف تيكلام هنيمزرد يصصخت ياه همان ناياپ و تاعلاطمزا تيامح 10400.00004,000 17030400020

4,0000دروميركف تيكلام ياه تيلاعفرب تراظنو يزير همانرب،يراذگ تسايس 5800.00004,000 17030400030

 تيكلام يناهج نامزاس طبترم قوقحو تيار يپك مئاد هتيمكرد تكرش
يركف

3,0000تسشن 5600.00003,000 17030400040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7,0000شيامهيرنهو يبدا تيكلام قوقح شيامه يرازگرب هب كمك 32,333.33337,000 17030400050

تاعوبطم ياقتراو تيامح همانرب 980346.93880340,000هخسن نويليم1705015000 340,0000

18,0000ناونعتاعالطا هبدازآ يسرتسدوراشتنا نوناق يارجاو يريگيپ 101,800.000018,000 17050150010

10,0000ناونعيزرم نوربو صاخ بطاخم ياراد ياه همانزورراشتنا موادتزا تيامح 81,250.000010,000 17050150020

14,0000هناسرروشك تاعوبطم رد يمالسا يناريا يگدنز كبس جيورت زا تيامح 30466.666714,000 17050150030

13,0000دروميتاعوبطم ياه تيلاعفرب تراظنو يزير همانرب،يراذگتسايس 20065.000013,000 17050150040

11,0000زوجميجراخو يلخاد تايرشناب طبترم ياه زوجمرودص 6,0001.833311,000 17050150050

2,0000زوجمطبترمدراومو يتلودريغ يرازگربخ سيسأتزوجمرودص 10200.00002,000 17050150060

1,0000يهگآرازهيهگآ پاچزوجمرودص 1566.66671,000 17050150070

3,0000تراكيلخاد يراگنربخ تراكرودص 15020.00003,000 17050150080

107,0000هاگشيامنتاعوبطم يللملا نيب هاگشيامنو هراونشج يرازگرب هب كمك 1107,000.0000107,000 17050150090

 يتاعوبطم ياه هاگشيامنواه هراونشجرد تكرشو يرازگرب هب كمك
روشك ياه ناتسارد

55,0000داديور 130423.076955,000 17050150100

43,0000يرازگربخيتلودريغ ياه يرازگربخ هب كمك 152,866.666743,000 17050150110

 يفنص ياه لكشتواه نوناك،اه نمجنا،زكارم،تاسسوم هب كمك
يتاعوبطم

63,0000لكشت-هسسوم 100630.000063,000 17050150140

 يگنهرف ياه تيلاعفواه هناسر هعسوتو يهدناماس همانرب
لاتيجيد

5,000107.7500152,250538,750ناونع1705016000 386,5000

45,0000درومروشك لاتيجيد ياه هناسرو يرازفا مرن ياه هتسبرب تراظنو يسررب 35,0001.428650,000 17050160015,000
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هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 هارمه يا هناسر ياهرازفا مرنو يكمايپ ياوتحم يزيممو تراظن،شياپ
دنمشوهو

7,0000اوتحمرازه 60116.66677,000 17050160020

10,0000هروديا هنايار ياه يزاب يصصخت ياه شزومآزا تيامح 100212.500021,250 170501600411,250

 شزراو هوبنا ياه كمايپ يياوتحم تامدخ ناگدنهد هيارازا تيامح
هد مايپ ياه هناسرو هدوزفا

6,0000اوتحمرازه 8075.00006,000 17050160050

3,0000هسانش)دماش(لاتيجيد ياوتحم يكينورتكلا هسانشداجيازا تيامح 5,0000.60003,000 17050160060

50,0000ناونعيمالسا يناريا گنهرف جورم يا هنايار ياه يزابزا تيامح 305,266.6667158,000 1705016007108,000

26,0000داديورلاتيجيد ياه هناسر يناتسا ياه هاگشيامن يرازگربزا تيامح 201,300.000026,000 17050160080

10,0000هاگياپيتنرتنيا يناسر عالطا ياه هاگياپزا تيامح 100100.000010,000 17050160090

 جورم ياوتحمراشتناوديلوت،هعسوت يارب تاسسومواه لكشتزا تيامح
لاتيجيد ياضفرد يمالساو يناريا گنهرف

55,0000لكشت-هسسوم 302,375.000071,250 170501601016,250

5,0000حرطلاتيجيد ياه هناسر يصصخت تاعلاطمزا تيامح 20250.00005,000 17050160130

5,0000هيرشنيصصخت تايرشن لاتيجيدرشنزا تيامح 15333.33335,000 17050160140

25,0000دروميا هنايار ياه يزاب يدنب هبتر ياه تسايس نيودترب تراظنو تيامح 301,158.333334,750 17050160159,750

 ياه هناسر يصصخت ياه تيلاعفرب تراظنو يزير همانرب،يراذگتسايس
لاتيجيد

4,0000دروم 20020.00004,000 17050160160

2,5000هاگياپيناريا يتنرتنيا ياه هاگياپ تبث يهاوگ رودص 4006.25002,500 17050160170

2,5000هسسؤمطبترمدراومرياسو لاتيجيد يگنهرف هسسؤم سيسأتزوجمرودص 5005.00002,500 17050160180

2,5000رازفا مرنرازفا مرنريثكتورشن،تبثزوجمرودص 2,0001.25002,500 17050160190

20,0000زكرم-دحاوروشكرسارسرد لاتيجيد يگنهرف ياهدحاو ياه تيلاعفرب تراظن 20,0001.000020,000 17050160200
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

33,0000اوتحميا هنايار ياه يزاب يگنهرف ياوتحمرب تراظن 200175.000035,000 17050160212,000

 ياه هناسر هنالاس يللملا نيب هراونشجو هاگشيامن يرازگرب هب كمك
لاتيجيد

67,0000داديور 233,500.000067,000 17050160220

8,0000داديوريجراخو يلخاد طبترم ياهداديورواه هاگشيامنرد تكرش هب كمك 20400.00008,000 17050160230

يناسر عالطاو تاغيلبت تياده همانرب 1,60025.9375041,500لاعف نوناك1705018000 41,5000

4,0000هناگيب ظفلهناگيب ظافلا يريگراكب تيعونمم نوناق يارجا 7005.71434,000 17050180010

5,0000دروميناسر عالطاو تاغيلبت يصصخت تاعلاطمزا تيامح 15333.33335,000 17050180020

 عالطا و تاغيلبت ياه تيلاعف رب تراظنو يزير همانرب،يراذگتسايس
يناسر

3,0000دروم 16018.75003,000 17050180030

1,5000نوناكاه نوناك سيسأتزوجمرودص 10150.00001,500 17050180040

3,0000حرطيتاغيلبت ياه حرطزوجمرودص 24125.00003,000 17050180050

1,5000زوجميناسر عالطا و تاغيلبت هزوح ينوناق ياهزوجمرودص 5003.00001,500 17050180060

 عالطاو يا هراوهام ياه هكبشو يتاغيلبت ياه يهگآرب ينوناق تراظن
يناسر

2,0000داتس 21,000.00002,000 17050180070

 ياه هاگشيامنواه هراونشج،اه ييامهدرگ،اه شيامه يرازگرب هب كمك
تاغيلبت

13,0000داديور 25520.000013,000 17050180080

 عالطا و يتاغيلبت ياه نوناك و تاسسوم ،اه هيداحتا ،فونص هب كمك
يناسر

8,5000لكشت-هسسوم 80010.62508,500 17050180090

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 400205.0000082,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 82,0000

5,0000حرطرنهو گنهرفداصتقا هنيمزرد يدربراك ياه شهوژپزا تيامح 10500.00005,000 17080010400
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يرنه،يگنهرف،ينيد ياه هنيمزرد يدربراك ياه شهوژپزا تيامح
يا هناسرو

67,0000هژورپ 401,675.000067,000 17080010410

10,0000تعاس -رفنرنه و گنهرف يلاع شزومآ رب تراظن و يزير همانرب 1,00010.000010,000 17080010560

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب 2,00018.5000037,000زومآرنه1802001000 37,0000

30,0000ناتسرنهيرنه ياه ناتسرنهردرنه شزومآ يفيك ياقترا 40750.000030,000 18020010090

7,0000ناتسرنهرادروخرب مكو مورحم قطانم ياه ناتسرنه هرادا هب كمك 13538.46157,000 18020010170

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 1,00042.0000042,000زومآ تراهم1802005000 42,0000

42,0000هروديا هناسرو يرنه،يگنهرف،ينيد ياه شزومآ شرتسگو هعسوت 200210.000042,000 18020050270

 نادنمرنه،ناگدنسيون يعامتجاو يهافررومازا تيامح همانرب
ناراگن همانزورو

35,00028.425794,900994,900لومشم1902018000 900,0000

 همانزور، نادنمرنه،ناگدنسيونزا تيامح يرابتعا قودنص هب كمك
نكسمو نامرد تباب يتنس ياهرنه نادنمرنه و ناراگن

22,0000رفن 20,0001.100022,000 19020180010

 همانزورو نادنمرنه،ناگدنسيونزا تيامح يرابتعا قودنص هب كمك
 هناسرورنهو گنهرف باحصا يعامتجا نيمات هميب حرط تباب ناراگن
روشك

655,0000رفن 35,00018.7143655,000 19020180020

 همانزور، نادنمرنه،ناگدنسيونزا تيامح يرابتعا قودنص هب كمك
ناتوسكشيپ ميركت حرط تباب يتنس ياهرنه نادنمرنه و ناراگن

108,0000رفن 4,00027.0000108,000 19020180030

85,0000رفنتوسكشيپ نادنمرنه هسسوم هب كمك 87597.142985,000 19020180040

00رفنينآرق نالاعف هميب هب كمك 10,0009.490094,900 190201800594,900

30,0000تبثيرنه و يگنهرف فونص و لغاشم تبث و يياسانش زا تيامح 215,000.000030,000 19020180060

مق هيملع هزوح يمالسا تاغيلبت رتفد 11400711,340,000 1,340,00000
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يوزوحو ينيد مولع شزومآ همانرب 34,0008.03770273,282هبلط1701001000 273,2820

232,2900رفنرازهيوزوح2،3،4 حوطسرد بالط شزومآ ياه هرود يرازگرب 298,010.0000232,290 17010010010

40,9920رفنرازهبالط ينيدو يرنه،يگنهرف يمسرريغ ياه هرود يرازگربزا تيامح 58,198.400040,992 17010010020

ناغلبم يغيلبتو يگنهرف تامدخ نيمات همانرب 540,0000.0444024,001غلبم1701005000 24,0010

24,0010رفنرازهينيدو يگنهرف ياهودراو سالك يرازگرب 54044.446324,001 17010050010

ينيد - يركف ياهزاين نيمأتو يياسانش همانرب 1,650,5610.0467077,108بطاخم1701008000 77,1080

38,5540هرواشمينيد يصصخت هرواشمو تالاوسو تاهبش هب ييوگخساپ 1,376,6610.028038,554 17010080010

 يزاجمو بوتكم يا هناسر تالوصحمو بتك عيزوتو پاچو يربهار
يگنهرفو ينيد ياهزاينرب ينتبم

38,5540ناونع 182211.835238,554 17010080020

ينيد ناغلبم مازعاو بذج،يياسانش همانرب 51,86115.75270816,949غلبم1701025000 816,9490

 هب يغيلبت ياه تبسانمرد ينيد ناغلبمو نويناحور مازعاو شزومآ
روشكرسارس

776,1020زور-رفن 1,847,9340.4200776,102 17010250010

40,8470هسلجينيد يگنهرف ياه نامتفگ يربهارو تيامح 322126.854040,847 17010250020

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1001,486.60000148,660هدش يتايلمع هژورپ1708001000 148,6600

130,8200هژورپينيد گنهرف هزوحرد يدربهار ياه شهوژپ ماجنا 961,362.7083130,820 17080010090

17,8400هژورپهزوح بالط ينيدو يگنهرف ياه شهوژپزا تيامح 101,784.000017,840 17080010370

يمالسا تاغيلبت نامزاس 11430011,688,000 1,688,00000

ينيد يگنهرف ياهتيلاعف ياقترا و يهدناماس همانرب -
راذگ ريثات راشقا و داحآ ،ينيد ياهلكشت، دجاسم ) )

203,5002.29980468,000دروم1701002000 468,0000

240,0000لكشتينيد يگنهرف ياهلكشت ياهتيلاعف زا تيامح و تياده 36,0006.6667240,000 17010020010
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يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

90,0000رفنرازهنيد گنهرف هزوح رد راذگريثأت راشقا يزاس دنمناوت و شزومآ 120,0000.750090,000 17010020020

60,0000دجسمدجاسم يزاس لاعف زا تيامح 6,00010.000060,000 17010020030

40,0000زومآ شناديمالسا فراعم و مولع هتشر زا تيامح 4,00010.000040,000 17010020040

18,0000رفنراذگ ريثات راشقا و داحآ يغيلبت ياهتيلاعف زا تيامح 6,0003.000018,000 17010020050

 راذگريثات راشقا و داحآ،اهلكشت يجيورت و يغيلبت ياهتيلاعف زا تيامح
يتمواقم داصتقا تيروحم اب

10,0000دروم 50020.000010,000 17010020060

 راذگريثات راشقا و داحآ،اهلكشت يجيورت و يغيلبت ياهتيلاعف زا تيامح
ركنم زا يهن و فورعم هب رما تيروحم اب

10,0000دروم 50020.000010,000 17010020070

 اب هعماج راشقا سنا و يزومآ نآرق قيوشت و جيورت همانرب
ميرك نآرق

600,0000.21830131,000دروم1701006000 131,0000

77,0000رفنرازهيصصختو يمومع ينآرق ياه شزومآ يرازگربزا تيامح 350220.000077,000 17010060010

 لكشتو يمدرم ينآرق ياه تيلاعفزا ينابيتشپو يهدناماس،يربهار
ينآرق ياه

42,0000لكشت 6,0007.000042,000 17010060020

12,0000نآرق ءزج رازهميرك نآرقرشنو پاچرب تراظن 12,0001.000012,000 17010060030

 ناغلبمو نويناحور مازعازا ينابيتشپو يهدنامزاس همانرب
ينيد

72,00010.12500729,000دروم1701023000 729,0000

33,0000رفنرازهينيد ياهوگتفگ و اه تسشن زا تيامح 60550.000033,000 17010230010

45,0000زوررفنرازههغلبم و غلبم مازعا و بذج ، يياسانش 3,00015.000045,000 17010230020

 قطانم تيولوا اب زاين دروم قطانم رد يناحور رارقتسا زا تيامح
يزرم و يرياشع ،يياتسور ،مورحم

591,0000رفنرازه 4,500131.3333591,000 17010230030
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 و ينيد ، يگنهرف ياهتيلاعف و مسارم يارجا زا تيامح و تياده
يبالقنا

25,0000داديور 50050.000025,000 17010230040

 بختنم نازومآ شناد ينيد و يگنهرف ياهودرا يرازگرب زا تيامح
يناتسبات ياه هراونشج و روشك رسارس

35,0000رفنرازه 70500.000035,000 17010230050

يا هناسر ينيد تاغيلبت  و يناسر عالطا همانرب 380555.26320211,000بطاخم رفن رازه1701031000 211,0000

90,0000ربخ رازهينيد يگنهرف رابخا راشتنا و ديلوت زا تيامح و تياده 450200.000090,000 17010310020

100,0000بلطم ناونعيزاجم ياضف رد ينيد و يگنهرف ياوتحم ديلوت و نيمأت و تيامح 20,0005.0000100,000 17010310030

21,0000ناونعينيد و يگنهرف يا هناسر دنچ تالوصحم تاديلوت زا تيامح 30700.000021,000 17010310040

-  يگنهرف تالوصحم هب هعماج داحآ يسرتسد ليهست همانرب
رخاف ينيد

1,35075.55560102,000هخسن رازه1701032000 102,0000

72,0000دلجرازهيبالقنا و ينيد يوتحم ديلوت زا تيامح 80090.000072,000 17010320010

20,0000ناونعيمالسا بالقنا و نيد هزوح تايرشن و بتك عيزوت و رشن زا تيامح 100200.000020,000 17010320020

 ،يياتسور ،مورحم قطانم رد ينيد-يگنهرف تالوصحم رشن ،عيزوت
يزرم و يرياشع

10,0000لوصحم دادعت 100100.000010,000 17010320030

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 272172.7941047,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 47,0000

12,0000شهوژپزايندروم ينيد يگنهرف ياه شهوژپزا تيامح 20060.000012,000 17080010360

35,0000شهوژپروشك ينيد يگنهرف تيعضودصرزا تيامح 321,093.750035,000 17080010430

يمالسا تاغيلبت نامزاس يرنه هزوح 11430010845,000 845,00000

ينيدرنه هعسوتو قيمعت همانرب 413,828.87800156,984رثا1703001000 156,9840

16,1630هاگراك-هاگشيامنيساكع ياه هاگراكواه هاگشيامن يرازگرب 82,020.375016,163 17030010010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,8890رثايمالسا يناريا يرامعم راثآ  و اهدامنزا تنايص 51,977.80009,889 17030010020

20,2520هراونشجيرنه ياه هراونشج يرازگربو تيامح 63,375.333320,252 17030010030

25,1550هاگشيامنيمسجتراثآ ياه هاگشيامن يرازگربو تيامح 102,515.500025,155 17030010040

17,8500رثايمالساو ينيدرنه جيورت يارباوتحمديلوتو تيامح 44,462.500017,850 17030010050

21,1300رثاييايقيسومراثآ يارجاوديلوتو تيامح 201,056.500021,130 17030010060

26,4900همانربيشيامن ياه همانرب يارجاوديلوتو تيامح 30883.000026,490 17030010070

20,0550رثايمسجتراثآ قلخو تيامح 102,005.500020,055 17030010080

دهعتم نادنمرنه شزومآو تيبرت همانرب 24577.9061019,087دنمرنه1703019000 19,0870

 رنه يشزومآ و يملع ياه يئامهدرگ و اه هاگراك ،اه هرود يرازگرب
ينيد

14,0000هرود-ناونع 43,500.000014,000 17030190010

5,0870رثايرنه يتيبرتو يملع ياهاوتحمديلوتو فيلأت 31,695.66675,087 17030190020

ينيد يامنيس شرتسگو هعسوت همانرب 2911,687.20690338,929ديلوتدادعت1703020000 338,9290

49,0000رثا)نشيمينا(ييامنايوپراثآديلوت 68,166.666749,000 17030200010

83,0000رثادنتسم ياه مليف زا تيامح و ديلوت 99,222.222283,000 17030200020

37,4840لفحم-هراونشجييامنيس لفاحمواه هراونشج يرازگربو تيامح 132,883.384637,484 17030200030

163,8700رثاينيد يامنيس ياه همان مليفوراثآديلوتو تيامح 440,967.5000163,870 17030200040

 يگدنز كبس هزوحرد يرادينشو يراديد ياوتحمديلوتو تيامح
يبالقناو يمالسا

5,5750رثا 31,858.33335,575 17030200050

اه ناتسا ينيدو يرنه،يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح همانرب 312,419.3548075,000تيلاعف1703022000 75,0000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

75,0000ناتسااه ناتسا يرنهو يگنهرف ياه تيلاعف هب كمك 312,419.354875,000 17030220110

يبدا ياه شنيرفآ شرتسگو تيامح همانرب 523,307.69230172,000رثا1703026000 172,0000

35,0000رثايبداو يگنهرفراثآ همجرت 122,916.666735,000 17030260010

40,0000همانربيبدا ياه همانرب يرازگربو تيامح 241,666.666740,000 17030260020

35,0000هراونشجيبدا)ياه هراونشج(ياه هراورهم يرازگربو تيامح 84,375.000035,000 17030260030

20,0000رثاتايبداراثآديلوتو فيلأتو تيامح 121,666.666720,000 17030260040

17,0000رثازنط ياه همانرب يارجاوراثآديلوتو فيلأت،تيامح 24708.333317,000 17030260050

 يگنهرف تالوصحمو تايرشنو بتك عيزوتوراشتنا ،ديلوت هب كمك
يمالسا بالقنا

25,0000رثا-دروم 122,083.333325,000 17030260060

لاتيجيد يگنهرف ياوتحم نيمات همانرب 101,300.0000013,000رثا1705003000 13,0000

 ياوتحم بلاقرد يرنه يگنهرف تالوصحمو تاديلوت،راثآويشرآوراشتنا
لاتيجيد

13,0000رثا-دروم 101,300.000013,000 17050030010

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 203,500.0000070,000هدش يتايلمع هژورپ1708001000 70,0000

50,0000شهوژپ ناونعتمواقم و يرادياپ ياه شهوژپ و تاعلاطم ماجنا 153,333.333350,000 17080010140

20,0000شهوژپ ناونعينيدرنه يداينب يدربراك ياه شهوژپو تاعلاطم ماجنا و تيامح 72,857.142920,000 17080010460

يتشهب ديهش هاگشناد 11460013,464,150 2,064,15001,400,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 12,0002.0000024,000راكشزرو1702002000 7,00017,000

7,00017,000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 12,0002.000024,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,677336.07810563,603 354,603209,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

163,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 813200.4920163,000 18030010030

102,7670وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 486211.4547102,767 18030010040

59,2770وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 268221.182859,277 18030010050

13,3020وجشنادرنه هورگ شزومآ 45295.600013,302 18030010060

16,2570وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 65250.107716,257 18030010070

0209,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 700298.5714209,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

6,30193.41830588,629 468,629120,000

228,3770وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3,34868.2130228,377 18030050040

92,2120وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,24773.947192,212 18030050050

129,2060وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,51585.2845129,206 18030050070

18,8340وجشنادرنه هورگ شزومآ 19198.607318,834 18030050080

0120,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,70070.5882120,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

4,970176.44230876,918 659,918217,000

287,0470وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,289125.4028287,047 18030060030

129,0820وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 988130.6498129,082 18030060040

169,9370وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,201141.4963169,937 18030060050

54,3780وجشنادرنه هورگ شزومآ 359151.470854,378 18030060060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

19,4740وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 133146.421119,474 18030060090

0217,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,400155.0000217,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

12,94839.92890517,000 197,000320,000

42,00063,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 8,00013.1250105,000 18030080010

106,000210,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 5,30059.6226316,000 18030080250

14,00011,000وجشناددمآو تفر هب كمك 7,0003.571425,000 18030080280

35,00036,000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 12,9485.483571,000 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

527,400.00000137,000 56,00081,000

30,00030,000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 501,200.000060,000 18030230030

6,00035,000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 185221.621641,000 18030230040

20,00016,000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 123,000.000036,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

12,8365.4534070,000 27,00043,000

16,30014,000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 12,9482.340130,300 18030270010

8,00015,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 120191.666723,000 18030270020

2,70014,000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 33506.060616,700 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 11,54319.92550230,000هيرشن-باتك1803035000 90,000140,000

35,00012,950هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 351,370.000047,950 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

20,000104,400تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1,000124.4000124,400 18030350020

30,00018,570دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 10,5004.625748,570 18030350030

5,0004,080هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 81,135.00009,080 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1191,666.66670230,000 128,000102,000

32,00031,000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 500126.000063,000 18040030030

34,00040,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 100740.000074,000 18040030100

20,0001,000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 30568.852521,000 18040030140

42,00030,000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2,50028.800072,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 232862.06900200,000درواتسد1805003000 60,000140,000

40,00016,000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 100560.000056,000 18050030090

20,00060,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 204,000.000080,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

064,000دادرارق 107598.130864,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 35077.1429027,000هدش يراجت لوصحم1805012000 16,00011,000

1,0004,000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 27185.18525,000 18050120010

5,0002,000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 12556.00007,000 18050120100

3,0001,500هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 10542.85714,500 18050120180

2,0001,500عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 5070.00003,500 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,0002,000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 10700.00007,000 18050120250

(س)0 ارهزلا هاگشناد 11470011,275,899 1,125,8990150,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4062.500002,500راكشزرو1702002000 2,5000

2,5000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5005.00002,500 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

683150.64280102,889 90,88912,000

49,1040وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 279176.000049,104 18030010030

26,8800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 128210.000026,880 18030010040

5,1060وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 23222.00005,106 18030010050

9,7990وجشنادرنه هورگ شزومآ 41239.00009,799 18030010060

012,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 49244.898012,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

5,75275.34820433,403 406,04327,360

160,8080وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,37267.7943160,808 18030050040

86,0620وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,16374.000086,062 18030050050

86,4030وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,04183.000086,403 18030050070

72,7700وجشنادرنه هورگ شزومآ 76695.000072,770 18030050080

027,360وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 34280.000027,360 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3,41899.43040339,853 269,85370,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

156,2400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,488105.0000156,240 18030060030

69,6960وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 576121.000069,696 18030060040

24,3180وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 193126.000024,318 18030060050

19,5990وجشنادرنه هورگ شزومآ 139141.000019,599 18030060060

070,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 558125.448070,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9,80722.46090220,274 199,63420,640

7,8000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,6003.00007,800 18030080010

189,83420,640اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 8,20025.6676210,474 18030080250

2,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4,0000.50002,000 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

9,8071.8864018,500 18,5000

5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 5010.0000500 18030270010

5,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 50100.00005,000 18030270020

13,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 15086.666713,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 7,0002.2857016,000هيرشن-باتك1803035000 16,0000

4,6750هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 5935.00004,675 18030350010

4,4100تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 21021.00004,410 18030350020

3,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,0003.00003,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,9150هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 13,915.00003,915 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

502,328.00000116,400 116,4000

40,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 200200.000040,000 18040030030

39,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 95415.789539,500 18040030100

4600هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1046.0000460 18040030140

14,9400هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 20074.700014,940 18040030140

21,5000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 35061.428621,500 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 102,408.0000024,080درواتسد1805003000 4,08020,000

3,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 10300.00003,000 18050030090

020,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 102,000.000020,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

1,0800دادرارق 2054.00001,080 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 12,000.000002,000هدش يراجت لوصحم1805012000 2,0000

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250

انيس يلعوب هاگشناد 11500011,338,328 1,209,3180129,010

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9,9720.927209,246راكشزرو1702002000 7,7481,498

7,7481,498وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 9,9720.92729,246 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

694295.80120205,286 197,1868,100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

49,6670وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 163304.705549,667 18030010030

57,6780وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 203284.128157,678 18030010040

20,4570وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 72284.125020,457 18030010050

3,1260وجشنادرنه هورگ شزومآ 11284.18183,126 18030010060

66,2580وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 198334.636466,258 18030010070

08,100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 47172.34048,100 18030010080

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

7142.323903,005 3,0050

3,0050وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 7142.32393,005 18030040060

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

6,72385.32890573,666 469,103104,563

135,1120وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,11963.7622135,112 18030050040

93,7600وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,17280.000093,760 18030050050

112,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,120100.0000112,000 18030050070

35,0310وجشنادرنه هورگ شزومآ 344101.834335,031 18030050080

93,2000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 932100.000093,200 18030050100

0104,563وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,036100.9295104,563 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,484118.55150294,482 289,4505,032

84,0050وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 728115.391584,005 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

78,0190وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 455171.470378,019 18030060040

66,2500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 354187.146966,250 18030060050

5,1270وجشنادرنه هورگ شزومآ 44116.52275,127 18030060060

56,0490وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 481116.526056,049 18030060090

05,032وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 42211.92425,032 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9,97210.08510100,569 91,1439,426

6,6960وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 9,9720.67156,696 18030080010

66,9569,426اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,00076.382076,382 18030080250

6,6960وجشناددمآو تفر هب كمك 9,9720.67156,696 18030080280

10,7950وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 9,9721.082510,795 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

94,317.3333038,856 38,8560

9,7140هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 51,942.80009,714 18030230030

19,4280وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 27171.690019,428 18030230040

9,7140همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 51,942.80009,714 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

9,9720.711607,096 6,705391

5,7120وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 9,9720.57285,712 18030270010

8550داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1107.7727855 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

138391دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 775.5714529 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3,3008.1521026,902هيرشن-باتك1803035000 26,9020

7,5940هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 10759.40007,594 18030350010

10,3010تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 36028.613910,301 18030350020

4,8440دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3,3001.46794,844 18030350030

4,1630هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 8520.37504,163 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1,70039.3306066,862 66,8620

51,0870يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 430118.807051,087 18040030030

3,3980هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 8424.75003,398 18040030100

4,1150هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 8647.84884,115 18040030140

8,2620همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,5405.36498,262 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 35210.800007,378درواتسد1805003000 7,3780

2,9860داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3099.53332,986 18050030090

2,4020هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 4600.50002,402 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

1,9900دادرارق 4497.50001,990 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 10498.000004,980هدش يراجت لوصحم1805012000 4,9800

9000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 4022.5000900 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,0800تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 7015.42861,080 18050120100

1,0000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 3528.57141,000 18050120190

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250

زاريش هاگشناد 11510012,861,538 2,221,5380640,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 16,4351.5958026,227راكشزرو1702002000 16,00010,227

16,00010,227وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 11,6582.249726,227 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

2,922125.78880367,555 315,00052,555

78,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 507153.846278,000 18030010030

61,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 325187.692361,000 18030010040

81,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 412196.601981,000 18030010050

95,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 462205.627795,000 18030010070

052,555وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 60087.591752,555 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

383196.8590075,397 60,00015,397

60,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 377159.151260,000 18030020030

015,397وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 96160.385415,397 18030020040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

9,41690.49920852,140 685,000167,140

250,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,96384.3739250,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

95,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,04590.909195,000 18030050050

185,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,87198.8776185,000 18030050070

55,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 501109.780455,000 18030050080

100,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 966103.5197100,000 18030050100

0167,140وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,67299.9641167,140 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

6,63681.29780539,492 445,00094,492

130,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,299100.0770130,000 18030060030

69,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 630109.523869,000 18030060040

151,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,273118.6174151,000 18030060050

22,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 176125.000022,000 18030060060

73,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 547133.455273,000 18030060090

094,492وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 530178.286894,492 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

102,4602.89840296,965 205,00091,965

25,50038,144وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 13,1614.835863,644 18030080010

142,00034,365اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2,90060.8155176,365 18030080250

31,0008,526وجشناددمآو تفر هب كمك 56,4650.700039,526 18030080280

6,50010,930وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 21,1630.823617,430 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

90257.6497052,000 52,0000

10,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 39256.410310,000 18030230030

10,0000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 82812.077310,000 18030230040

32,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 35914.285732,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8,8804.7324042,024 32,00010,024

20,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 13,8001.449320,000 18030270010

8,00010,024داديوراهودراو مسارم يرازگرب 35051.497118,024 18030270020

4,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 14028.57144,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 42,1161.3297056,000هيرشن-باتك1803035000 56,0000

26,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 141,857.142926,000 18030350010

13,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 69018.840613,000 18030350020

13,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 41,4000.314013,000 18030350030

4,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 12333.33334,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1,091229.14760250,000 250,0000

60,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 78776.238960,000 18040030030

140,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 285,000.0000140,000 18040030100

25,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 250100.000025,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

25,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,80013.888925,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1041,555.89420161,813درواتسد1805003000 11,000150,813

2,5002,938داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 6906.33335,438 18050030090

8,5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 20425.00008,500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0147,875دادرارق 552,688.6364147,875 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 146452.0548066,000هدش يراجت لوصحم1805012000 66,0000

27,0000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 251,080.000027,000 18050120010

24,0000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 25960.000024,000 18050120100

7,0000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 40175.00007,000 18050120180

4,0000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 30133.33334,000 18050120190

4,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 10400.00004,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 138550.1812075,925هدش يتايلمع هژورپ1806001000 28,53847,387

28,53847,387هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 115660.217475,925 18060010640

1( نورزاك ) 1151011117,643 يسراف ناملس هاگشناد 108,64309,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1258.000001,000راكشزرو1702002000 1,0000

1,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1258.00001,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

25132.000003,300 3,3000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,3000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 18183.33333,300 18030010030

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,52443.3071066,000 62,0004,000

14,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 34840.229914,000 18030050040

13,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 27746.931413,000 18030050050

26,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 51050.980426,000 18030050070

9,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 14761.22459,000 18030050080

04,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 11933.61344,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

85123.5294010,500 10,000500

10,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 10595.238110,000 18030060030

0500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4125.0000500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,64610.0243016,500 14,0002,500

600200وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,4050.5694800 18030080010

12,0001,800اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 24057.500013,800 18030080250

700500وجشناددمآو تفر هب كمك 1,4050.85411,200 18030080280

7000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,6460.4253700 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

6251.600001,000 1,0000

3000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 6250.4800300 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 2227.2727600 18030270020

1000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 616.6667100 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 25027.200006,800هيرشن-باتك1803035000 6,8000

1,2000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2600.00001,200 18030350010

1,2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 6020.00001,200 18030350020

3,1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,5001.24003,100 18030350030

1,3000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 11,300.00001,300 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

25400.0000010,000 10,0000

1,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3033.33331,000 18040030030

7,2000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10720.00007,200 18040030100

3000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 1030.0000300 18040030140

1,5000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 3050.00001,500 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 8317.875002,543درواتسد1805003000 5432,000

3000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3100.0000300 18050030090

2430هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1243.0000243 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,000دادرارق 4500.00002,000 18050030360

زاريش يتعنص هاگشناد 1151021327,122 301,122026,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,0100.597001,200راكشزرو1702002000 1,2000

1,2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5002.40001,200 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

425130.5882055,500 52,0003,500

7,0001,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 35228.57148,000 18030010040

45,0001,000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 194237.113446,000 18030010050

01,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 15100.00001,500 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

422105.4502044,500 42,0002,500

42,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 340123.529442,000 18030050070

02,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 20125.00002,500 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,16399.74200116,000 113,0003,000

25,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 162154.321025,000 18030060040

88,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 540162.963088,000 18030060050

03,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 15200.00003,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,01016.4179033,000 26,0007,000

1,2003,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 7006.00004,200 18030080010

13,1003,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 27059.629616,100 18030080250

11,0001,000وجشناددمآو تفر هب كمك 24,0000.500012,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,0100.3483700 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

56285.7143016,000 16,0000

4,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 20200.00004,000 18030230030

6,0000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 28214.28576,000 18030230040

6,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 32,000.00006,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

18726.738005,000 5,0000

1,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 10010.00001,000 18030270010

2,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 6829.41182,000 18030270020

2,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 19105.26322,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3,1562.851709,000هيرشن-باتك1803035000 9,0000

3,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 6500.00003,000 18030350010

2,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 11018.18182,000 18030350020

3,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3,0001.00003,000 18030350030

1,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2500.00001,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

47658.8235028,000 26,0002,000

8,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 9584.21058,000 18040030030

11,0002,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 30433.333313,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 5080.00004,000 18040030140

3,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 10030.00003,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 60191.6667011,500درواتسد1805003000 5,5006,000

2,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3083.33332,500 18050030090

3,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 4566.66673,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

06,000دادرارق 51,200.00006,000 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 10742.200007,422هدش يتايلمع هژورپ1806001000 5,4222,000

5,4222,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 15494.80007,422 18060010640

رال يلاع شزومآ زكرم 115115134,271 29,07105,200

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 7030.42670300راكشزرو1702002000 3000

3000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2001.5000300 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

70329.9730021,071 19,0712,000

1,3000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 4330.23261,300 18030050040

17,7710وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 50635.120617,771 18030050070

02,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5040.00002,000 18030050110

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

32025.000008,000 5,0003,000

650570وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2205.54551,220 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,7002,430اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 9564.52636,130 18030080250

3500وجشناددمآو تفر هب كمك 3501.0000350 18030080280

3000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2501.2000300 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

7030.99570700 7000

2000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2500.8000200 18030270010

3000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 650.0000300 18030270020

2000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 450.0000200 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4003.000001,200هيرشن-باتك1803035000 1,2000

3000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 1300.0000300 18030350010

2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 1020.0000200 18030350020

6000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1006.0000600 18030350030

1000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1100.0000100 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

12141.666701,700 1,7000

4000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 944.4444400 18040030030

7000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 2350.0000700 18040030100

6000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 875.0000600 18040030140

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 5260.000001,300درواتسد1805003000 1,100200
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 650.0000300 18050030090

8000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 1800.0000800 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0200دادرارق 1200.0000200 18050030360

ناهفصا يتعنص هاگشناد 11540012,065,577 1,546,9580518,619

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,7405.7592010,021راكشزرو1702002000 10,0210

10,0210وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,7405.759210,021 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,051243.17410255,576 245,57610,000

62,7100وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 253247.865662,710 18030010040

115,9260وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 490236.5837115,926 18030010050

66,9400وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 257260.466966,940 18030010070

010,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 51196.078410,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

5,13692.80450476,644 476,6440

57,7700وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 66287.265957,770 18030050050

322,9100وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 3,49092.5244322,910 18030050070

95,9640وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 98497.524495,964 18030050100

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3,152129.86230409,326 349,32660,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,7000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 16168.75002,700 18030060030

69,4710وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 556124.947869,471 18030060040

192,4500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,410136.4894192,450 18030060050

84,7050وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 583145.291684,705 18030060090

060,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 587102.214760,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,70113.46630117,170 93,17024,000

16,7802,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,3504.317218,780 18030080010

63,10020,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,50055.400083,100 18030080250

8,0002,000وجشناددمآو تفر هب كمك 8,7011.149310,000 18030080280

5,2900وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,1802.42665,290 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

112,000.0000012,000 12,0000

7,1200هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 30237.33337,120 18030230030

1,6400وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 2082.00001,640 18030230040

3,2400همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 6540.00003,240 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8,7012.4434021,260 21,2600

8,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 6,0001.41678,500 18030270010

8,5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 10085.00008,500 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,2600دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 40106.50004,260 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,20036.5833043,900هيرشن-باتك1803035000 26,90017,000

16,0005,000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 141,500.000021,000 18030350010

7,3004,000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 37030.540511,300 18030350020

3,6008,000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,2009.666711,600 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

280871.64640244,061 244,0610

38,1000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 47081.063838,100 18040030030

148,2000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 300494.0000148,200 18040030100

12,7610هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 13098.161512,761 18040030140

45,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,25435.885245,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 556,274.89090345,119درواتسد1805003000 66,500278,619

20,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 30666.666720,000 18050030090

46,5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 90516.666746,500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0278,619دادرارق 1027,861.9000278,619 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 1129,000.00000129,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 0129,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

0129,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 350368.5714129,000 18060010640

دركرهش هاگشناد 1154501974,108 904,108070,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 8,9000.337103,000راكشزرو1702002000 3,0000

3,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,1452.62013,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

336234.5238078,800 77,2001,600

5,5000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 31177.41945,500 18030010030

15,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 68220.588215,000 18030010040

11,7000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 52225.000011,700 18030010050

45,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 181248.618845,000 18030010070

01,600وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4400.00001,600 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

19458.1701011,285 8,2353,050

8,2350وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 9091.50008,235 18030020030

03,050وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 11277.27273,050 18030020040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

4,09188.28890361,190 323,54037,650

70,0350وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 93974.584770,035 18030050040

48,0750وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 64175.000048,075 18030050050

98,8400وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,09890.018298,840 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

106,5900وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,045102.0000106,590 18030050100

037,650وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 368102.309837,650 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,514128.45840194,486 190,4864,000

26,4320وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 236112.000026,432 18030060030

39,7500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 318125.000039,750 18030060040

47,7040وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 376126.872347,704 18030060050

76,6000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 560136.785776,600 18030060090

04,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 24166.66674,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5,72817.3534099,400 89,00010,400

4,0003,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3,0002.33337,000 18030080010

55,0006,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 95463.941361,000 18030080250

15,000700وجشناددمآو تفر هب كمك 5,7282.740915,700 18030080280

15,000700وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5,7282.740915,700 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5,7283.0639017,550 17,5500

6,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3,2001.87506,000 18030270010

10,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 80125.000010,000 18030270020

1,5500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1791.17651,550 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 3,2903.7337012,284هيرشن-باتك1803035000 11,784500

6,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 12500.00006,000 18030350010

884300تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5222.76921,184 18030350020

2,400200دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 9002.88892,600 18030350030

2,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 5500.00002,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

272,406.50000144,813 139,8135,000

32,3520يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 301107.481732,352 18040030030

39,0025,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 150293.346744,002 18040030100

2,0990هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 2295.40912,099 18040030140

66,3600همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 94870.000066,360 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 95329.4737031,300درواتسد1805003000 23,5007,800

3,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 7500.00003,500 18050030090

20,0001,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 45466.666721,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

06,800دادرارق 20340.00006,800 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 22909.0909020,000هدش يراجت لوصحم1805012000 20,0000

4,0000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 40100.00004,000 18050120010

3,0000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 5554.54553,000 18050120100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,5000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 2560.00001,500 18050120180

1,5000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 7021.42861,500 18050120190

10,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 52,000.000010,000 18050120250

فيرش يتعنص هاگشناد 11570013,100,812 1,710,81201,390,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,79918.8994034,000راكشزرو1702002000 34,0000

34,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5,0006.800034,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,060296.22640314,000 314,0000

9,4000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 51184.31379,400 18030010030

66,6000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 169394.082866,600 18030010040

238,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 840283.3333238,000 18030010050

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

4,67491.99830430,000 430,0000

85,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 759111.989585,000 18030050050

345,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 3,91588.1226345,000 18030050070

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3,472130.50120453,100 343,100110,000

54,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 447120.805454,000 18030060030

49,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 337145.400649,000 18030060040

240,1000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2,47996.8536240,100 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

0110,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 209526.3158110,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,99715.15920136,387 84,38752,000

17,74014,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,4987.056531,740 18030080010

59,38729,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,50058.924788,387 18030080250

3,0000وجشناددمآو تفر هب كمك 4,0000.75003,000 18030080280

4,2609,000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 8,9971.473813,260 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

131,000.0000031,000 31,0000

10,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 71,428.571410,000 18030230030

7,0000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 10070.00007,000 18030230040

14,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 17823.529414,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

6,2004.1935026,000 26,0000

9,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4,4982.11219,500 18030270010

10,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 12083.333310,000 18030270020

6,5000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 40162.50006,500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5,00016.6650083,325هيرشن-باتك1803035000 83,3250

47,4250هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 461,030.978347,425 18030350010

7,3000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 25029.20007,300 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,6000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,2007.16678,600 18030350030

20,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 102,000.000020,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1218,000.00000216,000 216,0000

90,5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 458197.598390,500 18040030030

48,8000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 50976.000048,800 18040030100

11,7000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 40292.500011,700 18040030140

65,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,00065.000065,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 3202,770.93750886,700درواتسد1805003000 55,700831,000

10,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 30333.333310,000 18050030090

45,70060,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 303,523.3333105,700 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

0771,000دادرارق 2403,212.5000771,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 2510,080.00000252,000هدش يراجت لوصحم1805012000 15,000237,000

13,50050,000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 250254.000063,500 18050120010

030,000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 241,250.000030,000 18050120100

0102,000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 150680.0000102,000 18050120180

020,000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 85235.294120,000 18050120190

1,50035,000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 136,500.000036,500 18050120250
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1751,361.71430238,300هدش يتايلمع هژورپ1806001000 78,300160,000

78,300160,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 1501,588.6667238,300 18060010640

ناليگ هاگشناد 11710011,631,497 1,466,4970165,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 32,1920.124304,000راكشزرو1702002000 3,200800

3,200800وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 15,8300.25274,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,118221.37480247,497 215,49732,000

37,7000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 137275.182537,700 18030010030

57,8970وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 265218.479257,897 18030010040

45,8000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 158289.873445,800 18030010050

74,1000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 203365.024674,100 18030010070

032,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 35590.140832,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

9,89557.70590571,000 533,00038,000

130,7000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,27257.5264130,700 18030050040

110,5000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,77162.3941110,500 18030050050

154,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2,16471.1645154,000 18030050070

57,1000وجشنادرنه هورگ شزومآ 70281.339057,100 18030050080

80,7000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,13271.289880,700 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

038,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,85420.496238,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

4,276119.03650509,000 432,00077,000

112,8000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 911123.8200112,800 18030060030

106,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 678156.3422106,000 18030060040

110,8000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 662167.3716110,800 18030060050

21,4000وجشنادرنه هورگ شزومآ 117182.906021,400 18030060060

81,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 487166.324481,000 18030060090

077,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,42154.187277,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

15,2528.16290124,500 119,5005,000

2,5001,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3,5900.97493,500 18030080010

91,0002,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2,30040.434893,000 18030080250

22,5002,000وجشناددمآو تفر هب كمك 15,8301.547724,500 18030080280

3,5000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 8,0820.43313,500 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

10470.000004,700 4,7000

2,7000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 6342.85712,700 18030230040

2,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 4500.00002,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

8,0821.8931015,300 12,6002,700
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,600700وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 8,0820.40833,300 18030270010

3,5001,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 13034.61544,500 18030270020

6,5001,000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 10075.00007,500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 12,5002.3600029,500هيرشن-باتك1803035000 29,5000

13,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 34,333.333313,000 18030350010

9,5000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 12791.66679,500 18030350020

4,8000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2,2002.18184,800 18030350030

2,2000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3733.33332,200 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

5,30020.00000106,000 102,0004,000

31,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 52858.712131,000 18040030030

57,0004,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 135451.851961,000 18040030100

2,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 16012.50002,000 18040030140

3,5000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 4087.50003,500 18040030140

8,5000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,3506.29638,500 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 30516.6667015,500درواتسد1805003000 10,5005,000

4,5000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 30150.00004,500 18050030090

2,5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10250.00002,500 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

3,5005,000دادرارق 60141.66678,500 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 4795.744704,500هدش يراجت لوصحم1805012000 4,000500

5000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 4125.0000500 18050120010

1,0000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 2500.00001,000 18050120100

1,000500هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 2560.00001,500 18050120180

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 2560.00001,500 18050120250

يزار هاگشناد 11800011,419,369 1,249,3690170,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4,5001.674707,536راكشزرو1702002000 7,036500

7,036500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4,5001.67477,536 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

709270.09870191,500 160,00031,500

50,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 262190.839750,000 18030010030

40,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 190210.526340,000 18030010040

35,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 145241.379335,000 18030010050

35,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 112312.500035,000 18030010070

031,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 123256.097631,500 18030010080

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

205192.6829039,500 32,0007,500

32,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 188170.212832,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

07,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 17441.17657,500 18030020040

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

7,52575.62030569,043 514,24354,800

150,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,34264.0478150,000 18030050040

110,2430وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,35181.6010110,243 18030050050

156,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,559100.0641156,000 18030050070

18,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 176102.272718,000 18030050080

80,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 90788.202980,000 18030050100

054,800وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,18146.401454,800 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,556137.71520352,000 321,00031,000

100,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 892112.1076100,000 18030060030

80,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 606132.013280,000 18030060040

75,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 573130.890175,000 18030060050

6,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 32187.50006,000 18030060060

60,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 399150.375960,000 18030060090

031,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 54574.074131,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

10,70010.65420114,000 104,00010,000

8,0000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,2001.90488,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

82,0009,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,60056.875091,000 18030080250

12,0001,000وجشناددمآو تفر هب كمك 10,7001.215013,000 18030080280

2,0000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3,2000.62502,000 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

10,7000.551405,900 4,7001,200

1,6000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3,0000.53331,600 18030270010

2,5001,200داديوراهودراو مسارم يرازگرب 11033.63643,700 18030270020

6000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1931.5789600 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 7,5003.6000027,000هيرشن-باتك1803035000 26,0001,000

15,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 18833.333315,000 18030350010

6,0001,000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 30023.33337,000 18030350020

3,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 7,5000.40003,000 18030350030

2,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3666.66672,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

172,500.0000072,500 56,00016,500

22,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 40055.000022,000 18040030030

24,00015,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 120325.000039,000 18040030100

1,5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 10015.00001,500 18040030140

8,5001,500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 1,00010.000010,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 70371.4286026,000درواتسد1805003000 10,00016,000

5,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 20250.00005,000 18050030090

5,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 10500.00005,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

016,000دادرارق 40400.000016,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 5778.000003,890هدش يراجت لوصحم1805012000 3,8900

1,2000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 3040.00001,200 18050120010

8000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 1553.3333800 18050120100

2500هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 550.0000250 18050120180

1400عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1211.6667140 18050120190

1,5000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,500.00001,500 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 20525.0000010,500هدش يتايلمع هژورپ1806001000 10,5000

10,5000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 20525.000010,500 18060010640

ناتسدرك هاگشناد 11810011,061,019 961,0190100,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 8,6482.9991025,936راكشزرو1702002000 25,9360

25,9360وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 8,6462.999825,936 17020020070

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

90018.4144016,573 16,5730

16,5730زومآ شنادمورحم قطانمرداه هاگشناد هب هتسباو ياه ناتسريبدرد شزومآ 90018.414416,573 18010060030

63



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

333175.9760058,600 57,700900

8,2550وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 65127.00008,255 18030010030

22,0820وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 122181.000022,082 18030010040

12,4150وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 65191.000012,415 18030010050

14,9480وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 74202.000014,948 18030010070

0900وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 7128.5714900 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

6,38469.52400443,841 414,74129,100

123,3730وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,19756.1552123,373 18030050040

52,8630وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 78967.000052,863 18030050050

116,8500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,55875.0000116,850 18030050070

27,3350وجشنادرنه هورگ شزومآ 35577.000027,335 18030050080

94,3200وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 1,17980.000094,320 18030050100

029,100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 30695.098029,100 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,307104.25010240,505 225,50515,000

67,9150وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 79985.000067,915 18030060030

36,4140وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 357102.000036,414 18030060040

45,6890وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 427107.000045,689 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,6250وجشنادرنه هورگ شزومآ 85125.000010,625 18030060060

64,8620وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 574113.000064,862 18030060090

015,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 65230.769215,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,64612.28230106,193 91,19315,000

12,9697,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,3234.619219,969 18030080010

65,2568,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,40552.139573,256 18030080250

6,0520وجشناددمآو تفر هب كمك 8,6460.70006,052 18030080280

6,9160وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 8,6460.79996,916 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4,3237.2369031,285 21,28510,000

6,4855,000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4,3232.656711,485 18030270010

13,2004,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 75229.333317,200 18030270020

1,6001,000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 20130.00002,600 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 72354.1176039,127هيرشن-باتك1803035000 24,12715,000

17,8500هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 23776.087017,850 18030350010

3,9590تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 19819.99493,959 18030350020

2,3180دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 7732.99872,318 18030350030

015,000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 20750.000015,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

234,701.5000069,403 64,4035,000

31,5002,000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 307109.120533,500 18040030030

4,0002,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10600.00006,000 18040030100

3,2231,000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 10739.46734,223 18040030140

25,6800همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 85630.000025,680 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 35,000.0000015,000درواتسد1805003000 5,00010,000

1,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 2500.00001,000 18050030090

4,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 8500.00004,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

010,000دادرارق 101,000.000010,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 32,500.000007,500هدش يراجت لوصحم1805012000 7,5000

5600هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 780.0000560 18050120010

6,9400زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 10694.00006,940 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 20352.800007,056هدش يتايلمع هژورپ1806001000 7,0560

7,0560هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 20352.80007,056 18060010640

ييابطابط همالع هاگشناد 11850012,191,322 1,291,3220900,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,7256.9565012,000راكشزرو1702002000 12,0000

12,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,0803.896112,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

37,34611.21410418,800 220,800198,000

211,8940وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,038103.9715211,894 18030010030

8,9060وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 35254.45718,906 18030010040

0198,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,176168.3673198,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

8,13460.81630494,680 289,680205,000

285,5110وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3,87473.6993285,511 18030050040

4,1690وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 6762.22394,169 18030050050

0205,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 4,19348.8910205,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

76,6647.63460585,300 367,300218,000

348,4110وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3,77192.3922348,411 18030060030

18,1940وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 123147.918718,194 18030060040

6950وجشنادرنه هورگ شزومآ 2330.2174695 18030060060

0218,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 3,74758.1799218,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

24,8737.11210176,900 134,40042,500

53,2760وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 6,0508.806053,276 18030080010

58,0240اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,72533.637158,024 18030080250

11,55019,072وجشناددمآو تفر هب كمك 8,6253.550430,622 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

11,55023,428وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 7,9354.408134,978 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

154,060.0000060,900 42,90018,000

14,2866,000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 63,381.000020,286 18030230030

14,3076,000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 28072.525020,307 18030230040

14,3076,000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 25812.280020,307 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

27,8732.5006069,700 32,70037,000

21,39127,000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 40,8001.186148,391 18030270010

5,6935,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 50021.386010,693 18030270020

5,6165,000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 85012.489410,616 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 6,25015.3440095,900هيرشن-باتك1803035000 61,70034,200

23,86412,250هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 351,031.828636,114 18030350010

8,3724,500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 31041.522612,872 18030350020

24,68612,250دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 58,5000.631436,936 18030350030

4,7785,200هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 24,989.00009,978 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

625171.52000107,200 85,40021,800

42,28712,979يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 425130.037655,266 18040030030

16,9734,821هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 73,113.428621,794 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,5080هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 4553.31431,508 18040030140

1,5080هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 10514.36191,508 18040030140

23,1244,000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 230117.930427,124 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 157,640.00000114,600درواتسد1805003000 18,10096,500

9,0959,731داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 42448.238118,826 18050030090

9,0050هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 81,125.62509,005 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

086,769دادرارق 302,892.300086,769 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 55,468.4000027,342هدش يراجت لوصحم1805012000 26,3421,000

4,522400هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 35140.62864,922 18050120010

3,825200تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 15268.33334,025 18050120100

9,025200هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 15615.00009,225 18050120180

5,1450عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 17302.64715,145 18050120190

3,825200زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 15268.33334,025 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 181,555.5556028,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 028,000

028,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 261,076.923128,000 18060010640

ناتسچولب و ناتسيس هاگشناد 11900011,561,175 1,401,1750160,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 7,4970.947007,100راكشزرو1702002000 6,600500

6,600500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 7,4970.94707,100 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

80026.2500021,000 21,0000

21,0000زومآ شنادمورحم قطانمرداه هاگشناد هب هتسباو ياه ناتسريبدرد شزومآ 80026.250021,000 18010060030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

381357.36220136,155 115,65520,500

34,3760وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 123279.479734,376 18030010030

42,8820وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 144297.791742,882 18030010040

34,0060وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 103330.155334,006 18030010050

4,3910وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 11399.18184,391 18030010070

020,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 100205.000020,500 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

8,43277.76590655,722 585,72270,000

242,06320,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,489105.2885262,063 18030050040

86,05310,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 780123.144996,053 18030050050

192,37417,000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,382151.5007209,374 18030050070

58,5698,000وجشنادرنه هورگ شزومآ 383173.809466,569 18030050080

6,6630وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 46144.84786,663 18030050100

015,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 60025.000015,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3,305116.36250384,578 355,19829,380

148,9779,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 942167.7038157,977 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

109,9917,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 606193.0545116,991 18030060040

82,0346,000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 423208.118288,034 18030060050

9,2082,000وجشنادرنه هورگ شزومآ 41273.365911,208 18030060060

4,9880وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 24207.83334,988 18030060090

05,380وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 45011.95565,380 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

51,2102.73380140,000 120,00020,000

2,4702,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,0001.11754,470 18030080010

101,60716,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 8,91013.1994117,607 18030080250

9,0281,000وجشناددمآو تفر هب كمك 16,5000.607810,028 18030080280

6,8951,000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 12,3000.64197,895 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

35142.857105,000 5,0000

1,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 5200.00001,000 18030230030

1,0000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 10010.00001,000 18030230040

3,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 10300.00003,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

7,4973.6014027,000 27,0000

16,2000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4,1003.951216,200 18030270010

10,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 18753.475910,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 4020.0000800 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,00041.5000041,500هيرشن-باتك1803035000 41,5000

25,5000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 35728.571425,500 18030350010

12,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 40030.000012,000 18030350020

2,5000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5,0000.50002,500 18030350030

1,5000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 5300.00001,500 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1107,515.00000107,515 98,5009,015

20,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 36355.096420,000 18040030030

50,0009,015هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 551,073.000059,015 18040030100

14,5000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 19673.979614,500 18040030140

14,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 47029.787214,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 103,410.5000034,105درواتسد1805003000 23,50010,605

3,500500داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 35114.28574,000 18050030090

20,0002,500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 50450.000022,500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

07,605دادرارق 70108.64297,605 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 5300.000001,500هدش يراجت لوصحم1805012000 1,5000

3000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 1030.0000300 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 5120.0000600 18050120100

6000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 4150.0000600 18050120250

لباب يناوريشون يتعنص هاگشناد 1195101591,729 511,229080,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3,1491.760905,545راكشزرو1702002000 4,5451,000

4,5451,000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,1491.76095,545 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

317231.8612073,500 72,0001,500

72,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 312230.769272,000 18030010050

01,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5300.00001,500 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,38490.47150215,684 180,58435,100

9,8000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 11982.35299,800 18030050050

165,3260وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,76993.4573165,326 18030050070

5,4580وجشنادرنه هورگ شزومآ 5795.75445,458 18030050080

035,100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 43979.954435,100 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,007135.05460136,000 122,00014,000

17,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 136125.000017,000 18030060040

105,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 756138.8889105,000 18030060050

014,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 115121.739114,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,14914.9413047,050 43,5503,500

3,6001,500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,6003.18755,100 18030080010

37,0000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 65056.923137,000 18030080250

1,4001,000وجشناددمآو تفر هب كمك 3,1490.76212,400 18030080280

1,5501,000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3,1490.80982,550 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

62,333.3333014,000 10,0004,000

5,0002,000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 35200.00007,000 18030230030

02,000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 5400.00002,000 18030230040

5,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 10500.00005,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3,1494.5094014,200 12,2002,000

3,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,6001.87503,000 18030270010

5,2001,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 10062.00006,200 18030270020

4,0001,000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 10050.00005,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 5,0004.0600020,300هيرشن-باتك1803035000 16,8003,500

8,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 15533.33338,000 18030350010

2,800500تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 16020.62503,300 18030350020

6,0001,000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5,0001.40007,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

02,000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 3666.66672,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

103,755.0000037,550 32,5505,000

15,5500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 16494.817115,550 18040030030

1,0004,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 10500.00005,000 18040030100

3,0001,000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 6066.66674,000 18040030140

13,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 40032.500013,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 81,737.5000013,900درواتسد1805003000 9,0004,900

5,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 10500.00005,000 18050030090

4,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 8500.00004,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

04,900دادرارق 10490.00004,900 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 10700.000007,000هدش يراجت لوصحم1805012000 3,0004,000

01,000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 10100.00001,000 18050120010

1,0000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 2540.00001,000 18050120100

02,000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 10200.00002,000 18050120180

01,000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 10100.00001,000 18050120190

2,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 12,000.00002,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 16437.500007,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 5,0002,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,0002,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 16437.50007,000 18060010640

دزي هاگشناد 11960011,464,577 1,224,5770240,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 10,3160.731507,546راكشزرو1702002000 6,5461,000

6,5461,000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,5003.01847,546 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

579269.57860156,086 121,08635,000

24,6750وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 119207.352924,675 18030010030

40,4540وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 172235.197740,454 18030010040

46,1920وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 188245.702146,192 18030010050

2,4150وجشنادرنه هورگ شزومآ 9268.33332,415 18030010060

7,3500وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 28262.50007,350 18030010070

035,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 63555.555635,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

8,60263.17670543,446 503,44640,000

178,4250وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3,04758.5576178,425 18030050040

88,7800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,29168.768488,780 18030050050

182,1460وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2,39076.2117182,146 18030050070

23,1340وجشنادرنه هورگ شزومآ 38160.719223,134 18030050080

30,9610وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 251123.350630,961 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

040,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,24232.206140,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,975125.11090372,205 317,20555,000

93,4500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 907103.032093,450 18030060030

60,1650وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 449133.997860,165 18030060040

115,5000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 784147.3214115,500 18030060050

21,6300وجشنادرنه هورگ شزومآ 132163.863621,630 18030060060

26,4600وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 168157.500026,460 18030060090

055,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 535102.803755,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

10,31615.03880155,140 112,14043,000

11,5508,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 5,5003.554519,550 18030080010

88,93526,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 2,15053.4581114,935 18030080250

3,7805,000وجشناددمآو تفر هب كمك 10,3160.85118,780 18030080280

7,8754,000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 10,3161.151111,875 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

15752.6667011,290 3,7907,500

1,250500هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 10175.00001,750 18030230030

6705,000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 55010.30915,670 18030230040

1,8702,000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 5774.00003,870 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

10,3160.907309,360 6,8602,500

3,4301,000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 10,3160.42944,430 18030270010

2,5301,500داديوراهودراو مسارم يرازگرب 28514.14044,030 18030270020

9000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 4022.5000900 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 12,0002.0093024,112هيرشن-باتك1803035000 21,1123,000

5,5620هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 10556.20005,562 18030350010

6,3000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 37017.02706,300 18030350020

5,2500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 12,0000.43755,250 18030350030

4,0003,000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 32,333.33337,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

340,576.66670121,730 104,73017,000

64,6250يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 520124.278864,625 18040030030

6,52517,000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 40588.125023,525 18040030100

7,8000هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 12562.40007,800 18040030140

25,7800همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 82031.439025,780 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 251,936.4800048,412درواتسد1805003000 22,41226,000

5,2502,000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 18402.77787,250 18050030090

17,1624,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 40529.050021,162 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

020,000دادرارق 40500.000020,000 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 30508.3333015,250هدش يتايلمع هژورپ1806001000 5,25010,000

5,25010,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 30508.333315,250 18060010640

يمزراوخ هاگشناد 12000011,754,859 1,454,8590300,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5,5002.0000011,000راكشزرو1702002000 11,0000

11,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5,5002.000011,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

844285.54500241,000 171,00070,000

119,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 630188.8889119,000 18030010030

32,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 143223.776232,000 18030010040

16,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 60266.666716,000 18030010050

1,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 3333.33331,000 18030010060

3,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 8375.00003,000 18030010070

070,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 242289.256270,000 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

5,041113.50110572,159 537,15935,000

327,1590وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 3,076106.3586327,159 18030050040

150,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1,303115.1190150,000 18030050050

53,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 59988.480853,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 63111.11117,000 18030050080

035,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 40087.500035,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

3,272157.09050514,000 414,000100,000

250,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2,011124.3163250,000 18030060030

75,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 663113.122275,000 18030060040

80,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 573139.616180,000 18030060050

2,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 6333.33332,000 18030060060

7,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 19368.42117,000 18030060090

0100,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 654152.9052100,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9,15716.23890148,700 98,70050,000

10,00020,000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 5,0006.000030,000 18030080010

75,00030,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,50070.0000105,000 18030080250

6,4000وجشناددمآو تفر هب كمك 9,1570.69896,400 18030080280

7,3000وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 9,1570.79727,300 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

18611.1111011,000 11,0000

1,5000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 10150.00001,500 18030230030

1,5000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 2506.00001,500 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 20400.00008,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

9,1572.2387020,500 20,5000

3,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 5,0000.60003,000 18030270010

16,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 20080.000016,000 18030270020

1,5000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 3050.00001,500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,20041.0000049,200هيرشن-باتك1803035000 49,2000

40,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 351,142.857140,000 18030350010

3,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 18016.66673,000 18030350020

1,2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,2001.00001,200 18030350030

5,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 8625.00005,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

1105,000.00000105,000 105,0000

10,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 48620.576110,000 18040030030

17,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 80212.500017,000 18040030100

22,0000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 22896.491222,000 18040030140

56,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 2,00028.000056,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 203,550.0000071,000درواتسد1805003000 26,00045,000

13,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 25520.000013,000 18050030090

81



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

13,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 25520.000013,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

045,000دادرارق 60750.000045,000 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 30376.6667011,300هدش يراجت لوصحم1805012000 11,3000

3,5000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 30116.66673,500 18050120010

2,0000تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 3066.66672,000 18050120100

1,2000هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 2060.00001,200 18050120180

6000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 2030.0000600 18050120190

4,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 22,000.00004,000 18050120250

كارا هاگشناد 1200041682,011 631,011051,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,6001.503102,405راكشزرو1702002000 2,4050

2,4050وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,6001.50312,405 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

398120.6658048,025 43,0255,000

15,2550وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 133114.699215,255 18030010030

21,7540وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 149146.000021,754 18030010040

6,0160وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 6494.00006,016 18030010050

05,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 5296.15385,000 18030010080

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

6242.741902,650 2,60050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,6000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 5944.06782,600 18030040060

050وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 316.666750 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

5,68360.70300344,975 324,97520,000

105,4320وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,52869.0000105,432 18030050040

65,3430وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 94769.000065,343 18030050050

109,3500وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,45875.0000109,350 18030050070

4,2900وجشنادرنه هورگ شزومآ 5282.50004,290 18030050080

40,5600وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 52078.000040,560 18030050100

020,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,23016.260220,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,94487.99790171,068 157,11613,952

45,0690وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 54383.000045,069 18030060030

47,6960وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 54288.000047,696 18030060040

45,3080وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 48294.000045,308 18030060050

7280وجشنادرنه هورگ شزومآ 7104.0000728 18030060060

18,3150وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 18599.000018,315 18030060090

013,952وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 19272.666713,952 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

31,0741.4317044,488 39,0905,398
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,7001,398وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,0003.09803,098 18030080010

30,0004,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,00034.000034,000 18030080250

2,8000وجشناددمآو تفر هب كمك 6,6000.42422,800 18030080280

4,5900وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 6,6000.69554,590 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

3245.625001,460 1,4600

4000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 2200.0000400 18030230030

600وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 106.000060 18030230040

1,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 10100.00001,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

79,0000.083806,620 6,6200

4,6200وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 3,3001.40004,620 18030270010

5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1603.1250500 18030270020

1,5000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5030.00001,500 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 6,5001.6077010,450هيرشن-باتك1803035000 8,6501,800

4,800900هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 45126.66675,700 18030350010

2,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 10020.00002,000 18030350020

1,8500دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,8501.00001,850 18030350030

0900هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 9100.0000900 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

215121.2558026,070 26,0700

4000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 1625.0000400 18040030030

20,3000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 90225.555620,300 18040030100

2,6200هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 4459.54552,620 18040030140

2,7500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 16017.18752,750 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 49281.6327013,800درواتسد1805003000 9,0004,800

4,0000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 12333.33334,000 18050030090

5,0000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 12416.66675,000 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

04,800دادرارق 25192.00004,800 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 25400.0000010,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 10,0000

10,0000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 25400.000010,000 18060010640

يسوط نيدلاريصن هجاوخ يتعنص هاگشناد 12030011,201,820 924,8620276,958

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3,0002.920708,762راكشزرو1702002000 6,0002,762

6,0002,762وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,0002.92078,762 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

604244.76320147,837 134,86012,977

23,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 104221.153823,000 18030010040

111,8600وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 463241.5983111,860 18030010050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

012,977وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 37350.729712,977 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,871107.80220309,500 309,5000

48,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 473101.479948,000 18030050050

261,5000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 2,398109.0492261,500 18030050070

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,635132.61100349,430 235,550113,880

4,5500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 36126.38894,550 18030060030

30,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 219136.986330,000 18030060040

201,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,431140.4612201,000 18030060050

0113,880وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 949120.0000113,880 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5,12420.87590106,968 90,40016,568

6,5002,328وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 3,0002.94278,828 18030080010

79,00011,480اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,53359.021590,480 18030080250

1,8001,800وجشناددمآو تفر هب كمك 5,1240.70263,600 18030080280

3,100960وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 5,1240.79244,060 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

55,020.2000025,101 6,92518,176

2,7255,768هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 43197.51168,493 18030230030

04,596وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 5919.20004,596 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,2007,812همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 24500.500012,012 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

5,1244.9315025,269 14,95010,319

6,0003,740وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 4,0002.43509,740 18030270010

8,0003,526داديوراهودراو مسارم يرازگرب 14579.489711,526 18030270020

9503,053دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5080.06004,003 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 1,10038.4382042,282هيرشن-باتك1803035000 37,6774,605

26,9981,685هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 171,687.235328,683 18030350010

2,000914تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 14020.81432,914 18030350020

2,200485دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 1,1002.44092,685 18030350030

6,4791,521هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 81,000.00008,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

511,553.3333079,220 70,0509,170

24,0003,480يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 30390.693127,480 18040030030

21,5503,950هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 51500.000025,500 18040030100

3,5001,740هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 8760.22995,240 18040030140

21,0000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 90923.102321,000 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 175338.5314059,243درواتسد1805003000 10,00049,243

5,0002,210داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 15480.66677,210 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,00014,412هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 175110.925719,412 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

032,621دادرارق 1,40023.300732,621 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 22397.727308,750هدش يراجت لوصحم1805012000 6,9501,800

2,200100هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 5046.00002,300 18050120010

1,100500تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 3053.33331,600 18050120100

1,150500هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 3055.00001,650 18050120180

500200عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 3221.8750700 18050120190

2,000500زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 21,250.00002,500 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 79499.4684039,458هدش يتايلمع هژورپ1806001000 2,00037,458

2,00037,458هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 79499.468439,458 18060010640

درونجب هاگشناد 1233001311,415 286,415025,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 6002.000001,200راكشزرو1702002000 1,2000

1,2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6002.00001,200 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,45554.29810187,600 187,6000

64,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,48143.214064,000 18030050040

13,6000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 26551.320813,600 18030050050

75,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,22861.074975,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

35,0000وجشنادرنه هورگ شزومآ 48172.765135,000 18030050080

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

350113.5943039,758 28,75811,000

12,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 16174.534212,000 18030060030

8,4580وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 10679.79258,458 18030060040

8,3000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 83100.00008,300 18030060050

011,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 19057.894711,000 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,80511.8021044,907 36,9078,000

3,2000وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,5002.13333,200 18030080010

28,0008,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 54066.666736,000 18030080250

2,6630وجشناددمآو تفر هب كمك 3,8050.69992,663 18030080280

3,0440وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 3,8050.80003,044 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

3,8050.985503,750 3,7500

1,5000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,5001.00001,500 18030270010

2,0000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 6232.25812,000 18030270020

2500دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 1025.0000250 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 45018.888908,500هيرشن-باتك1803035000 8,5000

3,2000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 6533.33333,200 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,2000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 17524.00004,200 18030350020

1,1000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4502.44441,100 18030350030

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

113,800.0000013,800 13,8000

5,0000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 14833.78385,000 18040030030

2,7000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5540.00002,700 18040030100

3,4000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 5068.00003,400 18040030140

2,7000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 15018.00002,700 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 33,966.6667011,900درواتسد1805003000 5,9006,000

3,7000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 12308.33333,700 18050030090

2,2000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 3733.33332,200 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

06,000دادرارق 10600.00006,000 18050030360

نامرد و تشادهب 123700125,245,255 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 3,804,255021,441,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 18,68223.22250433,842دنم هرهب تيعمج1601002000 328,842105,000

25,4898,139رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 158,6200.212033,628 16010020010

14,1614,521يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 19,5620.955018,682 16010020020

62,30419,894تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 425,8990.193082,198 16010020030

28,3209,043رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 381,2580.098037,363 16010020050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,832904رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 4,6760.79903,736 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

16,9925,426رفن 69,4040.323022,418 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

14,1604,521رفن 38,5980.484018,681 16010020080

22,6567,234رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 40,3920.740029,890 16010020090

48,14515,373تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 835,7600.076063,518 16010020100

93,78329,945رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 440,3140.2810123,728 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 15,80832.86600519,545دنم هرهب تيعمج1601003000 288,545231,000

8,2776,626رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 196,0880.076014,903 16010030010

130,498104,473رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 3,132,9510.0750234,971 16010030020

5,1734,141يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 22,3360.41709,314 16010030040

21,72617,392تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 566,9480.069039,118 16010030050

9,3117,454رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 50,8030.330016,765 16010030060

517414رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 2,1070.4419931 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

6,7245,384رفن 220,1520.055012,108 16010030080

6,2074,970رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 30,8760.362011,177 16010030090

7,2425,798رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 153,4060.085013,040 16010030100

17,58814,080تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,217,9860.026031,668 16010030110
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

53,79843,069رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 1,403,8530.069096,867 16010030130

21,48417,199رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 238,7810.162038,683 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 2,149,5617.1000015,261,868راميب1602001000 3,186,86812,075,000

2,868,18110,867,500راميبيرتسب ناراميب نامرد 588,20123.352013,735,681 16020010190

318,6871,207,500رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,547,8570.98601,526,187 16020010300

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 1,593,4365.667009,030,000وراد ملق1602005000 09,030,000

09,030,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 1,593,4365.66709,030,000 16020050080

يتاقيقحت زكارم 1237002198,912 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 87,9120111,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

1,809109.95690198,912 87,912111,000

87,912111,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1,809109.9569198,912 16030030030

يكشزپ رد يژولونكت و مولع تاقيقحت زكرم نارهت  ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 123700335,007 23,007012,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

319109.7398035,007 23,00712,000

23,00712,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 319109.739835,007 16030030030

يژرلآ و مسآ ، يژولونوميا تاقيقحت زكرم 123700419,073 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 17,07302,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

173110.2486019,073 17,0732,000

17,0732,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 173110.248619,073 16030030030

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12370054,420,213 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 3,605,2130815,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,4871.000001,487راكشزرو1702002000 1,4870

1,4870وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,4871.00001,487 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

5,936336.745301,998,920 1,998,9200

1,998,9200وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 5,936336.74531,998,920 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

6,553206.009501,349,980 599,980750,000

0320,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 492650.4065320,000 18030020010

599,980360,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 5,325180.2779959,980 18030020020

070,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ للملا نيب نايوجشنادروما يارجا 73695.108770,000 18030020090

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,947125.97790245,279 245,2790

245,2790وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,947125.9779245,279 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,140182.00790389,497 389,4970

389,4970وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,140182.0079389,497 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

13,40311.99960160,831 120,83140,000

120,83140,000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 13,40311.9996160,831 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

15,4137.99990123,302 123,3020

123,3020وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 15,4137.9999123,302 18030090120
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1,372109.99780150,917درواتسد1805003000 125,91725,000

125,91725,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1,372109.9978150,917 18050030010

دبك و شراوگ ياهيراميب هدكشهوژپ 123700685,454 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد  - 73,454012,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

777109.9794085,454 73,45412,000

73,45412,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 777109.979485,454 16030030030

ناوختسا زغم دنويپ و نوخ تاقيقحت زكرم 1237007124,270 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 79,270045,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

1,130109.97350124,270 79,27045,000

79,27045,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1,130109.9735124,270 16030030030

مسيلوباتم و ددغ مولع هاگشهوژپ 1237008165,803 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 139,803026,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

1,507110.02190165,803 139,80326,000

139,80326,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1,507110.0219165,803 16030030030

ماذج و تسوپ تاقيقحت زكرم 123700925,476 نارهت يكشزپ مولع هاگشناد - 22,77602,700

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

231110.2857025,476 22,7762,700

22,7762,700هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 231110.285725,476 16030030030

نارهت قورعو بلق ينامردو يتاقيقحت، يشزومآ زكرم 123700102,636,592 86,59202,550,000

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,691,8581.558402,636,592راميب1602001000 86,5922,550,000

60,6141,785,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 80,00023.07021,845,614 16020010190
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

25,978765,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 801,8500.9864790,978 16020010300

يتعيرشرتكد ناتسراميب 123700112,030,279 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 350,27901,680,000

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 383,0725.300002,030,279راميب1602001000 350,2791,680,000

315,2511,512,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 78,24823.35201,827,251 16020010190

35,028168,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 205,9110.9860203,028 16020010300

روشك ييوراد مولع تاقيقحت زكرم 1237001216,828 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 10,32806,500

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

153109.9869016,828 10,3286,500

10,3286,500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 153109.986916,828 16030030030

امورت تاقيقحت زكرم 1237001328,622 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 28,0620560

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

260110.0846028,622 28,062560

28,062560هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 260110.084628,622 16030030030

يروانف و ملع كراپ نارهت ينامرد،يتشادهب و يكشزپ مولع هاگشناد - 1237001410,500 10,0000500

يروĤنفو ملع يربهارو شهوژپ همانرب  ملعديلوت دشر خرن1804014000
يروĤنفو

3500.000001,500 1,5000

1,5000هژورپاه تيلاعف يزاسدنتسمو يروĤنف هعسوت تاعلاطم ماجنا 3500.00001,500 18040140050

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 40225.000009,000ينيرفآنف دشر خرن1805012000 8,500500

8,500500درومروĤنف ياهدحاوواه تكرشزا تيامح 39230.76929,000 18050120090

تسيز طيحم هدكشهوژپ 1237001525,500 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 23,00002,500

95



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يعيبط مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1804010000
يملع

27944.4444025,500 23,0002,500

11,5002,000هژورپاوه يگدولآ ياهشهوژپ ماجنا 111,227.272713,500 18040100020

5,750250هژورپدماجديازداوم ياه شهوژپ ماجنا 11545.45456,000 18040100120

5,750250هژورپبآ تيفيك ياه شهوژپ ماجنا 51,200.00006,000 18040100130

يكشزپنادند مولع هدكشهوژپ - 1237001628,826 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 24,82604,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

262110.0229028,826 24,8264,000

24,8264,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 262110.022928,826 16030030030

يبصع يناوتزاب هدكشهوژپ - 1237001797,500 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 57,500040,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

886110.0451097,500 57,50040,000

57,50040,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 886110.045197,500 16030030030

ييوراد ناهايگ تاقيقحت زكرم نارهت ينامرد يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 123700186,250 5,7500500

ييوراد ناهايگ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805009000
يملع

10625.000006,250 5,750500

3,700100هژورپييوراد ناهايگاب طبترم ينيلابو يكشزپ هياپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 8475.00003,800 18050090040

2,050400هژورپييوراد ناهايگاب طبترم هياپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 5490.00002,450 18050090050

يكشزپناور زكرم 1237001912,000 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 11,5000500

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

109110.0917012,000 11,500500
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

11,500500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 109110.091712,000 16030030030

ناطرس تاقيقحت زكرم - 1237002023,500 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 23,0000500

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

214109.8131023,500 23,000500

23,000500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 214109.813123,500 16030030030

يروĤنف ونان تاقيقحت زكرم - 123700216,250 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 5,7500500

ونان يروĤنف هعسوتزا تيامح همانرب 12520.833306,250ونان تاديلوت دشر خرن1805017000 5,750500

5,750500يزاسيراجت دشر خرنونان يروĤنف يشهوژپ ياه هتفاي يزاس يراجت هب كمك 15416.66676,250 18050170020

يداينب ياهلولس و تسوپ تاقيقحت زكرم 1237002236,429 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 32,92903,500

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

331110.0574036,429 32,9293,500

32,9293,500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 331110.057436,429 16030030030

نامرد و تشادهب 12370112,853,055 ناشاك ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,003,05501,850,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,433122.12140175,000دنم هرهب تيعمج1601002000 117,00058,000

9,0001,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 47,1690.212010,000 16010020010

3,8004,400يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 8,5860.95508,200 16010020020

9,8003,200تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 67,3570.193013,000 16010020030

11,0005,900رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 172,4490.098016,900 16010020050

11,4004,600رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 20,0250.799016,000 16010020060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

8,8002,200رفن 34,0550.323011,000 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

11,9005,200رفن 35,3300.484017,100 16010020080

27,70021,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 52,5910.926048,700 16010020090

11,0001,600تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 165,7890.076012,600 16010020100

12,6008,900رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 76,5120.281021,500 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 91,6853.00000275,055دنم هرهب تيعمج1601003000 223,05552,000

12,2004,300رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 217,1050.076016,500 16010030010

22,6009,200رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 424,0000.075031,800 16010030020

10,0001,200يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 26,8580.417011,200 16010030040

10,0001,400تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 165,2170.069011,400 16010030050

12,4003,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 46,6660.330015,400 16010030060

42,4009,200رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 116,7420.442051,600 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

11,5002,300رفن 250,9090.055013,800 16010030080

43,4006,900رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 138,9500.362050,300 16010030090

21,3001,300رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 265,8820.085022,600 16010030100

17,2004,600تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 838,4610.026021,800 16010030110

7,9551,500رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 137,0280.06909,455 16010030130
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,1007,100رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 118,5180.162019,200 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 969,8732.075502,013,000راميب1602001000 553,0001,460,000

360,000926,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 55,91323.00001,286,000 16020010190

193,000534,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 737,3220.9860727,000 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 37,0022.97280110,000دنم هرهب تيعمج1602002000 110,0000

36,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 6,0006.000036,000 16020020030

74,0000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 24,6663.000174,000 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 485,833.33330280,000وراد ملق1602005000 0280,000

0280,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 46,6666.0001280,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا ناشاك ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1237012675,589 615,589060,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1355.00000355راكشزرو1702002000 3550

3550وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3101.1452355 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

447.72730340 3400

3400رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 748.5714340 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

315275.2381086,700 80,7006,000

80,7006,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 275315.272786,700 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

2061,178.88350242,850 212,85030,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

42,8946,045وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 237206.493748,939 18030020010

169,95623,955وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 941206.0691193,911 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

1053.14290330 3300

3300وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 3110.0000330 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1261,565.87300197,300 189,5007,800

189,5007,800وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,565126.0703197,300 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

182320.4066058,314 55,0143,300

55,0143,300وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 320182.231358,314 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

121,833.3333022,000 22,0000

22,0000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 1,83312.002222,000 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

83,025.0000024,200 14,5009,700

14,5009,700وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3,0258.000024,200 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 110392.7273043,200درواتسد1805003000 40,0003,200

40,0003,200هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 392110.204143,200 18050030010

نامرد و تشادهب 12370614,700,937 مق ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,525,93703,175,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 198,0000.86660171,582دنم هرهب تيعمج1601002000 73,58298,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,0005,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 42,4530.21209,000 16010020010

15,00021,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 37,6960.955036,000 16010020020

3,0824,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 36,6940.19307,082 16010020030

8,00012,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 204,0820.098020,000 16010020050

8,00012,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 25,0310.799020,000 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

1,5003,000رفن 13,9320.32304,500 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

3,0005,000رفن 16,5290.48408,000 16010020080

5,0007,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 12,9590.926012,000 16010020090

22,00022,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 578,9470.076044,000 16010020100

4,0007,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 39,1460.281011,000 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,000,0000.25330253,300دنم هرهب تيعمج1601003000 201,30052,000

9,0003,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 157,8950.076012,000 16010030010

13,6622,591رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 216,7100.075016,253 16010030020

27,4767,679يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 84,3040.417035,155 16010030040

5,0001,728تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 97,5030.06906,728 16010030050

30,0008,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 115,1520.330038,000 16010030060

25,0005,091رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 68,0790.442030,091 16010030070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

3,5001,440رفن 89,8140.05504,940 16010030080

15,0004,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 52,4860.362019,000 16010030090

12,0002,880رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 175,0530.085014,880 16010030100

32,0009,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,576,9230.026041,000 16010030110

13,6622,591رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 235,5510.069016,253 16010030130

15,0004,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 117,2840.162019,000 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,600,0002.377403,803,805راميب1602001000 1,107,8052,696,000

103,765296,000راميبيرتسب نامرد تامدخ هيارا 17,38123.0001399,765 16020010020

1,004,0402,400,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 3,404,0401.00003,404,040 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 720,464.28570143,250دنم هرهب تيعمج1602002000 143,2500

17,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 5,6672.999817,000 16020020030

120,2500تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 20,0425.9999120,250 16020020040

6,0000تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 21285.71436,000 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 54,8336.00000329,000وراد ملق1602005000 0329,000

0329,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 54,8336.0000329,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1237062394,357 مق ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 369,357025,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,0001.000001,000راكشزرو1702002000 1,0000

1,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,0001.00001,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

17044.117607,500 7,5000

7,5000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 17044.11767,500 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

413314.77000130,000 130,0000

130,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 413314.7700130,000 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

495205.87270101,907 79,40722,500

1,925545وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 12205.83332,470 18030020010

77,48221,955وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 483205.873799,437 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

81104.938308,500 8,5000

8,5000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 81104.93838,500 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

421125.8907053,000 53,0000

53,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 421125.890753,000 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

203182.0197036,950 36,9500

36,9500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 203182.019736,950 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,95812.0010047,500 45,0002,500

45,0002,500وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 3,95812.001047,500 18030080170
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

5008.000004,000 4,0000

4,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 5008.00004,000 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 36111.111104,000درواتسد1805003000 4,0000

4,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 36111.11114,000 18050030010

نامرد و تشادهب يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 123800116,397,609 3,747,609012,650,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 272,5502.18040594,262دنم هرهب تيعمج1601002000 430,684163,578

107,32941,739رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 703,1530.2120149,068 16010020010

42,95616,705يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 62,4730.955059,661 16010020020

34,36613,365تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 247,3130.193047,731 16010020030

44,71817,391رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 633,7160.098062,109 16010020050

30,07111,694رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 52,2720.799041,765 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

8,5913,341رفن 36,9440.323011,932 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

51,55120,047رفن 147,9310.484071,598 16010020080

19,9983,867رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 25,7730.926023,865 16010020090

39,55615,383تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 722,8840.076054,939 16010020100

51,54820,046رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 254,7840.281071,594 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 5,342,5050.16200865,726دنم هرهب تيعمج1601003000 626,654239,072
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

80,98631,496رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,479,9850.0760112,482 16010030010

62,33724,242رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,154,3890.075086,579 16010030020

49,87019,394يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 166,1000.417069,264 16010030040

37,40314,545تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 752,8700.069051,948 16010030050

68,57126,667رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 288,6010.330095,238 16010030060

43,63616,970رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 137,1170.442060,606 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

12,4674,848رفن 314,8290.055017,315 16010030080

28,2686,365رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 95,6770.362034,633 16010030090

49,87019,394رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 814,8660.085069,264 16010030100

56,10421,818تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 2,997,0280.026077,922 16010030110

62,33724,242رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 1,254,7710.069086,579 16010030130

74,80529,091رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 641,3340.1620103,896 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 716,88916.2445011,645,472راميب1602001000 2,603,3549,042,118

2,603,3549,042,118رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 11,810,8230.986011,645,472 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 98,9310.8786086,917دنم هرهب تيعمج1602002000 86,9170

86,9170تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 28,9723.000086,917 16020020030

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 252,54612.691703,205,232وراد ملق1602005000 03,205,232

03,205,232وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 534,2056.00003,205,232 16020050080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

باصعا مولع تاقيقحت زكرم يتشهب ديهش ينامرد، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 123800228,204 28,20400

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

256110.1719028,204 28,2040

28,2040هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 256110.171928,204 16030030030

اضعا دنويپ و دبك ، شراوگ تاقيقحت زكرم 123800368,075 يتشهب ديهش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 56,075012,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

510133.4804068,075 56,07512,000

56,07512,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 619109.975868,075 16030030030

هيذغت وتيتسنا 1238004117,113 يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 99,113018,000

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

1117,113.00000117,113 99,11318,000

99,11318,000هژورپيكشزپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 651,801.7385117,113 18050070190

شهوژپ - يوير ياهيراميب و لس ينامرد و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم 1238005158,238 147,025011,213

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

1,336118.44160158,238 147,02511,213

147,02511,213هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1,438110.0403158,238 16030030030

تسوپ تاقيقحت زكرم 123800614,062 يتشهب ديهش يكشزپ مولع هاگشناد - 9,86204,200

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

89158.0000014,062 9,8624,200

9,8624,200هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 128109.859414,062 16030030030

زير نورد ددغ هدكشهوژپ 1238007114,490 يتشهب ديهش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 114,2400250
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

1,038110.29870114,490 114,240250

114,240250هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1,038110.2987114,490 16030030030

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12380083,947,956 يتشهب ديهش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,977,3590970,597

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,0131.000002,013راكشزرو1702002000 2,0130

2,0130وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,0131.00002,013 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

2044.00000880 8800

8800رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2044.0000880 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

2,897315.00520912,570 912,5700

912,5700وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,897315.0052912,570 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

5,703206.017401,174,917 657,910517,007

657,910517,007وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 5,703206.01741,174,917 18030020010

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

14108.000001,512 1,5120

1,5120وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 14108.00001,512 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

4,657126.00560586,808 500,31586,493

500,31586,493وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 4,657126.0056586,808 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

4,773182.03290868,843 501,746367,097
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

501,746367,097وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 4,773182.0329868,843 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

17,48612.00030209,837 209,8370

209,8370وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 17,48612.0003209,837 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

10,1508.0000081,200 81,2000

81,2000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 10,1508.000081,200 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 994110.03620109,376درواتسد1805003000 109,3760

109,3760هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 994110.0362109,376 18050030010

1( راردا يراجم و هيلك ) 123800918,287 يتشهب ديهش يكشزپ مولع هاگشناد - يژولوروا تاقيقحت زكرم 15,28703,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

138132.5145018,287 15,2873,000

15,2873,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 166110.162718,287 16030030030

مشچ تاقيقحت زكرم 1238001014,983 يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 13,24801,735

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

120124.8583014,983 13,2481,735

13,2481,735هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 136110.169114,983 16030030030

يكشزپ نادند مولع تاقيقحت زكرم يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 123800116,896 6,1960700

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

56123.142906,896 6,196700

6,196700هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 62111.22586,896 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نامرد يروشناد حيسم ناتسراميب - ) ) 123800121,198,367 يوير ياهيراميب و لس ينامرد و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم 238,3670960,000

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 988,8760.98600975,032راميب1602001000 238,367736,665

238,367736,665راميبيرتسب ناراميب نامرد 42,39223.0004975,032 16020010190

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 37,2226.00010223,335وراد ملق1602005000 0223,335

0223,335وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 37,2226.0001223,335 16020050080

يشزومآ ياههمانرب يارجا يروشناد حيسم ناتسراميب -) ) 1238001388,893 يوير ياهيراميب و لس ينامرد و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم 88,89300

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

111314.3423034,892 34,8920

34,8920وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 111314.342334,892 18030010020

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

191181.9424034,751 34,7510

34,7510وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 191181.942434,751 18030060020

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

2,4068.0008019,250 19,2500

19,2500وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 2,4068.000819,250 18030090120

ناكدوك تمالس هدكشهوژپ يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1238001411,500 11,50000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

104,0000.1106011,500 11,5000

11,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 104110.576911,500 16030030030

ناطرس تاقيقحت زكرم يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد  - 1238001511,500 11,50000

109



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

104110.5769011,500 11,5000

11,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 104110.576911,500 16030030030

يرورابان و يروراب تشادهب تاقيقحت زكرم 1238001611,500 يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 11,50000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

105110.0005011,500 11,5000

11,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 104110.576911,500 16030030030

نامرد و تشادهب 12380114,291,982 نيوزق ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,856,30902,435,673

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 425,3541.66930710,032دنم هرهب تيعمج1601002000 264,132445,900

27,69846,759رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 351,2090.212074,457 16010020010

18,89031,890يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 53,1730.955050,780 16010020020

24,55841,458تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 342,0520.193066,016 16010020030

1,6082,715رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 44,1110.09804,323 16010020050

1,9603,309رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 6,5950.79895,269 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

12,91921,810رفن 107,5190.323034,729 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

59,329100,156رفن 329,5170.4840159,485 16010020080

22,04137,210رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 63,9860.926059,251 16010020090

79,264133,811تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 2,803,6130.0760213,075 16010020100

15,86526,782رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 151,7680.281042,647 16010020120
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 590,0650.78350462,311دنم هرهب تيعمج1601003000 408,45653,855

14,1151,861رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 210,2110.076015,976 16010030010

42,7575,638رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 645,2600.075048,395 16010030020

35,3614,662يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 95,9790.417040,023 16010030040

15,2882,016تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 250,7810.069017,304 16010030050

73,3499,671رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 251,5770.330083,020 16010030060

6,297830رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 16,1240.44207,127 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

10,1901,344رفن 209,7000.055011,534 16010030080

16,9012,228رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 52,8440.362019,129 16010030090

31,2224,117رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 415,7430.085035,339 16010030100

92,02012,133تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 4,005,8850.0260104,153 16010030110

38,3425,055رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 628,9500.069043,397 16010030130

32,6144,300رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 227,8660.162036,914 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 117,89222.041602,598,534راميب1602001000 987,6161,610,918

675,5231,101,857راميبيياپرس نامرد تامدخ هيارا 76,11323.35191,777,380 16020010030

312,093509,061رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 832,8140.9860821,154 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 1,269,9800.15440196,105دنم هرهب تيعمج1602002000 196,1050

94,5630تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 15,5826.068794,563 16020020030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

61,1390تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 20,2593.017961,139 16020020040

40,4030تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 139290.669140,403 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 53,9006.02970325,000وراد ملق1602005000 0325,000

0325,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 53,9006.0297325,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1238012662,714 نيوزق يكشزپ مولع هاگشناد - 624,714038,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3001.00000300راكشزرو1702002000 3000

3000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3001.0000300 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

2144.00000924 9240

9240رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2144.0000924 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

326315.00000102,690 102,6900

102,6900وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 326315.0000102,690 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,043206.00000214,858 189,25825,600

023,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 100230.000023,000 18030020010

189,2582,600وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 943203.4549191,858 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

109105.0000011,445 11,4450

11,4450وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 109105.000011,445 18030040020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,583126.00000199,458 193,0586,400

193,0586,400وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,583126.0000199,458 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

340182.0000061,880 61,8800

61,8800وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 340182.000061,880 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,31212.0329039,853 33,8536,000

33,8536,000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 3,31212.032939,853 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,4138.0014011,306 11,3060

11,3060وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,4138.001411,306 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 181110.4972020,000درواتسد1805003000 20,0000

20,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 181110.497220,000 18050030010

نامرد و تشادهب 12380214,906,482 يزكرم ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,939,37502,967,107

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 329,6902.31990764,852دنم هرهب تيعمج1601002000 320,899443,953

1,5251,349رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 13,5560.21202,874 16010020010

26,29736,065يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 65,3000.955062,362 16010020020

23,00531,552تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 282,6870.193054,557 16010020030

12,87316,978رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 304,6020.098029,851 16010020050

23,41832,117رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 69,5050.799055,535 16010020060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

13,89519,079رفن 102,0870.323032,974 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

95,547131,042رفن 468,1600.4840226,589 16010020080

32,37948,285رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 86,1800.936080,664 16010020090

35,94548,374تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,109,4860.076084,319 16010020100

56,01579,112رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 480,8790.2810135,127 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,099,7640.61710678,686دنم هرهب تيعمج1601003000 623,54655,140

5,657526رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 81,3550.07606,183 16010030010

35,8473,405رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 523,3600.075039,252 16010030020

91,3788,624يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 168,3840.5939100,002 16010030040

38,3103,615تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 607,6080.069041,925 16010030050

35,0003,256رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 174,9000.218738,256 16010030060

35,8003,380رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 88,6420.442039,180 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

12,5221,182رفن 296,2690.046313,704 16010030080

84,3664,772رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 204,8150.435289,138 16010030090

28,4202,724رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 366,4000.085031,144 16010030100

127,06711,468تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 6,069,9210.0228138,535 16010030110

37,3973,526رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 759,1060.053940,923 16010030130
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

91,7828,662رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 620,0240.1620100,444 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,429,4541.917102,740,336راميب1602001000 881,2501,859,086

286,0051,237,495راميبيرتسب ناراميب نامرد 66,24022.99971,523,500 16020010190

595,245621,591رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,234,1140.98601,216,836 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 1,419,4540.08010113,680دنم هرهب تيعمج1602002000 113,6800

51,8890تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 8,6486.000151,889 16020020030

61,7910تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 20,5973.000061,791 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 1,439,4540.42300608,928وراد ملق1602005000 0608,928

0608,928وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 101,4886.0000608,928 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1238022726,000 كارا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 701,322024,678

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4,2131.259705,307راكشزرو1702002000 5,3070

5,3070وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5,3080.99985,307 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

37844.0926016,667 16,6670

16,6670رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 37844.092616,667 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

188315.7394059,359 59,3590

59,3590وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 188315.739459,359 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,114207.79800231,487 222,2229,265
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

222,2229,265وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,114207.7980231,487 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

192105.2344020,205 15,2904,915

15,2904,915وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 192105.234420,205 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,273126.02110286,446 283,0243,422

283,0243,422وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,273126.0211286,446 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

160181.4688029,035 27,0352,000

27,0352,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 160181.468829,035 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,21310.0657042,407 37,3315,076

37,3315,076وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 4,21310.065742,407 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

4,2135.7410024,187 24,1870

24,1870وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 4,2135.741024,187 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 99110.1010010,900درواتسد1805003000 10,9000

10,9000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 99110.101010,900 18050030010

تالحم يكشزپاريپ هدكشناد 1238023179 كارا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 17900

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1179.00000179 1790

1790وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1179.0000179 18030050030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دنزاش يكشزپاريپ هدكشناد 12380244,218 كارا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 4,21800

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

29145.448304,218 4,2180

4,2180وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 29145.44834,218 18030050030

نامرد و تشادهب - هواس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 1238221933,839 451,8390482,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 134,1831.46340196,367دنم هرهب تيعمج1601002000 100,36796,000

11,1502,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 62,0280.212013,150 16010020010

11,1502,500يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 14,2930.955013,650 16010020020

11,1501,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 62,9530.193012,150 16010020030

11,1502,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 134,1830.098013,150 16010020050

11,1502,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 16,4580.799013,150 16010020060

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

11,16781,000رفن 190,4270.484092,167 16010020080

11,1502,500رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 14,7400.926113,650 16010020090

11,1502,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 173,0260.076013,150 16010020100

11,1501,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 43,2380.281012,150 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 161,1450.77180124,367دنم هرهب تيعمج1601003000 100,36724,000

8,3631,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 123,1970.07609,363 16010030010

8,3631,000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 124,8400.07509,363 16010030020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,3745,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 32,0720.417013,374 16010030040

8,363500تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 128,4490.06908,863 16010030050

8,3632,400رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 32,6150.330010,763 16010030060

8,3631,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 21,1830.44209,363 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

8,363500رفن 161,1450.05508,863 16010030080

8,3633,300رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 32,2180.362011,663 16010030090

8,3634,000رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 145,4470.085012,363 16010030100

8,3632,400تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 413,9610.026010,763 16010030110

8,3632,400رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 155,9850.069010,763 16010030130

8,363500رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 54,7090.16208,863 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 20,34423.00040467,920راميب1602001000 225,920242,000

180,736193,600راميبيرتسب ناراميب نامرد 16,27523.0007374,336 16020010190

45,18448,400رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 94,9120.986093,584 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 4,1976.0007025,185دنم هرهب تيعمج1602002000 25,1850

8,3950تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 1,3996.00078,395 16020020030

16,7900تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 5,5963.000416,790 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 20,0006.00000120,000وراد ملق1602005000 0120,000

0120,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 20,0006.0000120,000 16020050080

118



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشزومآ ياه همانرب يارجا - هواس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 123822276,518 75,9180600

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 951.0000095راكشزرو1702002000 950

950وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 951.000095 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

5744.280702,524 2,5240

2,5240رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 5744.28072,524 18020010030

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

121106.2397012,855 12,755100

12,755100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 121106.239712,855 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

278126.7770035,244 34,944300

34,944300وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 278126.777035,244 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

87212.1560010,600 10,450150

10,450150وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 87212.156010,600 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

8328.052906,700 6,65050

6,65050وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 8328.05296,700 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 77110.389608,500درواتسد1805003000 8,5000

8,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 77110.38968,500 18050030010

نامرد و تشادهب - نيمخ ينامرد،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 1238241429,417 209,4170220,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 36,5002.1758079,417دنم هرهب تيعمج1601002000 49,41730,000

7,500500رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 36,0000.22228,000 16010020010

5,5001,200يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 7,2000.93066,700 16010020020

3,0001,250تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 22,0200.19304,250 16010020030

2,5001,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 36,0000.09723,500 16010020050

11,000900رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 15,6000.762811,900 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

2,500550رفن 9,5000.32113,050 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

7,00010,500رفن 36,0000.486117,500 16010020080

6,41710,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 18,0000.912116,417 16010020090

4,0001,100تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 70,0000.07295,100 16010020100

03,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 10,5000.28573,000 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 75,0000.9067068,000دنم هرهب تيعمج1601003000 61,0007,000

6,3000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 75,0000.08406,300 16010030010

6,000200رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 75,0000.08276,200 16010030020

9,0001,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 24,0000.416710,000 16010030040

2,000150تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 26,8000.08022,150 16010030050

10,0000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 30,0000.333310,000 16010030060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,6000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 5,9000.44072,600 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

100400رفن 7,7000.0649500 16010030080

7,0003,600رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 29,2810.362010,600 16010030090

2,000850رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 30,5000.09342,850 16010030100

7,500500تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 300,0000.02678,000 16010030110

6,000300رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 91,3040.06906,300 16010030130

2,5000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 15,0000.16672,500 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 121,0002.06120249,400راميب1602001000 88,000161,400

26,000111,400راميبيرتسب ناراميب نامرد 6,00022.9000137,400 16020010190

62,00050,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 115,0000.9739112,000 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 2,9103.7801011,000دنم هرهب تيعمج1602002000 11,0000

4,5000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 7506.00004,500 16020020030

6,5000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 2,1603.00936,500 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 3,6006.0000021,600وراد ملق1602005000 021,600

021,600وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 3,6006.000021,600 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا - نيمخ ينامرد،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 123824255,055 54,7050350

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3621.00000362راكشزرو1702002000 3620

3620وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3621.0000362 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب 2544.000001,100زومآرنه1802001000 1,1000

1,1000زومآ شناديشرورپو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيكدوبهبو ياقترا 2544.00001,100 18020010080

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

61105.000006,405 6,4050

6,4050وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 61105.00006,405 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

302126.8146038,298 37,948350

37,948350وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 302126.814638,298 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

36212.000004,344 4,3440

4,3440وجشنادنايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا 36212.00004,344 18030080040

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3628.000002,896 2,8960

2,8960وجشنادييوجشناد يگنهرف تامدخ هيارا هب كمك 3628.00002,896 18030090210

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 15110.000001,650درواتسد1805003000 1,6500

1,6500هژورپيا هعسوت ياه شهوژپ ماجنا 15110.00001,650 18050030030

نامرد و تشادهب 12390018,850,100 نادمه ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,950,10005,900,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 812,0001.837801,492,300دنم هرهب تيعمج1601002000 802,300690,000

27,83020,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 225,6090.212047,830 16010020010

287,943236,073يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 548,7080.9550524,016 16010020020

129,00425,396تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 800,0000.1930154,400 16010020030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,6230رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 36,9690.09803,623 16010020050

144,13270,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 268,0000.7990214,132 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

41,2782,000رفن 133,9860.323043,278 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

52,751229,600رفن 583,3700.4840282,351 16010020080

75,491106,931رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 197,0000.9260182,422 16010020090

17,7680تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 233,7890.076017,768 16010020100

22,4800رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 80,0000.281022,480 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 912,3121.108001,010,800دنم هرهب تيعمج1601003000 665,800345,000

47,35650,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,281,0000.076097,356 16010030010

96,0750رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,281,0000.075096,075 16010030020

62,5500يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 150,0000.417062,550 16010030040

46,2500تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 669,7900.069146,250 16010030050

20,054100,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 363,8000.3300120,054 16010030060

59,2230رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 133,9880.442059,223 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

89,64595,000رفن 3,357,1810.0550184,645 16010030080

52,48570,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 338,3560.3620122,485 16010030090

78,88530,000رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 1,281,0000.0850108,885 16010030100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

20,4100تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 785,0000.026020,410 16010030110

75,2100رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 1,090,0000.069075,210 16010030130

17,6570رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 109,0000.162017,657 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 380,00013.644705,185,000راميب1602001000 1,265,0003,920,000

1,037,0003,150,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 182,04323.00014,187,000 16020010190

228,000770,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,012,1700.9860998,000 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 43,4005.00000217,000دنم هرهب تيعمج1602002000 217,0000

78,2000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 13,0345.999778,200 16020020030

81,0000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 27,0003.000081,000 16020020040

57,8000تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 200289.000057,800 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 157,5006.00000945,000وراد ملق1602005000 0945,000

0945,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 157,5006.0000945,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12390021,318,012 نادمه ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,178,0120140,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 7,0001.000007,000راكشزرو1702002000 7,0000

7,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 7,0001.00007,000 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

36344.0771016,000 16,0000

16,0000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 36344.077116,000 18020010030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,658150.72380249,900 249,9000

249,9000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 800312.3750249,900 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,802252.94120455,800 315,800140,000

0140,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 555252.2523140,000 18030020010

315,8000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,247253.2478315,800 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

10171.287107,200 7,2000

7,2000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 70102.85717,200 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,898182.61960346,612 346,6120

346,6120وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,745126.2703346,612 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,09573.0594080,000 80,0000

80,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 437183.066480,000 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

7,00011.0000077,000 77,0000

77,0000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 7,00011.000077,000 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

7,0004.5714032,000 32,0000

32,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3,8508.311732,000 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 432107.6389046,500درواتسد1805003000 46,5000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

46,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 432107.638946,500 18050030010

دنواهن يكشزپاريپ هدكشناد 123900338,479 نادمه ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 37,9790500

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

5044.000002,200 2,2000

2,2000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 5044.00002,200 18020010030

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

98105.3776010,327 10,3270

10,3270وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 98105.377610,327 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

202128.4752025,952 25,452500

25,452500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 202128.475225,952 18030050030

نامرد و تشادهب دابآدسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 1239021429,260 229,2600200,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 31,5001.7149054,019دنم هرهب تيعمج1601002000 20,51933,500

7,7500تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 37,0360.20937,750 16010020030

3000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 3520.8523300 16010020050

1,7190رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 2,1060.81621,719 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

1,2000رفن 2,8980.41411,200 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

1,20015,250رفن 33,5740.490016,450 16010020080

018,250رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 19,7080.926018,250 16010020090
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,3500رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 28,1140.29708,350 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 55,0001.1318062,248دنم هرهب تيعمج1601003000 53,9988,250

41,0000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 547,8260.074841,000 16010030050

7550رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 1,9850.3804755 16010030060

5000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 1,0170.4916500 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

1,3370رفن 22,0180.06071,337 16010030080

2,9060رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 39,8700.07292,906 16010030130

7,5008,250رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 94,6600.166415,750 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 14,20018.97150269,395راميب1602001000 140,395129,000

120,000111,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 9,60924.0400231,000 16020010190

20,39518,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 38,5400.996238,395 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 2,9004.9476014,348دنم هرهب تيعمج1602002000 14,3480

9,2000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 1,4676.27139,200 16020020030

5,1480تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 1,4933.44815,148 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 4,8756.0000029,250وراد ملق1602005000 029,250

029,250وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 64,875.000029,250 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا دابآدسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 123902272,470 71,7900680

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3501.00000350راكشزرو1702002000 3500
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3501.0000350 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

10044.000004,400 4,4000

4,4000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 10044.00004,400 18020010030

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

75105.000007,875 7,8750

7,8750وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 75105.00007,875 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

375126.0000047,250 46,570680

46,570680وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 375126.000047,250 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

35012.000004,200 4,2000

4,2000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 35012.00004,200 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3508.000002,800 2,8000

2,8000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3508.00002,800 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 51109.705905,595درواتسد1805003000 5,5950

5,5950هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 51109.70595,595 18050030010

نامرد و تشادهب 124000122,225,472 سراف ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 6,553,472015,672,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,632,3561.776602,900,000دنم هرهب تيعمج1601002000 1,400,0001,500,000

91,100100,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 901,2860.2120191,100 16010020010
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

91,000100,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 200,0000.9550191,000 16010020020

150,000139,500تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,500,0000.1930289,500 16010020030

190,000162,800رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 3,600,0000.0980352,800 16010020050

100,000300,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 500,0000.8000400,000 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

197,900150,000رفن 1,077,0840.3230347,900 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

178,800160,000رفن 700,0000.4840338,800 16010020080

70,00091,310رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 445,6470.3620161,310 16010020090

150,000153,800تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 4,000,0000.0760303,800 16010020100

181,200142,590رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 1,152,1000.2810323,790 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 2,938,4650.769102,260,000دنم هرهب تيعمج1601003000 1,360,000900,000

90,000100,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 2,500,0000.0760190,000 16010030010

191,40033,710رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 3,000,0000.0750225,110 16010030020

150,00058,500يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 500,0000.4170208,500 16010030040

50,00033,500تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,210,0000.069083,500 16010030050

151,95085,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 718,0300.3300236,950 16010030060

144,200121,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 600,0000.4420265,200 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

21,30015,000رفن 660,0000.055036,300 16010030080
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

39,65025,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 178,5950.362064,650 16010030090

150,00087,900رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 2,800,0000.0850237,900 16010030100

40,00044,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 3,235,0000.026084,000 16010030110

150,000153,800رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 4,400,0000.0690303,800 16010030130

181,500142,590رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 2,000,0000.1620324,090 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 6,500,0002.0967013,628,472راميب1602001000 3,128,47210,500,000

1,528,4724,700,000راميبيرتسب نامرد تامدخ هيارا 270,80023.00036,228,472 16020010020

1,600,0005,800,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 7,505,0000.98607,400,000 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 200,0003.32500665,000دنم هرهب تيعمج1602002000 665,0000

213,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 35,5006.0000213,000 16020020030

431,7700تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 143,9233.0000431,770 16020020040

20,2300تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 70289.000020,230 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 462,0006.000002,772,000وراد ملق1602005000 02,772,000

02,772,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 462,0006.00002,772,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12400022,404,326 زاريش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,053,3260351,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,1351.013201,150راكشزرو1702002000 1,1500

1,1500وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,1351.01321,150 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

30044.0633013,219 13,2190
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

13,2190رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 30044.063313,219 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

2,373314.98060747,449 747,4490

747,4490وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,373314.9806747,449 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

4,020205.02790824,212 518,212306,000

0306,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 956320.0837306,000 18030020010

518,2120وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 3,064169.1292518,212 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

25105.120002,628 2,6280

2,6280وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 25105.12002,628 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,439126.04590307,426 307,4260

307,4260وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,439126.0459307,426 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,410182.23690256,954 256,9540

256,9540وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,410182.2369256,954 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,78012.01030105,450 80,45025,000

80,45025,000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 8,78012.0103105,450 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

6,2008.0645050,000 50,0000

50,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 6,2008.064550,000 18030090120
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 870110.1586095,838درواتسد1805003000 75,83820,000

75,83820,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 870110.158695,838 18050030010

زاريش يكشزپ مولع هاگشهوژپ 124000397,568 زاريش ينامرد، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 70,568027,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

885110.2463097,568 70,56827,000

70,56827,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 885110.246397,568 16030030030

نابهتسا يكشزپاريپ هدكشناد 124000443,064 زاريش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 41,06402,000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

341126.2874043,064 41,0642,000

41,0642,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 341126.287443,064 18030050030

ينسمم يكشزپاريپ هدكشناد 124000523,444 زاريش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 22,44401,000

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

57105.263206,000 6,0000

6,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 57105.26326,000 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

138126.4058017,444 16,4441,000

16,4441,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 138126.405817,444 18030050030

هدابآ يراتسرپ هدكشناد 124000618,190 زاريش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 17,19001,000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

144126.3194018,190 17,1901,000

17,1901,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 144126.319418,190 18030050030
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

درمال يراتسرپ هدكشناد 124000721,824 زاريش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 20,82401,000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

173126.1503021,824 20,8241,000

20,8241,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 173126.150321,824 18030050030

اضعا و دبك دنويپ هب كمك 1240008105,925 زاريش ينامرد، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 105,92500

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

960110.33850105,925 105,9250

105,9250هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 960110.3385105,925 16030030030

اضعا ميمرت و دنويپ زكرم - سراف ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 124000941,057 41,05700

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

372110.3683041,057 41,0570

41,0570هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 372110.368341,057 16030030030

باراد يكشزپاريپ هدكشناد 1240001012,300 زاريش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 11,8000500

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

38104.868403,985 3,9850

3,9850وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 38104.86843,985 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

66125.984808,315 7,815500

7,815500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 66125.98488,315 18030050030

نامرد و تشادهب 12400415,647,169 رهشوب ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,504,93603,142,233

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,125,6120.77030867,005دنم هرهب تيعمج1601002000 433,128433,877
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

35,77521,694رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 271,0800.212057,469 16010020010

71,25678,099يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 156,3920.9550149,355 16010020020

34,89534,710تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 360,6450.193069,605 16010020030

34,14539,049رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 74,6870.980073,194 16010020050

36,45834,710رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 89,0710.799071,168 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

32,85930,371رفن 195,7580.323063,230 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

31,56821,694رفن 110,0450.484053,262 16010020080

45,58039,049رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 91,3920.926084,629 16010020090

73,67486,775تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 2,111,1700.0760160,449 16010020100

36,91847,726رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 301,2240.281084,644 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,546,8230.60580937,092دنم هرهب تيعمج1601003000 821,921115,171

55,0168,062رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 829,9750.076063,078 16010030010

56,8958,061رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 866,0750.075064,956 16010030020

90,2568,062يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 235,7740.417098,318 16010030040

60,5268,062تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 994,0300.069068,588 16010030050

74,5868,062رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 250,4480.330082,648 16010030060

62,5458,062رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 159,7430.442070,607 16010030070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

69,8959,213رفن 143,8320.550079,108 16010030080

75,5809,213رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 234,2340.362084,793 16010030090

74,5829,213رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 985,8140.085083,795 16010030100

111,83423,034تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 5,187,1670.0260134,868 16010030110

60,2568,062رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 990,1200.069068,318 16010030130

29,9508,065رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 234,6600.162038,015 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,354,5892.239503,033,599راميب1602001000 1,023,7592,009,840

1,023,7592,009,840رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,354,5892.23953,033,599 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 35,2856.40860226,128دنم هرهب تيعمج1602002000 226,1280

117,1580تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 7,32216.0008117,158 16020020030

108,9700تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 36,3233.0000108,970 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 97,2246.00000583,345وراد ملق1602005000 0583,345

0583,345وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 97,2246.0000583,345 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1240042528,036 رهشوب ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 498,036030,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2211.00000221راكشزرو1702002000 2210

2210وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2211.0000221 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

17355.491309,600 9,6000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,6000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 17355.49139,600 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

97357.6701034,694 34,6940

34,6940وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 97357.670134,694 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

777235.97680183,354 183,3540

183,3540وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 777235.9768183,354 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

293115.8055033,931 33,9310

33,9310وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 293115.805533,931 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,460129.62670189,255 159,25530,000

159,25530,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,460129.6267189,255 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

140203.7929028,531 28,5310

28,5310وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 140203.792928,531 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,52915.9549040,350 40,3500

40,3500وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 2,52915.954940,350 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3508.000002,800 2,8000

2,8000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3508.00002,800 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 48110.416705,300درواتسد1805003000 5,3000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,3000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 48110.41675,300 18050030010

نامرد و تشادهب 12401014,769,434 دمحاريوب و هيوليكهك ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,069,43402,700,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 04,750,000.000001,007,000دنم هرهب تيعمج1601002000 565,000442,000

90,00065,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 45,0003.4444155,000 16010020010

60,00035,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 55,0001.727395,000 16010020020

45,00035,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 35,0002.285780,000 16010020030

35,00025,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 27,0002.222260,000 16010020050

85,00062,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 85,0001.7294147,000 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

85,00050,000رفن 55,0002.4545135,000 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

55,00050,000رفن 45,0002.3333105,000 16010020080

50,00055,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 45,0002.3333105,000 16010020090

25,00030,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 45,0001.222255,000 16010020100

35,00035,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 35,0002.000070,000 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1589,126.00000589,126دنم هرهب تيعمج1601003000 499,62689,500

63,0009,500رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 45,0001.611172,500 16010030010

55,0008,700رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 62,0001.027463,700 16010030020

71,0007,900يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 35,0002.254378,900 16010030040
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

38,9267,100تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 55,0000.836846,026 16010030050

33,0007,400رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 38,0001.063240,400 16010030060

28,5007,800رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 55,0000.660036,300 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

38,0007,400رفن 45,0001.008945,400 16010030080

22,0007,900رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 55,0000.543629,900 16010030090

32,0007,500رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 30,0001.316739,500 16010030100

31,2006,200تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 55,0000.680037,400 16010030110

33,0006,600رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 45,0000.880039,600 16010030130

54,0005,500رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 65,0000.915459,500 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 12,880,308.000002,880,308راميب1602001000 818,8082,061,500

405,0001,030,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 225,0006.37781,435,000 16020010190

413,8081,031,500رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 445,5003.24421,445,308 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 1186,000.00000186,000دنم هرهب تيعمج1602002000 186,0000

78,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 18,5004.216278,000 16020020030

106,0000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 25,0004.2400106,000 16020020040

2,0000تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 3,5000.57142,000 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 1107,000.00000107,000وراد ملق1602005000 0107,000

0107,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 10,00010.7000107,000 16020050080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1240102456,547 جوساي ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 416,547040,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 12,100.000002,100راكشزرو1702002000 2,1000

2,1000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,0001.05002,100 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

20315.000006,300 6,3000

6,3000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 15042.00006,300 18020010030

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,117205.95080230,047 190,04740,000

040,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 190210.526340,000 18030020010

190,0470وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 890213.5360190,047 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

132,800.0000032,800 32,8000

32,8000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 315104.127032,800 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1143,100.00000143,100 143,1000

143,1000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,152124.2188143,100 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

117,250.0000017,250 17,2500

17,2500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 95181.578917,250 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

19,200.000009,200 9,2000

9,2000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 76711.99489,200 18030080170
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

110,000.0000010,000 10,0000

10,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,2508.000010,000 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 15,750.000005,750درواتسد1805003000 5,7500

5,7500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 52110.57695,750 18050030010

ييوراد ناهايگ تاقيقحت زكرم - 12401035,750 دمحاريوب و هيوليكهك ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 5,75000

ييوراد ناهايگ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805009000
يملع

13442.307705,750 5,7500

3,5000هژورپييوراد ناهايگاب طبترم ينيلابو يكشزپ هياپ مولع ياه شهوژپ ماجنا 7500.00003,500 18050090040

2,2500هژورپييوراد ناهايگاب طبترم يزرواشك ياه شهوژپ ماجنا 6375.00002,250 18050090060

ناراسچگ تمالس شزومآ زكرم - 12401045,900 دمحاريوب و هيوليكهك ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 5,90000

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

12,500.000002,500 2,5000

2,5000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 5743.85962,500 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

13,400.000003,400 3,4000

3,4000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 27125.92593,400 18030050030

نامرد و تشادهب 12401112,126,881 اسف ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 446,88101,680,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 90,3832.59270234,337دنم هرهب تيعمج1601002000 80,337154,000

8,28010,800رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 90,0000.212019,080 16010020010

4,5454,814يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 9,8000.95509,359 16010020020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,0001,632تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 24,0000.19304,632 16010020030

7,0007,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 142,8570.098014,000 16010020050

6,00024,362رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 38,0000.799030,362 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

5,88819,952رفن 80,0000.323025,840 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

14,58228,978رفن 90,0000.484043,560 16010020080

19,89915,717رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 48,0000.742035,616 16010020090

5,14334,100تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 516,3550.076039,243 16010020100

6,0006,645رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 45,0000.281012,645 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 137,9411.01770140,381دنم هرهب تيعمج1601003000 90,38150,000

3,4282,500رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 78,0000.07605,928 16010030010

4,8004,200رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 120,0000.07509,000 16010030020

20,6255,646يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 63,0000.417026,271 16010030040

2,1503,600تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 83,3330.06905,750 16010030050

10,8002,400رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 40,0000.330013,200 16010030060

8,7502,300رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 25,0000.442011,050 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

1,2001,000رفن 40,0000.05502,200 16010030080

11,8286,954رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 51,8840.362018,782 16010030090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,9007,300رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 120,0000.085010,200 16010030100

3,0003,100تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 234,6150.02606,100 16010030110

18,5002,200رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 300,0000.069020,700 16010030130

2,4008,800رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 70,0000.160011,200 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 613,0002.401601,472,163راميب1602001000 219,1631,253,000

131,000965,000راميبيرتسب نامرد تامدخ هيارا 47,65223.00011,096,000 16020010020

88,163288,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 381,5040.9860376,163 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 228,3240.2496057,000دنم هرهب تيعمج1602002000 57,0000

37,8150تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 6,3026.000537,815 16020020030

19,1850تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 6,3953.000019,185 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 580384.48280223,000وراد ملق1602005000 0223,000

0223,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 60,0003.7167223,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1240112274,632 اسف يكشزپ مولع هاگشناد - 252,632022,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1281.00000128راكشزرو1702002000 1280

1280وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1281.0000128 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

14315.000004,410 4,4100

4,4100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 14315.00004,410 18030010020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

549206.00000113,094 91,09422,000

91,09422,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 549206.0000113,094 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

30105.000003,150 3,1500

3,1500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 30105.00003,150 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

887126.00000111,762 111,7620

111,7620وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 887126.0000111,762 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

50182.000009,100 9,1000

9,1000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 50182.00009,100 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,10012.0000013,200 13,2000

13,2000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 1,10012.000013,200 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

9068.000007,248 7,2480

7,2480وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 9068.00007,248 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 114110.0000012,540درواتسد1805003000 12,5400

12,5400هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 114110.000012,540 18050030010

نامرد و تشادهب 12401211,788,158 مرهج نامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 538,15801,250,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 105,0381.79930189,000دنم هرهب تيعمج1601002000 89,000100,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,0109,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 80,2360.212017,010 16010020010

12,46014,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 27,7070.955026,460 16010020020

8,0109,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 88,1350.193017,010 16010020030

10,68012,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 231,4280.098022,680 16010020050

7,1208,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 18,9240.799015,120 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

4,4505,000رفن 29,2570.32309,450 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

7,1208,000رفن 31,2400.484015,120 16010020080

8,0109,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 469,8900.036217,010 16010020090

10,68012,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 298,4210.076022,680 16010020100

12,46014,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 94,1640.281026,460 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 134,8101.20170162,000دنم هرهب تيعمج1601003000 83,00079,000

9,9609,480رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 255,7890.076019,440 16010030010

8,3007,900رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 216,0000.075016,200 16010030020

5,8105,530يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 27,1940.417011,340 16010030040

11,62011,060تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 328,6960.069022,680 16010030050

4,1503,950رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 24,5450.33008,100 16010030060

7,4707,110رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 32,9860.442014,580 16010030070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

4,1503,950رفن 147,2730.05508,100 16010030080

2,4902,370رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 13,4250.36204,860 16010030090

4,1503,950رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 95,2940.08508,100 16010030100

7,4707,110تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 560,7690.026014,580 16010030110

4,9804,740رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 140,8700.06909,720 16010030130

12,45011,850رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 150,0000.162024,300 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 709,4001.803201,279,158راميب1602001000 299,158980,000

209,411686,000راميبيرتسب نامرد تامدخ هيارا 38,93122.9999895,411 16020010020

89,747294,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 389,1960.9860383,747 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 239,8480.2793067,000دنم هرهب تيعمج1602002000 67,0000

43,5180تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 8,4205.168443,518 16020020030

16,4820تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 5,4943.000016,482 16020020040

7,0000تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 24291.66677,000 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 20,0004.5500091,000وراد ملق1602005000 091,000

091,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 15,1675.999991,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1240122226,379 مرهج يكشزپ مولع هاگشناد - 214,379012,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1201.00000120راكشزرو1702002000 1200

1200وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1201.0000120 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

1644.02520700 7000

7000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1643.7500700 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

15315.436204,700 4,7000

4,7000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 15313.33334,700 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1261,515.00000156,909 144,90912,000

20,38510,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 130,385.000030,385 18030020010

124,5242,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 614206.0651126,524 18030020020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

190126.0504024,000 24,0000

24,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 190126.315824,000 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

34182.492606,150 6,1500

6,1500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 34180.88246,150 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,06712.0008012,800 12,8000

12,8000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 1,06711.996312,800 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,3128.0018010,500 10,5000

10,5000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,3128.003010,500 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 95110.0629010,500درواتسد1805003000 10,5000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 95110.526310,500 18050030010

نامرد و تشادهب 124100120,861,942 ناسارخ ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 6,349,142014,512,800

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 549,1374.347002,387,100دنم هرهب تيعمج1601002000 973,5001,413,600

320,954466,050رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 3,712,2850.2120787,004 16010020010

30,18043,824يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 77,4910.955074,004 16010020020

62,13790,228تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 789,4520.1930152,365 16010020030

5,6068,141رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 140,2750.098013,747 16010020050

6,4739,399رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 19,8650.799015,872 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

40,26058,461رفن 305,6400.323098,721 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

49,15971,383رفن 249,0540.4840120,542 16010020080

3,5325,129رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 9,3540.92598,661 16010020090

448,858651,777تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 14,482,0330.07601,100,635 16010020100

6,3419,208رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 55,3340.281015,549 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 958,4792.170002,079,900دنم هرهب تيعمج1601003000 1,580,700499,200

62,53419,749رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,082,6710.076082,283 16010030010

149,15047,103رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 2,616,7090.0750196,253 16010030020

37,54111,856يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 118,4590.417049,397 16010030040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

30,6849,690تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 585,1410.069040,374 16010030050

58,66718,528رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 233,9250.330077,195 16010030060

1,473465رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 4,3860.44191,938 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

22,3727,065رفن 535,2310.055029,437 16010030080

3,9081,234رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 14,2060.36205,142 16010030090

70,49922,264رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 1,091,3350.085092,763 16010030100

506,448159,941تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 25,630,3770.0260666,389 16010030110

627,972198,320رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 11,975,1990.0690826,292 16010030130

9,4522,985رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 76,7690.162012,437 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 23565,432.2609013,004,942راميب1602001000 3,044,9429,960,000

2,437,9917,974,666راميبيرتسب ناراميب نامرد 445,90023.352010,412,657 16020010190

606,9511,985,334رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 2,629,1000.98602,592,285 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 4187,500.00000750,000دنم هرهب تيعمج1602002000 750,0000

120,8820تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 20,8135.8080120,882 16020020030

627,0930تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 224,2042.7970627,093 16020020040

2,0250تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 7289.28572,025 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 6440,000.000002,640,000وراد ملق1602005000 02,640,000

02,640,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 465,8545.66702,640,000 16020050080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12410022,342,718 دهشم ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,033,1180309,600

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9,3131.000009,313راكشزرو1702002000 9,3130

9,3130وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 9,3131.00009,313 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

35444.0000015,576 15,5760

15,5760رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 35444.000015,576 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,654315.00000521,010 521,0100

521,0100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,654315.0000521,010 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

3,856233.41810900,060 599,460300,600

599,460300,600وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 3,856233.4181900,060 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

253105.0000026,565 26,5650

26,5650وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 253105.000026,565 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,659126.00000335,034 335,0340

335,0340وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,659126.0000335,034 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

935182.00000170,170 170,1700

170,1700وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 935182.0000170,170 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9,35712.00000112,284 112,2840
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

112,2840وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 9,35712.0000112,284 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

9,3578.0000074,856 74,8560

74,8560وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 9,3578.000074,856 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1,617109.98760177,850درواتسد1805003000 168,8509,000

168,8509,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1,617109.9876177,850 18050030010

دهشم يكشزپ مولع هاگشهوژپ 124100349,938 دهشم يكشزپ مولع هاگشناد - 45,01804,920

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

453110.2384049,938 45,0184,920

45,0184,920هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 453110.238449,938 16030030030

نامرد و تشادهب 12410115,223,198 دنجريب ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,223,19803,000,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 5,313,9600.189801,008,350دنم هرهب تيعمج1601002000 368,350640,000

36,52463,460رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 471,6230.212099,984 16010020010

40,17769,806يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 115,1650.9550109,983 16010020020

21,61237,550تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 306,5400.193059,162 16010020030

51,72589,872رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 1,444,8600.0980141,597 16010020050

29,11550,588رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 99,7550.799079,703 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

29,85751,876رفن 253,0460.323081,733 16010020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

56,24797,728رفن 318,1300.4840153,975 16010020080

18,79932,662رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 55,5730.926051,461 16010020090

54,34794,426تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,957,5320.0760148,773 16010020100

29,94752,032رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 291,7380.281081,979 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 9,253,4300.08530789,697دنم هرهب تيعمج1601003000 709,69780,000

83,6599,430رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,224,8570.076093,089 16010030010

64,3417,253رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 954,5810.075071,594 16010030020

82,8759,342يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 221,1430.417092,217 16010030040

41,4944,677تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 669,1500.069046,171 16010030050

87,0569,813رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 293,5430.330096,869 16010030060

36,5374,120رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 91,9820.442040,657 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

55,7976,290رفن 1,128,8570.055062,087 16010030080

36,8354,152رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 113,2250.362040,987 16010030090

36,3044,092رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 475,2530.085040,396 16010030100

85,8249,674تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 3,673,0170.026095,498 16010030110

63,4177,149رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 1,022,6880.069070,566 16010030130

35,5584,008رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 244,2330.162039,566 16010030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,292,5292.353103,041,498راميب1602001000 821,4982,220,000

498,6551,347,555راميبيرتسب ناراميب نامرد 80,27023.00001,846,210 16020010190

322,843872,445رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,212,2590.98601,195,288 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 69,9854.62460323,653دنم هرهب تيعمج1602002000 323,6530

75,4080تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 12,5686.000075,408 16020020030

171,4530تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 57,1513.0000171,453 16020020040

76,7920تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 266288.691776,792 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 10,0006.0000060,000وراد ملق1602005000 060,000

060,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 10,0006.000060,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1241012656,516 دنجريب يكشزپ مولع هاگشناد - 585,816070,700

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5001.00000500راكشزرو1702002000 5000

5000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5001.0000500 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

27240.0000010,880 10,8800

10,8800رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 27240.000010,880 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

114290.0000033,060 33,0600

33,0600وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 114290.000033,060 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,115256.39280285,878 215,17870,700
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

070,700وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 3,31621.320970,700 18030020010

215,1780وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,115192.9848215,178 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

18290.0000016,380 16,3800

16,3800وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 18290.000016,380 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,695115.00000194,925 194,9250

194,9250وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,695115.0000194,925 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

211170.0000035,870 35,8700

35,8700وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 211170.000035,870 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,31712.0000039,804 39,8040

39,8040وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 3,31712.000039,804 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3,3177.0000023,219 23,2190

23,2190وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3,3177.000023,219 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 20080.0000016,000درواتسد1805003000 16,0000

16,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 20080.000016,000 18050030010

سودرف يكشزپاريپ هدكشناد 124101341,064 دنجريب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 41,06400

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2001.00000200راكشزرو1702002000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2001.0000200 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

6140.000002,440 2,4400

2,4400رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 6140.00002,440 18020010030

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

9180.000007,280 7,2800

7,2800وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 9180.00007,280 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

27286.9485023,650 23,6500

23,6500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 27286.948523,650 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

36310.000003,630 3,6300

3,6300وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 36310.00003,630 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3638.000002,904 2,9040

2,9040وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3638.00002,904 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1280.00000960درواتسد1805003000 9600

9600هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1280.0000960 18050030010

نامرد و تشادهب هيرديح تبرت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 12410211,583,424 525,83101,057,593

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 2,093,1500.19700412,386دنم هرهب تيعمج1601002000 137,275275,111

9,70819,455رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 137,5610.212029,163 16010020010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

16,08732,239يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 50,6030.955048,326 16010020020

5,60211,225تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 87,1920.193016,827 16010020030

19,41638,910رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 595,1630.098058,326 16010020050

20,19240,467رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 75,9190.799060,659 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

9,37318,785رفن 87,1760.323028,158 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

18,92637,930رفن 117,4710.484056,856 16010020080

7,64315,318رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 24,7960.926022,961 16010020090

20,56541,215تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 812,8950.076061,780 16010020100

9,76319,567رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 104,3770.281029,330 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,885,8790.09670182,397دنم هرهب تيعمج1601003000 146,15736,240

10,2822,549رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 168,8380.076012,831 16010030010

17,0394,225رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 283,5130.075021,264 16010030020

14,4813,591يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 43,3380.417018,072 16010030040

4,5381,125تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 82,0790.06905,663 16010030050

21,3875,303رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 80,8790.330026,690 16010030060

17,9414,449رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 50,6550.442022,390 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

6,4241,593رفن 145,7570.05508,017 16010030080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8,0962,007رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 27,9080.362010,103 16010030090

5,7561,427رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 84,5080.08507,183 16010030100

10,3412,564تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 496,3540.026012,905 16010030110

18,4854,584رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 334,3330.069023,069 16010030130

11,3872,823رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 87,7160.162014,210 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 199,5624.21770841,688راميب1602001000 194,289647,399

155,431517,919راميبيرتسب ناراميب نامرد 28,83523.3518673,350 16020010190

38,858129,480رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 170,7280.9860168,338 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 13,6343.5287048,110دنم هرهب تيعمج1602002000 48,1100

19,2440تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 3,3135.808619,244 16020020030

28,8660تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 10,3202.797128,866 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 17,4425.6670098,843وراد ملق1602005000 098,843

098,843وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 17,4425.667098,843 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1241022114,249 هيرديح تبرت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 110,02204,227

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 7301.08080789راكشزرو1702002000 7890

7890وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 7301.0808789 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

1948.36840919 9190

9190رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1948.3684919 18020010030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

96120.3646011,555 11,5550

11,5550وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 96120.364611,555 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

634135.1088085,659 83,4672,192

83,4672,192وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 634135.108885,659 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

7309.091806,637 4,6022,035

4,6022,035وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 7309.09186,637 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

7309.479506,920 6,9200

6,9200وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 7309.47956,920 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 2570.800001,770درواتسد1805003000 1,7700

1,7700هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 2570.80001,770 18050030010

نامرد و تشادهب 1241041868,197 دابانگ ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 427,6970440,500

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 792,4530.21200168,000دنم هرهب تيعمج1601002000 82,00086,000

4,3201,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 10,9440.48615,320 16010020010

3,5972,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 26,8040.20885,597 16010020020

5,4660تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 7,6000.71925,466 16010020030

4,5000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 8,6860.51814,500 16010020050

6,9400رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 8,6860.79906,940 16010020060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

4,5850رفن 6,7560.67874,585 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

32,40072,000رفن 253,0000.4126104,400 16010020080

3,80410,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 5,1882.660813,804 16010020090

3,1550تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 15,2000.20763,155 16010020100

13,2331,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 82217.315114,233 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 802,2060.18000144,397دنم هرهب تيعمج1601003000 134,6979,700

6,5220رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 85,8160.07606,522 16010030010

23,0140رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 306,8600.075023,014 16010030020

28,5200يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 68,3920.417028,520 16010030040

1,3160تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 19,0690.06901,316 16010030050

16,1520رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 48,9460.330016,152 16010030060

3,4480رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 7,8010.44203,448 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

1,7130رفن 31,1480.05501,713 16010030080

3,8760رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 10,7080.36203,876 16010030090

5,1360رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 60,4200.08505,136 16010030100

2,9690تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 114,2090.02602,969 16010030110

41,2819,700رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 738,8520.069050,981 16010030130
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7500رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 4,6300.1620750 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 39,90012.00000478,800راميب1602001000 146,000332,800

34,000265,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 12,55023.8247299,000 16020010190

112,00067,800رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 188,3970.9544179,800 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 16,2504.0000065,000دنم هرهب تيعمج1602002000 65,0000

20,6860تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 3,5625.807420,686 16020020030

44,3140تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 15,8432.797144,314 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 2,0006.0000012,000وراد ملق1602005000 012,000

012,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 2,1195.663012,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1241042313,998 دابانگ يكشزپ مولع هاگشناد - 288,998025,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 6800.82350560راكشزرو1702002000 5600

5600وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6800.8235560 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

2445.833301,100 1,1000

1,1000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2445.83331,100 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

2565.000001,130 1,1300

1,1300وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2565.00001,130 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

210281.9048059,200 34,20025,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

025,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 45555.555625,000 18030020010

34,2000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 165207.272734,200 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

134113.4328015,200 15,2000

15,2000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 134113.432815,200 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,330125.98350167,558 167,5580

167,5580وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,330125.9835167,558 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

147163.2653024,000 24,0000

24,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 147163.265324,000 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,72513.9130024,000 24,0000

24,0000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 1,72513.913024,000 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,6857.2404012,200 12,2000

12,2000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,6857.240412,200 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 90100.555609,050درواتسد1805003000 9,0500

9,0500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 90100.55569,050 18050030010

نامرد و تشادهب 12410512,442,977 راوزبس ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,142,97701,300,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 241,7831.46060353,155دنم هرهب تيعمج1601002000 158,044195,111
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

22,30020,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 200,0000.211542,300 16010020010

22,40020,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 44,3060.957042,400 16010020020

16,00026,500تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 220,0000.193242,500 16010020030

4,00010,500رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 150,0000.096714,500 16010020050

011,200رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 14,0000.800011,200 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

14,34218,000رفن 100,0000.323432,342 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

12,69328,309رفن 85,0000.482441,002 16010020080

14,00015,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 31,3000.926529,000 16010020090

45,40934,602تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,100,0000.072780,011 16010020100

6,90011,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 63,0000.284117,900 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 375,3920.56250211,173دنم هرهب تيعمج1601003000 177,63833,535

17,9201,080رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 250,0000.076019,000 16010030010

21,9473,053رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 330,0000.075825,000 16010030020

32,4832,517يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 84,0000.416735,000 16010030040

13,0471,953تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 250,0000.060015,000 16010030050

3,6622,738رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 20,0000.32006,400 16010030060

6,4982,302رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 20,0000.44008,800 16010030070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

5,7571,243رفن 130,0000.05387,000 16010030080

12,7243,276رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 44,0000.363616,000 16010030090

2,456517رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 347,0000.00862,973 16010030100

29,2409,760تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,500,0000.026039,000 16010030110

21,3302,670رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 350,0000.068624,000 16010030130

10,5742,426رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 80,0000.162513,000 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,068,2501.479101,579,999راميب1602001000 678,595901,404

538,004731,600راميبيرتسب ناراميب نامرد 68,00018.67061,269,604 16020010190

140,591169,804رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,350,0000.2299310,395 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 525,740.00000128,700دنم هرهب تيعمج1602002000 128,7000

40,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 6,6006.060640,000 16020020030

54,0000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 17,0003.176554,000 16020020040

34,7000تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 120289.166734,700 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 400424.87500169,950وراد ملق1602005000 0169,950

0169,950وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 28,3006.0053169,950 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1241052372,174 راوزبس يكشزپ مولع هاگشناد - 355,794016,380

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,4881.008402,509راكشزرو1702002000 2,5090

2,5090وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,4881.00842,509 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

5644.000002,464 2,4640

2,4640رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 5644.00002,464 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

23206.000004,738 4,7380

4,7380وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 23206.00004,738 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

467210.2398098,182 96,2021,980

96,2021,980وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 467210.239898,182 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

100105.0000010,500 10,5000

10,5000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 100105.000010,500 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,66293.77920155,861 141,46114,400

141,46114,400وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,66293.7792155,861 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

180182.0000032,760 32,7600

32,7600وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 180182.000032,760 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,48812.0000029,856 29,8560

29,8560وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 2,48812.000029,856 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

2,4888.0000019,904 19,9040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

19,9040وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 2,4888.000019,904 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 140110.0000015,400درواتسد1805003000 15,4000

15,4000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 140110.000015,400 18050030010

نامرد و تشادهب - يلامش ناسارخ ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 12411113,688,253 1,577,08302,111,170

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 3,750,3970.25700964,032دنم هرهب تيعمج1601002000 369,821594,211

27,0130رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 261,0000.103527,013 16010020010

10,470118,842يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 22,4575.7582129,312 16010020020

33,9210تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 360,0000.094233,921 16010020030

1,3680رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 28,5960.04781,368 16010020050

2,4930رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 6,3900.39012,493 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

68,9980رفن 437,5550.157768,998 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

106,959475,369رفن 452,6561.2865582,328 16010020080

28,4630رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 62,9600.452128,463 16010020090

74,3440تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 2,003,6750.037174,344 16010020100

15,7920رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 115,1140.137215,792 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 10,943,4550.04120450,936دنم هرهب تيعمج1601003000 394,20456,732

26,7960رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 639,0000.041926,796 16010030010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

130,5460رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 3,154,5520.0414130,546 16010030020

12,0575,674يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 52,3990.338417,731 16010030040

31,9818,509تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 840,0000.048240,490 16010030050

12,1500رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 66,7240.182112,150 16010030060

3,0250رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 12,4040.24393,025 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

33,5070رفن 1,104,0930.030333,507 16010030080

26,7230رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 133,7890.199726,723 16010030090

32,65628,366رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 696,2750.087661,022 16010030100

53,3840تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 3,721,1110.014353,384 16010030110

11,4050رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 299,5670.038111,405 16010030130

19,97414,183رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 223,4560.152934,157 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 955,0001.864601,780,729راميب1602001000 534,8191,245,910

373,433869,946راميبيرتسب ناراميب نامرد 85,00014.62801,243,379 16020010190

161,386375,964رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 870,0000.6176537,350 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 26,90410.34190278,239دنم هرهب تيعمج1602002000 278,2390

140,9340تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 8,90415.8282140,934 16020020030

137,3050تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 18,1007.5859137,305 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 900238.13000214,317وراد ملق1602005000 0214,317
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

0214,317وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 900238.1300214,317 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا - درونجب يكشزپ مولع هاگشناد 1241112306,572 279,831026,741

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 14337.657305,385راكشزرو1702002000 5,3850

5,3850وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 14337.65735,385 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

7769.039005,316 5,3160

5,3160رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 7769.03905,316 18020010030

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

378327.51060123,799 109,13414,665

109,13414,665وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 378327.5106123,799 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

80209.8625016,789 16,7890

16,7890وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 80209.862516,789 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,02086.2098087,934 81,1516,783

81,1516,783وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,02086.209887,934 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

57138.877207,916 7,390526

7,390526وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 57138.87727,916 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,43520.8725029,952 25,1854,767

25,1854,767وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 1,43520.872529,952 18030080170
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,43515.6000022,386 22,3860

22,3860وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,43515.600022,386 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 11064.500007,095درواتسد1805003000 7,0950

7,0950هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 11064.50007,095 18050030010

ناوريش تمالس يلاع عمتجم يلامش ناسارخ ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 124111311,800 11,80000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

13885.5072011,800 11,8000

11,8000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 13885.507211,800 18030050030

نامرد و تشادهب روباشين ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 12411512,190,976 732,48201,458,494

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 3,542,8390.12490442,447دنم هرهب تيعمج1601002000 141,000301,447

38,43582,171رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 965,7330.1249120,606 16010020010

12,13325,940يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 304,8630.124938,073 16010020020

10,44722,334تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 262,4920.124932,781 16010020030

2,5295,407رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 63,5470.12497,936 16010020050

22,43147,957رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 563,6230.124970,388 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

15,70233,570رفن 394,5430.124949,272 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

6,28013,426رفن 157,7990.124919,706 16010020080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,5465,444رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 63,9800.12497,990 16010020090

29,42662,909تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 739,3610.124992,335 16010020100

1,0712,289رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 26,8980.12493,360 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,926,6270.12690244,456دنم هرهب تيعمج1601003000 169,00075,456

6,0542,703رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 69,0150.12698,757 16010030010

16,7917,497رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 191,4210.126924,288 16010030020

6,2022,769يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 70,7030.12698,971 16010030040

11,0024,912تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 125,4240.126915,914 16010030050

2,3131,033رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 26,3730.12693,346 16010030060

1,609719رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 18,3480.12692,328 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

17,6867,896رفن 201,6210.126925,582 16010030080

1,922858رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 21,9160.12682,780 16010030090

28,22412,601رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 321,7400.126940,825 16010030100

68,77630,708تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 784,0600.126999,484 16010030110

7,2253,226رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 82,3700.126910,451 16010030130

1,196534رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 13,6360.12691,730 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 185,5646.851601,271,418راميب1602001000 327,482943,936

36,52086,532راميبيرتسب ناراميب نامرد 25,0314.9160123,052 16020010190
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

290,962857,404رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 160,5337.15351,148,366 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 23,6694.0137095,000دنم هرهب تيعمج1602002000 95,0000

93,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 21,8824.250193,000 16020020030

2,0000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 1,7871.11922,000 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 21,6946.34530137,655وراد ملق1602005000 0137,655

0137,655وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 21,6946.3453137,655 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا روباشين ينامرد ، يتشادهب تامدخ و  يكشزپ مولع هدكشناد - 1241152102,591 98,43104,160

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 17310.456601,809راكشزرو1702002000 1,8090

1,8090وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 18010.05001,809 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

8547.058804,000 4,0000

4,0000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 8547.05884,000 18020010030

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

121123.9669015,000 15,0000

15,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 121123.966915,000 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

553101.4141056,082 51,9224,160

51,9224,160وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 553101.414156,082 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

80612.4069010,000 10,0000

10,0000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 80612.406910,000 18030080170
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

80014.0000011,200 11,2000

11,2000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 80014.000011,200 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 40112.500004,500درواتسد1805003000 4,5000

4,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 40112.50004,500 18050030010

نامرد و تشادهب نيارفسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1241171618,159 235,6370382,522

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 63,0372.49580157,329دنم هرهب تيعمج1601002000 60,45296,877

2,6020رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 12,2690.21212,602 16010020010

1,9520يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 2,0440.95501,952 16010020020

3,9030تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 20,2230.19303,903 16010020030

1,9520رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 19,9180.09801,952 16010020050

1,3020رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 1,6300.79881,302 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

6510رفن 2,0150.3231651 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

9,7600رفن 20,1650.48409,760 16010020080

4,55439,506رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 47,5810.926044,060 16010020090

31,82457,371تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,173,6180.076089,195 16010020100

1,9520رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 6,9470.28101,952 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 75,6331.0048075,999دنم هرهب تيعمج1601003000 66,3189,681
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,8560رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 37,5870.07602,856 16010030010

5,4560رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 72,7460.07505,456 16010030020

2,6000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 6,2350.41702,600 16010030040

3,5690تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 51,7250.06903,569 16010030050

2,1410رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 6,4880.33002,141 16010030060

8050رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 1,8210.4421805 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

7150رفن 13,0000.0550715 16010030080

4,4043,621رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 22,1680.36208,025 16010030090

37,2216,060تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,431,5770.030243,281 16010030110

4,9970رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 72,4200.06904,997 16010030130

1,5540رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 9,5930.16201,554 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 186,1021.96670366,014راميب1602001000 98,657267,357

83,322174,966راميبيرتسب ناراميب نامرد 11,23022.9998258,288 16020010190

15,33592,391رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 109,2560.9860107,726 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 6,4521.5825010,210دنم هرهب تيعمج1602002000 10,2100

5,6450تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 9415.99895,645 16020020030

4,5650تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 1,5222.99934,565 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 8,6071.000008,607وراد ملق1602005000 08,607
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

08,607وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 1,4355.99798,607 16020050080

يشزومآ ياههمانرب يارجا نيارفسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 124117248,352 46,52201,830

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 303.1333094راكشزرو1702002000 940

940وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 941.000094 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

109153.1835016,697 15,996701

15,996701وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 159105.012616,697 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

183114.3169020,920 19,7911,129

19,7911,129وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 166126.024120,920 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2922.38360696 6960

6960وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 5812.0000696 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

29234.058209,945 9,9450

9,9450وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,2438.00089,945 18030090120

نامرد و تشادهب - ماج تبرت يكشزپ مولع هدكشناد 12412611,159,234 301,2170858,017

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,776,4670.18380326,566دنم هرهب تيعمج1601002000 75,767250,799

15,15550,159رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 308,0800.212065,314 16010020010

15,15350,160يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 68,3900.955065,313 16010020020

15,15350,160تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 338,4090.193065,313 16010020030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

15,15350,160رفن 202,2070.323065,313 16010020070

15,15350,160تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 859,3810.076065,313 16010020100

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,037,2460.0854088,591دنم هرهب تيعمج1601003000 22,59166,000

1,8825,500رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 97,1310.07607,382 16010030010

1,8825,500رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 98,4260.07507,382 16010030020

1,8825,500يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 17,7020.41707,382 16010030040

1,8825,500تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 106,9850.06907,382 16010030050

1,8825,500رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 22,3690.33007,382 16010030060

1,8825,500رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 16,7010.44207,382 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

1,8825,500رفن 134,2180.05507,382 16010030080

1,8825,500رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 20,3920.36207,382 16010030090

1,8825,500رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 86,8470.08507,382 16010030100

1,8825,500تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 106,9850.06907,382 16010030110

1,8225,500رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 283,9230.02587,322 16010030130

1,9495,500رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 45,5670.16357,449 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 216,6433.28630711,962راميب1602001000 198,582513,380

139,007359,366راميبيرتسب ناراميب نامرد 21,27723.4231498,373 16020010190
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

59,575154,014رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 216,6210.9860213,589 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 9274.613804,277دنم هرهب تيعمج1602002000 4,2770

2,9930تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 4995.99802,993 16020020030

1,2840تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 4283.00001,284 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 4,6405.9996027,838وراد ملق1602005000 027,838

027,838وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 4,6405.999627,838 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا - ماج تبرت يكشزپ مولع هدكشناد 124126243,564 41,06402,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 361.0000036راكشزرو1702002000 360

360وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 361.000036 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

101105.5644010,662 9,912750

9,912750وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 101105.564410,662 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

220149.3909032,866 31,1161,750

31,1161,750وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 220149.390932,866 18030050030

نامرد و تشادهب 124200118,613,940 يقرش ناجيابرذآ ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 5,613,940013,000,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 572,2854.347002,487,721دنم هرهب تيعمج1601002000 887,7211,600,000

52,0440رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 245,4900.212052,044 16010020010

62,4530يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 65,3960.955062,453 16010020020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

26,0220تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 134,8270.193026,022 16010020030

168,17240,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 2,124,2040.0980208,172 16010020050

286,2440رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 358,2530.7990286,244 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

78,0670رفن 241,6930.323078,067 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

01,212,639رفن 2,505,4520.48401,212,639 16010020080

096,282رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 103,9760.926096,282 16010020090

100,221251,079تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 4,622,3680.0760351,300 16010020100

114,4980رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 407,4660.2810114,498 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 679,1532.168001,472,404دنم هرهب تيعمج1601003000 1,292,404180,000

34,004950رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 459,9210.076034,954 16010030010

29,42575,436رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,398,1470.0750104,861 16010030020

309,2990يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 741,7240.4170309,299 16010030040

69,9070تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,013,1450.069069,907 16010030050

109,76915,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 378,0880.3300124,769 16010030060

158,26110,200رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 381,1330.4420168,461 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

54,90715,000رفن 1,271,0360.055069,907 16010030080

15,9771,500رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 48,2790.362017,477 16010030090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

122,3380رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 1,439,2710.0850122,338 16010030100

275,16426,714تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 11,610,6920.0260301,878 16010030110

23,69220,000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 633,2170.069043,692 16010030130

89,66115,200رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 647,2900.1620104,861 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 463,56323.9860011,119,018راميب1602001000 2,899,0188,220,000

2,029,3125,754,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 338,40523.00007,783,312 16020010190

869,7062,466,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 3,383,0690.98603,335,706 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 1,795298.00000534,797دنم هرهب تيعمج1602002000 534,7970

100,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 16,6666.0002100,000 16020020030

433,8390تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 144,6133.0000433,839 16020020040

9580تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 3319.3333958 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 500,0006.000003,000,000وراد ملق1602005000 03,000,000

03,000,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 500,0006.00003,000,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12420022,210,251 زيربت ينامرد  ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,810,2510400,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 15,0001.0000015,000راكشزرو1702002000 15,0000

15,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 15,0001.000015,000 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

13543.999905,945 5,9450

5,9450رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 13544.03705,945 18020010030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,333314.99990419,893 419,8930

419,8930وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,333314.9985419,893 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

5,274206.000001,086,358 686,358400,000

686,358400,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 5,274205.98371,086,358 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

116105.0004012,158 12,1580

12,1580وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 116104.810312,158 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,521126.00000191,595 191,5950

191,5950وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,521125.9665191,595 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,032181.99990187,878 187,8780

187,8780وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,032182.0523187,878 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

11,95212.00000143,424 143,4240

143,4240وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 11,95212.0000143,424 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

7,2508.0000058,000 58,0000

58,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 7,2508.000058,000 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 818110.0000090,000درواتسد1805003000 90,0000

90,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 818110.024590,000 18050030010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ييوراد يدربراك مولع تاقيقحت زكرم 124200328,876 زيربت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 28,87600

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

263110.0000028,876 28,8760

28,8760هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 263109.794728,876 16030030030

زيربت تمالس تامدخ تيريدم هدكشناد زيربت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 124200477,041 77,04100

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

611125.9985077,041 77,0410

77,0410وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 611126.090077,041 18030050030

يديشر عبر هاگشهوژپ 124200560,950 يقرش ناجيابرذآ ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 60,95000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

554110.0000060,950 60,9500

60,9500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 554110.018160,950 16030030030

دبك و شراوگ تاقيقحت زكرم 124200611,500 يقرش ناجيابرذآ ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 11,50000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

105110.0000011,500 11,5000

11,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 105109.523811,500 16030030030

نامرد و تشادهب - هغارم ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپمولع هدكشناد 12420111,412,768 412,76801,000,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 60,9614.34700265,000دنم هرهب تيعمج1601002000 85,000180,000

9,50020,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 139,0000.212229,500 16010020010

7,8701,700يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 10,0200.95519,570 16010020020

4,70010,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 76,1650.193014,700 16010020030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

11,00023,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 346,9380.098034,000 16010020050

3,2006,700رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 12,3900.79909,900 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

9,40020,000رفن 91,0210.323029,400 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

7,87016,700رفن 50,7640.484024,570 16010020080

4,70010,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 15,8740.926014,700 16010020090

9,45020,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 387,5000.076029,450 16010020100

17,31051,900رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 246,2980.281069,210 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 56,1191.87100105,000دنم هرهب تيعمج1601003000 85,00020,000

9,1002,150رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 148,0260.076011,250 16010030010

7,6001,800رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 125,3330.07509,400 16010030020

6,1001,400يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 17,9850.41707,500 16010030040

10,6502,500تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 190,5790.069013,150 16010030050

4,6001,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 16,9690.33005,600 16010030060

9,1002,150رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 25,4520.442011,250 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

9,1002,150رفن 204,5450.055011,250 16010030080

7,6001,800رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 25,9660.36209,400 16010030090

4,0001,000رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 58,8230.08505,000 16010030100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,0002,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 423,0760.026011,000 16010030110

650250رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 13,0430.0690900 16010030130

7,5001,800رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 57,4070.16209,300 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 38,26223.98640917,768راميب1602001000 217,768700,000

207,768680,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 38,59823.0004887,768 16020010190

10,00020,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 30,4250.986030,000 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 2,7779.0025025,000دنم هرهب تيعمج1602002000 25,0000

8,7500تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 1,4586.00148,750 16020020030

16,2500تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 5,4163.000416,250 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 16,6666.00020100,000وراد ملق1602005000 0100,000

0100,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 16,6666.0002100,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1242012116,042 هغارم ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپمولع هدكشناد - 112,44203,600

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1001.00000100راكشزرو1702002000 1000

1000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1001.0000100 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

272105.1471028,600 27,1001,500

27,1001,500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 272105.147128,600 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

613126.0065077,242 75,1422,100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

75,1422,100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 613126.006577,242 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

62512.000007,500 7,5000

7,5000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 62512.00007,500 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3258.000002,600 2,6000

2,6000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3258.00002,600 18030090120

نامرد و تشادهب - بارس ينامرد،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 1242121667,600 219,6000448,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 37,9574.34700165,000دنم هرهب تيعمج1601002000 65,000100,000

10,0000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 47,1700.212010,000 16010020010

8,0000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 8,3770.95508,000 16010020020

5,0000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 25,9070.19305,000 16010020030

5,00010,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 153,0610.098015,000 16010020050

7,0000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 8,7610.79907,000 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

10,0000رفن 30,9600.323010,000 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

060,000رفن 123,9670.484060,000 16010020080

012,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 12,9590.926012,000 16010020090

10,00018,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 368,4210.076028,000 16010020100

181



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,0000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 35,5870.281010,000 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 42,8852.1680092,974دنم هرهب تيعمج1601003000 84,9748,000

10,0000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 131,5790.076010,000 16010030010

15,0000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 200,0000.075015,000 16010030020

8,0002,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 23,9810.417010,000 16010030040

15,0000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 217,3910.069015,000 16010030050

10,0002,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 36,3630.330012,000 16010030060

10,0002,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 27,1490.442012,000 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

8,0001,000رفن 163,6360.05509,000 16010030080

1,000500رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 4,1440.36201,500 16010030090

5,000500رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 64,7060.08505,500 16010030100

1,0000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 38,4620.02601,000 16010030110

1,0000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 14,4930.06901,000 16010030130

9740رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 6,0120.1620974 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 15,20223.98600364,626راميب1602001000 54,626310,000

54,626217,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 11,81022.9997271,626 16020010190

093,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 94,3200.986093,000 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 50297.9975015,000دنم هرهب تيعمج1602002000 15,0000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 8336.00245,000 16020020030

10,0000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 3,3333.000310,000 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 5,0006.0000030,000وراد ملق1602005000 030,000

030,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 5,0006.000030,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا - بارس ينامرد،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 124212219,336 17,93601,400

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 361.0000036راكشزرو1702002000 360

360وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 361.000036 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

47104.999304,900 4,9000

4,9000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 47104.25534,900 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

114125.9997014,400 13,0001,400

13,0001,400وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 114126.315814,400 18030050030

نامرد و تشادهب 124300117,456,363 ناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 3,856,363013,600,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 372,5832.878201,072,379دنم هرهب تيعمج1601002000 672,379400,000

43,82726,073رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 329,7160.212069,900 16010020010

8,2984,936يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 13,8570.955013,234 16010020020

55,52033,029تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 458,8030.193088,549 16010020030

91,88154,660رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 1,495,3160.0980146,541 16010020050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,5325,671رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 19,0260.799115,203 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

22,87113,606رفن 112,9340.323036,477 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

45,97527,351رفن 151,5000.484073,326 16010020080

9,5905,705رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 16,5170.926015,295 16010020090

340,135202,347تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 7,137,9340.0760542,482 16010020100

44,75026,622رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 253,9920.281071,372 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 5,081,3790.243701,238,490دنم هرهب تيعمج1601003000 1,000,890237,600

78,39818,611رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 127,6420.760097,009 16010030010

80,75519,170رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,332,3460.075099,925 16010030020

11,2152,662يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 33,2800.417013,877 16010030040

91,84321,802تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,331,0570.0854113,645 16010030050

12,4132,947رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 46,5450.330015,360 16010030060

10,4452,480رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 29,2420.442012,925 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

71,19516,901رفن 1,601,7450.055088,096 16010030080

11,3972,706رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 38,9580.362014,103 16010030090

50,21311,920رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 730,9760.085062,133 16010030100

472,558112,180تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 22,489,9230.0260584,738 16010030110
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

77,68118,441رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 1,393,0720.069096,122 16010030130

32,7777,780رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 250,3450.162040,557 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 545,39621.4050011,674,194راميب1602001000 2,011,7949,662,400

183,966883,564راميبيرتسب ناراميب نامرد 46,41423.00021,067,530 16020010190

1,827,8288,778,836رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 10,757,2650.986010,606,664 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 1,090,7920.15700171,300دنم هرهب تيعمج1602002000 171,3000

43,2290تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 7,2046.000743,229 16020020030

128,0710تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 42,6903.0000128,071 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 550,0006.000003,300,000وراد ملق1602005000 03,300,000

03,300,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 550,0006.00003,300,000 16020050080

ندرگ و رس و ينيب ،ولگ ،شوگ تاقيقحت زكرم 124300216,131 ناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد  - 15,2310900

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

110146.6455016,131 15,231900

15,231900هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 110146.645516,131 16030030030

لمكم و يمالسا بط،يكشزپ خيرات تاعلاطم هسسوم 124300321,293 ناريا ينامرد، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 21,29300

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

34626.2647021,293 21,2930

21,2930هژورپلمكمو يمالسا بط،يكشزپ خيرات ياه شهوژپ ماجنا 34626.264721,293 18050070130

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12430042,628,531 ناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,318,5310310,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9,2661.9426018,000راكشزرو1702002000 18,0000

18,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 9,2661.942618,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

2,597315.04350818,168 818,1680

818,1680وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,597315.0435818,168 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

2,975238.98220710,972 435,972275,000

0160,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 859186.2631160,000 18030020010

435,972115,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,116260.3837550,972 18030020020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,543125.93670320,257 320,2570

320,2570وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,543125.9367320,257 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,010182.01940365,859 365,8590

365,8590وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,010182.0194365,859 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9,26622.87930212,000 193,00019,000

193,00019,000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 9,26622.8793212,000 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

9,2662.4822023,000 23,0000

23,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 9,2662.482223,000 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1,312122.16080160,275درواتسد1805003000 144,27516,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

144,27516,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1,312122.1608160,275 18050030010

يلوكلم يلولس زكرم 124300511,500 ناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 11,50000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

111104.0724011,500 11,5000

11,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 104110.576911,500 16030030030

يروĤنف و ملع كراپ 124300611,500 ناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 11,50000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

110104.5455011,500 11,5000

11,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 104110.576911,500 16030030030

تمالس داصتقا و تيريدم مولع تاقيقحت زكرم 124300711,500 ناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد  - 11,50000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

110104.5455011,500 11,5000

11,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 104110.576911,500 16030030030

نامرد و تشادهب 12430213,859,570 يئاجر ديهش قورع و بلق ينامرد و يتاقيقحت، يشزومآ زكرم - 459,57003,400,000

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 133,02423.000103,059,570راميب1602001000 459,5702,600,000

459,5701,800,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 98,00023.05682,259,570 16020010190

0800,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1800,000.0000800,000 16020010300

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 133,3336.00000800,000وراد ملق1602005000 0800,000

0800,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 133,3336.0000800,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا - يئاجر ديهش قورع و بلق ينامرد و يتاقيقحت، يشزومآ زكرم 1243022169,686 136,686033,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3482.873601,000راكشزرو1702002000 1,0000

1,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3482.87361,000 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

238508.40340121,000 88,00033,000

88,00033,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 238508.4034121,000 18030010020

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

130320.6615041,686 41,6860

41,6860وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 130320.661541,686 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3487.183902,500 2,5000

2,5000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 3487.18392,500 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3487.183902,500 2,5000

2,5000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3487.18392,500 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 10100.000001,000درواتسد1805003000 1,0000

1,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 10100.00001,000 18050030010

يتاقيقحت زكارم يياجر ديهش قورع و بلق ينامرد و يتاقيقحت، يشزومآ زكرم - 124302335,379 28,87906,500

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

321110.2150035,379 28,8796,500

28,8796,500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 321110.215035,379 16030030030

نامرد و تشادهب جرك ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 12430518,298,495 2,121,49506,177,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 365,6981.65410604,883دنم هرهب تيعمج1601002000 241,583363,300

12,16143,727رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 262,8960.212655,888 16010020010

26,79018,210يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 47,1100.955245,000 16010020020

7,82447,371تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 284,8630.193855,195 16010020030

13,39540,083رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 549,3960.097353,478 16010020050

24,55421,863رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 58,1100.798846,417 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

31,25118,230رفن 152,9670.323549,481 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

24,0907,288رفن 64,5100.486431,378 16010020080

15,62551,015رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 71,9540.926166,640 16010020090

25,85747,370تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 960,7040.076273,227 16010020100

60,03668,143رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 454,5060.2820128,179 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 611,5780.78400479,502دنم هرهب تيعمج1601003000 376,002103,500

26,7864,172رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 405,9810.076330,958 16010030010

44,5285,099رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 661,5390.075049,627 16010030020

56,8215,178يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 148,4900.417561,999 16010030040

24,2774,524تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 414,7090.069428,801 16010030050

26,7416,784رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 100,5160.333533,525 16010030060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

16,8979,478رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 59,6400.442226,375 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

33,43825,756رفن 1,063,4140.055759,194 16010030080

36,83116,026رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 145,8150.362552,857 16010030090

29,9984,723رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 408,0000.085134,721 16010030100

33,1456,099تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,488,5000.026439,244 16010030110

33,1457,708رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 590,0800.069240,853 16010030130

13,3957,953رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 130,9900.163021,348 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 265,04922.041005,841,957راميب1602001000 1,182,2574,659,700

827,5803,261,790راميبيرتسب ناراميب نامرد 175,19123.34244,089,370 16020010190

354,6771,397,910رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,778,1520.98561,752,587 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 2,088,6400.15400321,653دنم هرهب تيعمج1602002000 321,6530

100,2920تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 15,6716.3998100,292 16020020030

181,9720تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 58,8003.0948181,972 16020020040

39,3890تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 136289.625039,389 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 175,0726.000401,050,500وراد ملق1602005000 01,050,500

01,050,500وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 175,0726.00041,050,500 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1243052421,963 جرك ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 357,463064,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3,8001.000003,800راكشزرو1702002000 3,8000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,8000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,8001.00003,800 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

2244.00050967 9670

9670رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2243.9545967 18020010030

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

792206.17420163,290 150,29013,000

150,29013,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 792206.1742163,290 18030020010

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

186105.0024019,542 19,5420

19,5420وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 186105.064519,542 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,357126.07520171,084 131,58439,500

131,58439,500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,357126.0752171,084 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

75182.0237013,690 13,6900

13,6900وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 75182.533313,690 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,09712.0026037,172 27,17210,000

27,17210,000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 3,09712.002637,172 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,3028.0015010,418 10,4180

10,4180وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,3028.001510,418 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 18110.005002,000درواتسد1805003000 02,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

02,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 18111.11112,000 18050030010

نامرد و تشادهب 124400122,385,464 ناهفصا ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 5,849,464016,536,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 544,4953.043201,657,000دنم هرهب تيعمج1601002000 977,000680,000

87,93061,200رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 703,4430.2120149,130 16010020010

146,550102,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 260,2620.9550248,550 16010020020

67,41346,920تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 592,3990.1930114,333 16010020030

47,87333,320رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 828,5000.098081,193 16010020050

48,85034,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 103,6920.799082,850 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

58,62040,800رفن 307,8020.323099,420 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

214,940149,600رفن 753,1820.4840364,540 16010020080

49,82734,680رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 91,2600.926084,507 16010020090

185,630129,200تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 4,142,5000.0760314,830 16010020100

69,36748,280رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 418,6730.2810117,647 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 4,108,6220.461701,897,000دنم هرهب تيعمج1601003000 1,137,000760,000

136,44091,200رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 2,995,2630.0760227,640 16010030010

89,82360,040رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,998,1730.0750149,863 16010030020

193,290129,200يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 773,3570.4170322,490 16010030040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

55,71337,240تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,347,1450.069092,953 16010030050

78,45352,440رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 396,645,0450.0003130,893 16010030060

56,85038,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 214,5930.442094,850 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

57,98738,760رفن 1,759,0360.055096,747 16010030080

80,72753,960رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 372,0640.3620134,687 16010030090

45,48030,400رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 892,7060.085075,880 16010030100

181,920121,600تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 11,673,8460.0260303,520 16010030110

92,09761,560رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 2,226,9130.0690153,657 16010030130

68,22045,600رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 702,5930.1620113,820 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 629,45621.3904013,464,324راميب1602001000 3,205,46410,258,860

2,788,7548,925,208راميبيرتسب ناراميب نامرد 501,62623.352011,713,962 16020010190

416,7101,333,652رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,775,2150.98601,750,362 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 4,653,1210.11390530,000دنم هرهب تيعمج1602002000 530,0000

121,9000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 20,9885.8081121,900 16020020030

397,5000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 142,1172.7970397,500 16020020040

10,6000تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 37286.486510,600 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 21023,034.000004,837,140وراد ملق1602005000 04,837,140

04,837,140وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 853,5635.66704,837,140 16020050080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ناهفصا يكشزپ مولع هاگشهوژپ 124400251,480 ناهفصا ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 29,480022,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

468110.0000051,480 29,48022,000

29,48022,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 468110.000051,480 16030030030

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12440032,382,983 ناهفصا  ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,988,9830394,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5,0001.000005,000راكشزرو1702002000 5,0000

5,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5,0001.00005,000 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

13644.228206,000 6,0000

6,0000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 13644.11766,000 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,903315.25490599,930 469,930130,000

469,930130,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,904315.0893599,930 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

3,956206.01620815,000 651,000164,000

651,000164,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 3,956206.0162815,000 18030020020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,847126.02940484,835 484,8350

484,8350وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 3,847126.0294484,835 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

781182.09730142,218 142,2180

142,2180وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 781182.0973142,218 18030060020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

6,66612.0012080,000 80,0000

80,0000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 6,66612.001280,000 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

15,6258.00000125,000 75,00050,000

75,00050,000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 15,6258.0000125,000 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 1,136110.03520125,000درواتسد1805003000 75,00050,000

75,00050,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1,136110.0352125,000 18050030010

ناهفصا قورع و بلق تاقيقحت زكرم 124400454,913 34,813020,100

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

499110.0461054,913 34,81320,100

34,81320,100هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 499110.046154,913 16030030030

نامرد و تشادهب 12440218,120,945 ناتسدرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 3,027,50905,093,436

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 21,800,2090.067101,462,140دنم هرهب تيعمج1601002000 630,603831,537

108,621150,537رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,222,4430.2120259,158 16010020010

41,46553,699يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 99,6480.955095,164 16010020020

56,83680,245تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 710,2640.1930137,081 16010020030

90,939117,536رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 2,127,2960.0980208,475 16010020050

25,26128,939رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 67,8340.799054,200 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

75,78299,919رفن 543,9660.3230175,701 16010020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

40,41746,692رفن 179,9770.484087,109 16010020080

103,916140,838رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 264,3130.9260244,754 16010020090

41,89855,481تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,281,3020.076097,379 16010020100

45,46857,651رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 366,9720.2810103,119 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 12,969,5700.05380697,270دنم هرهب تيعمج1601003000 594,863102,407

28,5639,437رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 500,0000.076038,000 16010030010

48,1993,062رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 683,4800.075051,261 16010030020

42,2496,918يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 117,9060.417049,167 16010030040

41,37020,915تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 902,6810.069062,285 16010030050

81,5235,284رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 263,0510.330086,807 16010030060

30,1283,615رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 76,3410.442033,743 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

27,77729,355رفن 1,038,7640.055057,132 16010030080

30,9431,634رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 89,9910.362032,577 16010030090

59,5543,849رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 745,9180.085063,403 16010030100

32,1326,136تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,471,8460.026038,268 16010030110

71,4069,258رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 1,169,0440.069080,664 16010030130

101,0192,944رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 641,7470.1620103,963 16010030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 2,751,9151.861705,123,358راميب1602001000 1,566,2413,557,117

945,6042,152,591راميبيرتسب نامرد تامدخ هيارا 134,70423.00003,098,195 16020010020

620,6371,404,526رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 2,053,9180.98602,025,163 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 30,4567.74240235,802دنم هرهب تيعمج1602002000 235,8020

45,4070تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 7,5676.000745,407 16020020030

96,4870تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 32,1623.000096,487 16020020040

93,9080تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 323290.736893,908 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 108,6625.54360602,375وراد ملق1602005000 0602,375

0602,375وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 100,3956.0001602,375 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1244022635,291 جدننس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 535,2910100,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,0001.000002,000راكشزرو1702002000 2,0000

2,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,0001.00002,000 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

20044.000008,800 8,8000

8,8000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 20044.00008,800 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

130315.3846041,000 41,0000

41,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 130315.384641,000 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,347206.74310278,483 234,48344,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

044,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 214205.607544,000 18030020010

234,4830وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,133206.9576234,483 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

500105.0000052,500 52,5000

52,5000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 500105.000052,500 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,116125.98570140,600 90,60050,000

90,60050,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,116125.9857140,600 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

155180.6452028,000 28,0000

28,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 155180.645228,000 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,90912.0000046,908 40,9086,000

40,9086,000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 3,90912.000046,908 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,5008.0000012,000 12,0000

12,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,5008.000012,000 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 227110.1322025,000درواتسد1805003000 25,0000

25,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 227110.132225,000 18050030010

نامرد و تشادهب 12441018,515,568 ناتسرل ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 3,306,08805,209,480

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 699,2662.191901,532,712دنم هرهب تيعمج1601002000 676,753855,959
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

70,54677,729رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 652,2450.2273148,275 16010020010

59,93176,938يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 143,3170.9550136,869 16010020020

65,12983,610تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 770,6680.1930148,739 16010020030

82,333105,696رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 1,918,6630.0980188,029 16010020050

63,74081,828رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 182,1880.7990145,568 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

63,41881,414رفن 448,3960.3230144,832 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

87,756112,658رفن 414,0790.4840200,414 16010020080

63,38881,376رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 156,3330.9260144,764 16010020090

60,54777,729تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,819,4210.0760138,276 16010020100

59,96576,981رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 487,3520.2810136,946 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 151,1109.054301,368,201دنم هرهب تيعمج1601003000 1,263,044105,157

92,6628,099رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,325,7760.0760100,761 16010030010

111,5908,880رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,472,9330.0818120,470 16010030020

99,0708,660يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 258,3450.4170107,730 16010030040

96,2927,543تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,359,9280.0764103,835 16010030050

129,81710,473رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 394,8180.3553140,290 16010030060

93,4538,169رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 229,9140.4420101,622 16010030070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

97,2178,498رفن 1,922,0910.0550105,715 16010030080

90,4377,905رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 271,6630.362098,342 16010030090

113,7569,069رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 1,327,3530.0925122,825 16010030100

110,7528,807تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 4,213,8080.0284119,559 16010030110

96,2898,416رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 1,517,4780.0690104,705 16010030130

131,70910,638رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 816,9630.1742142,347 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 16,354279.906504,577,591راميب1602001000 1,008,6583,568,933

685,0272,412,363راميبيرتسب ناراميب نامرد 134,23423.07463,097,390 16020010190

323,6311,156,570رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,501,2170.98601,480,201 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 69,2195.16670357,633دنم هرهب تيعمج1602002000 357,6330

21,7940تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 3,6326.000621,794 16020020030

195,4050تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 65,1353.0000195,405 16020020040

140,4340تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 541259.5823140,434 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 113,2396.00000679,431وراد ملق1602005000 0679,431

0679,431وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 113,2396.0000679,431 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1244102670,441 دابآ مرخ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 639,590030,851

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9,9511.000009,951راكشزرو1702002000 9,9510

9,9510وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 9,9511.00009,951 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

21144.000009,269 9,2690

9,2690رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 21143.92899,269 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

81314.9986025,387 25,3870

25,3870وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 81313.419825,387 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,280206.00010263,760 232,90930,851

232,90930,851وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,280206.0625263,760 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

185105.0000019,385 19,3850

19,3850وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 185104.783819,385 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,976126.00000249,003 249,0030

249,0030وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,976126.0137249,003 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

213182.0003038,692 38,6920

38,6920وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 213181.652638,692 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,37212.0000016,467 16,4670

16,4670وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 1,37212.002216,467 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3,3628.0000026,897 26,8970
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

26,8970وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3,3628.000326,897 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 106110.0003011,630درواتسد1805003000 11,6300

11,6300هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 106109.717011,630 18050030010

رتخدلپ يراتسرپ هدكشناد 124410340,114 دابآمرخ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 40,11400

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

318126.0000040,114 40,1140

40,1140وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 318126.144740,114 18030050030

نامرد و تشادهب 12442013,238,532 ماليا ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,538,53201,700,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 2339,422.50000678,845دنم هرهب تيعمج1601002000 314,560364,285

16,28822,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 180,6030.212038,288 16010020010

70,37696,285يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 174,5140.9550166,661 16010020020

12,82915,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 144,1910.193027,829 16010020030

7,52910,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 178,8670.098017,529 16010020050

61,39065,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 158,1850.7990126,390 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

20,38322,000رفن 131,2160.323042,383 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

27,18730,000رفن 118,1540.484057,187 16010020080

71,14872,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 154,5870.9260143,148 16010020090

5,84010,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 208,4210.076015,840 16010020100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

21,59022,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 155,1240.281043,590 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 3155,809.33330467,428دنم هرهب تيعمج1601003000 431,00036,428

15,1081,276رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 215,5780.076016,384 16010030010

14,9101,260رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 215,5780.075016,170 16010030020

82,8807,004يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 215,5780.416989,884 16010030040

13,7171,159تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 215,5780.069014,876 16010030050

65,6045,544رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 215,5780.330071,148 16010030060

88,2677,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 215,5780.441995,267 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

10,934972رفن 215,5780.055211,906 16010030080

71,9655,500رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 215,5780.359377,465 16010030090

16,8981,428رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 215,5780.085018,326 16010030100

5,000422تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 215,5780.02525,422 16010030110

13,7171,159رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 215,5780.069014,876 16010030130

32,0003,704رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 215,5780.165635,704 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 3552,284.000001,656,852راميب1602001000 624,7101,032,142

599,030988,240راميبيرتسب ناراميب نامرد 67,74923.42871,587,270 16020010190

25,68043,902رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 70,5700.986069,582 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 356,087.33330168,262دنم هرهب تيعمج1602002000 168,2620
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

50,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 8,3336.000250,000 16020020030

50,0000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 16,6663.000150,000 16020020040

68,2620تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 236289.245868,262 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 1,200222.62080267,145وراد ملق1602005000 0267,145

0267,145وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 44,5246.0000267,145 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1244202520,892 ماليا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 505,892015,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 75045.7653034,324راكشزرو1702002000 34,3240

34,3240وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 34,3241.000034,324 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

120109.7750013,173 13,1730

13,1730رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 29944.056913,173 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

150162.9067024,436 24,4360

24,4360وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 78313.282124,436 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

300659.01330197,704 182,70415,000

24,00010,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 165206.060634,000 18030020010

158,7045,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 795205.9170163,704 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

350125.8457044,046 44,0460

44,0460وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 419105.121744,046 18030040020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

500242.98000121,490 121,4900

121,4900وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 964126.0270121,490 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

25016.856004,214 4,2140

4,2140وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 23183.21744,214 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

50082.6980041,349 41,3490

41,3490وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 3,44611.999141,349 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

50040.1560020,078 20,0780

20,0780وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 2,5107.999220,078 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 102,007.8000020,078درواتسد1805003000 20,0780

20,0780هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 183109.715820,078 18050030010

نامرد و تشادهب 124500116,545,286 زاوها روپاش يدنج ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 4,812,921011,732,365

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 954,7931.701301,624,426دنم هرهب تيعمج1601002000 685,837938,589

22,2071,870رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 95,4790.252224,077 16010020010

6,9701,927يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 9,3160.95508,897 16010020020

32,49656,808تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 462,7150.193089,304 16010020030

64,81717,820رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 843,2340.098082,637 16010020050

70,81417,820رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 110,9310.799088,634 16010020060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

70,51741,063رفن 345,4480.3230111,580 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

121,131160,066رفن 580,9850.4840281,197 16010020080

36,592120,523رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 169,6700.9260157,115 16010020090

18,04326,779تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 589,7630.076044,822 16010020100

242,250493,913رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 2,619,7970.2810736,163 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 2,423,3930.582301,411,040دنم هرهب تيعمج1601003000 1,176,393234,647

103,84224,908رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,694,0780.0760128,750 16010030010

70,57813,588رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,122,2260.075084,166 16010030020

41,8094,259يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 110,4740.417046,068 16010030040

44,59616,751تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 889,0860.069061,347 16010030050

27,1752,774رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 90,7540.330029,949 16010030060

180,53111,404رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 434,2420.4420191,935 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

265,26075,490رفن 6,195,4720.0550340,750 16010030080

60,29717,515رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 214,9500.362077,812 16010030090

182,37422,699رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 2,412,6110.0850205,073 16010030100

106,21516,753تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 4,729,5380.0260122,968 16010030110

11,39519,370رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 445,8690.069030,765 16010030130
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

82,3219,136رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 564,5490.162091,457 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 4,000,0002.7792011,116,896راميب1602001000 2,434,9458,681,951

2,434,9458,681,951رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 11,274,7400.986011,116,896 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 69,9827.36970515,746دنم هرهب تيعمج1602002000 515,7460

334,5640تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 55,7606.0001334,564 16020020030

163,6650تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 54,5553.0000163,665 16020020040

17,5170تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 60291.950017,517 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 345,7425.429401,877,178وراد ملق1602005000 01,877,178

01,877,178وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 312,8636.00001,877,178 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12450021,794,492 زاوها ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,490,8020303,690

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9,0561.8450016,708راكشزرو1702002000 16,7080

16,7080وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 16,7081.000016,708 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

21846.8119010,205 10,2050

10,2050رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 23243.987110,205 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

1,417310.97250440,648 440,6480

440,6480وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,001440.2078440,648 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

2,644218.85290578,647 342,485236,162
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

0122,663وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 646189.8808122,663 18030020010

342,485113,499وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,213206.0479455,984 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

153101.5425015,536 15,5360

15,5360وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 148104.973015,536 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,457125.13680307,461 279,63027,831

279,63027,831وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,440126.0086307,461 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,138175.60980199,844 199,8440

199,8440وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,098182.0073199,844 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9,06512.68840115,020 100,52314,497

100,52314,497وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 9,06512.6884115,020 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

6,8667.3002050,123 50,1230

50,1230وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 6,8667.300250,123 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 540111.6667060,300درواتسد1805003000 35,10025,200

35,10025,200هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 540111.666760,300 18050030010

زاوها يكشزپ مولع هاگشهوژپ - 124500342,010 زاوها روپاش يدنج ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 42,01000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

347121.0663042,010 42,0100
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

42,0100هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 382109.973842,010 16030030030

نامرد و تشادهب لوفزد ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 12450214,113,601 1,091,60103,022,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 2,684,4010.25020671,508دنم هرهب تيعمج1601002000 201,508470,000

20,15137,600رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 259,0900.222957,751 16010020010

4,0309,400يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 14,0620.955113,430 16010020020

16,12128,200تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 229,6420.193044,321 16010020030

2,0154,700رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 74,4140.09026,715 16010020050

2,0154,700رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 8,4040.79906,715 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

2,0154,700رفن 20,7890.32306,715 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

30,23751,700رفن 169,2910.484081,937 16010020080

2,0154,700رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 7,2510.92616,715 16010020090

110,829296,100تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 5,354,3020.0760406,929 16010020100

12,08028,200رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 143,3450.281040,280 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 467,3820.64190300,000دنم هرهب تيعمج1601003000 260,00040,000

33,8004,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 497,3680.076037,800 16010030010

18,200400رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 248,0000.075018,600 16010030020

5,200400يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 13,4290.41705,600 16010030040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

26,0002,800تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 417,3910.069028,800 16010030050

2,600400رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 9,0900.33003,000 16010030060

2,600400رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 6,7870.44203,000 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

10,400400رفن 196,3630.055010,800 16010030080

2,600400رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 8,2870.36203,000 16010030090

31,2003,200رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 404,7050.085034,400 16010030100

88,40022,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 4,246,1530.0260110,400 16010030110

18,2004,400رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 327,5360.069022,600 16010030130

20,8001,200رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 135,8020.162022,000 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 389,2876.965602,711,611راميب1602001000 511,6112,200,000

435,0001,870,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 100,21723.00012,305,000 16020010190

76,611330,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 412,3840.9860406,611 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 35,9323.29740118,482دنم هرهب تيعمج1602002000 118,4820

79,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 13,1666.000379,000 16020020030

39,4820تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 13,1603.000239,482 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 52,0006.00000312,000وراد ملق1602005000 0312,000

0312,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 52,0006.0000312,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1245022189,821 لوفزد ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 167,721022,100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9553.141403,000راكشزرو1702002000 3,0000

3,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,0001.00003,000 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

35228.571408,000 8,0000

8,0000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 18144.19898,000 18020010030

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

195338.6564066,038 56,7389,300

56,7389,300وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 320206.368866,038 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

50420.0000021,000 21,0000

21,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 200105.000021,000 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

95561.8670059,083 55,4833,600

55,4833,600وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 469125.976559,083 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

85924.2224020,807 12,0008,807

12,0008,807وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 1,73411.999420,807 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

9558.691108,300 8,000300

8,000300وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 9558.69118,300 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 6753.626903,593درواتسد1805003000 3,50093

3,50093هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 32112.28133,593 18050030010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نامرد و تشادهب نادابآ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 12450413,168,614 1,547,97501,620,639

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 223,8072.03810456,146دنم هرهب تيعمج1601002000 187,445268,701

3,7545,374رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 43,0560.21209,128 16010020010

5,6238,061يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 14,3280.955113,684 16010020020

7,49710,748تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 945,3360.019318,245 16010020030

3,7485,374رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 93,0810.09809,122 16010020050

9,37213,435رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 28,5440.799022,807 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

7,49710,748رفن 56,4860.323018,245 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

46,86167,175رفن 235,6000.4840114,036 16010020080

7,49710,748رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 19,7030.926018,245 16010020090

91,848131,663تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 2,940,0000.0760223,511 16010020100

3,7485,375رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 32,4660.28109,123 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 486,1860.88110428,398دنم هرهب تيعمج1601003000 395,39833,000

11,861990رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 169,0920.076012,851 16010030010

63,2635,280رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 913,9060.075068,543 16010030020

19,7691,650يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 51,3640.417021,419 16010030040

19,7691,650تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 310,4200.069021,419 16010030050

212



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

11,861990رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 38,9420.330012,851 16010030060

19,7691,650رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 48,4590.442021,419 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

11,861990رفن 233,6510.055012,851 16010030080

15,8151,320رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 47,3340.362017,135 16010030090

7,907660رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 100,7880.08508,567 16010030100

31,6412,640تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,318,5000.026034,281 16010030110

173,97514,520رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 2,731,7970.0690188,495 16010030130

7,907660رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 52,8820.16208,567 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 718,6673.000002,156,000راميب1602001000 880,7501,275,250

537,257777,902راميبيرتسب ناراميب نامرد 57,18023.00031,315,159 16020010190

343,493497,348رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 852,7790.9860840,841 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 1,714,5550.0492084,382دنم هرهب تيعمج1602002000 84,3820

63,2860تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 10,5476.000463,286 16020020030

21,0960تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 7,0323.000021,096 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 709,9930.0615043,688وراد ملق1602005000 043,688

043,688وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 7,2816.000343,688 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا نادابآ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1245042158,742 150,67308,069

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,2071.657002,000راكشزرو1702002000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,0001.00002,000 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

31288.516108,944 8,9440

8,9440رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 20344.05918,944 18020010030

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

189272.2593051,457 45,4456,012

45,4456,012وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 250205.828051,457 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

50133.680006,684 6,244440

6,244440وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 63106.09526,684 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

67569.8622047,157 45,5401,617

45,5401,617وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 374126.088247,157 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

95531.4136030,000 30,0000

30,0000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 2,50012.000030,000 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

9558.900508,500 8,5000

8,5000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,0628.00388,500 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 5080.000004,000درواتسد1805003000 4,0000

4,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 36111.11114,000 18050030010

نامرد و تشادهب - رتشوش  ينامرد،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 1245121769,626 309,4670460,159
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 2,684,4010.08560229,707دنم هرهب تيعمج1601002000 68,652161,055

50117رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 7870.2122167 16010020010

9932,329يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 3,4780.95513,322 16010020020

27,14363,676تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 470,5640.193090,819 16010020030

7781,825رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 26,5610.09802,603 16010020050

1,0822,539رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 4,5320.79903,621 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

8371,962رفن 8,6650.32302,799 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

16,16137,912رفن 111,7210.484054,073 16010020080

2,3315,469رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 8,4230.92607,800 16010020090

18,11242,489تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 797,3810.076060,601 16010020100

1,1652,737رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 13,8860.28103,902 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 2,684,4170.06450173,110دنم هرهب تيعمج1601003000 104,08669,024

12281رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 2,6710.0760203 16010030010

28,53418,922رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 632,7460.075047,456 16010030020

2,2131,467يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 8,8250.41703,680 16010030040

22,04814,621تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 531,4340.069036,669 16010030050

212141رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 1,0690.3302353 16010030060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,8001,194رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 6,7730.44202,994 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

996661رفن 30,1270.05501,657 16010030080

3,5452,351رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 16,2870.36205,896 16010030090

5737رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 1,1050.085194 16010030100

22,04814,620تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,410,3070.026036,668 16010030110

21,40514,195رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 515,9420.069035,600 16010030130

1,106734رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 11,3580.16201,840 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 389,2870.84090327,350راميب1602001000 120,279207,071

4,7418,161راميبيرتسب ناراميب نامرد 56023.039312,902 16020010190

115,538198,910رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 318,9120.9860314,448 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 35,9320.4578016,450دنم هرهب تيعمج1602002000 16,4500

2000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 336.0606200 16020020030

16,2490تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 5,4163.000216,249 16020020040

10تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 11.00001 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 300,0000.0767023,009وراد ملق1602005000 023,009

023,009وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 3,8355.999723,009 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا - رتشوش ينامرد،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 124512226,045 24,07001,975

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1044.30000443راكشزرو1702002000 39845
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

39845وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4431.0000443 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

3244.562501,426 1,4260

1,4260رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 3244.56251,426 18020010030

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

100241.7600024,176 22,2461,930

22,2461,930وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 192125.916724,176 18030050030

نامرد و تشادهب 124600111,792,115 ناليگ ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 4,994,11506,798,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 10,016,4050.275802,762,294دنم هرهب تيعمج1601002000 1,007,2941,755,000

204,5880رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 719,4560.2844204,588 16010020010

100,3380يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 116,9680.8578100,338 16010020020

6,1450تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 810,0000.00766,145 16010020030

44,0260رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 94,7630.464644,026 16010020050

50,1690رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 8,1196.179250,169 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

20,0670رفن 393,4820.051020,067 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

150,5091,755,000رفن 1,175,4391.62111,905,509 16010020080

80,2700رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 142,7010.562580,270 16010020090

50,1680تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 6,345,1310.007950,168 16010020100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

301,0140رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 210,8361.4277301,014 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 21,680,3220.053101,151,355دنم هرهب تيعمج1601003000 917,355234,000

88,1150رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,761,4280.050088,115 16010030010

46,069187,200رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,497,1700.1558233,269 16010030020

70,5890يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 272,9240.258670,589 16010030040

21,5500تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,890,0000.011421,550 16010030050

92,1380رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 221,1130.416792,138 16010030060

92,1380رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 15,7605.846392,138 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

36,8560رفن 598,8680.061536,856 16010030080

92,1380رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 303,2390.303892,138 16010030090

9,21346,800رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 1,735,4410.032356,013 16010030100

184,2760تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 11,783,8140.0156184,276 16010030110

46,0660رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 1,191,2940.038746,066 16010030130

138,2070رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 409,2710.3377138,207 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 2,163,7022.973106,433,000راميب1602001000 2,794,0003,639,000

2,098,3232,729,250راميبيرتسب ناراميب نامرد 121,52039.72664,827,573 16020010190

695,677909,750رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 2,042,1830.78611,605,427 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 58,3274.72280275,466دنم هرهب تيعمج1602002000 275,4660
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

96,2500تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 12,9507.432496,250 16020020030

179,2160تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 45,3773.9495179,216 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 195,0006.000001,170,000وراد ملق1602005000 01,170,000

01,170,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 195,0006.00001,170,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12460021,324,590 تشر ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,124,5900200,000

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

34044.1176015,000 15,0000

15,0000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 32046.875015,000 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

322316.56520101,934 101,9340

101,9340وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 322316.5652101,934 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

3,473206.00400715,452 573,452142,000

0142,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 464306.0345142,000 18030020010

573,4520وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 3,009190.5789573,452 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

84106.892908,979 8,9790

8,9790وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 84106.89298,979 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,250126.76670285,225 235,22550,000

235,22550,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,250126.7667285,225 18030050030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

246182.9268045,000 45,0000

45,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 246182.926845,000 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9,58312.00040115,000 110,0005,000

110,0005,000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 9,58312.0004115,000 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,8758.0000015,000 15,0000

15,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,8758.000015,000 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 209110.0478023,000درواتسد1805003000 20,0003,000

20,0003,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 209110.047823,000 18050030010

امورت تاقيقحت زكرم 124600313,500 ناليگ ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 11,50002,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

15090.0000013,500 11,5002,000

11,5002,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 15090.000013,500 16030030030

نامرد و تشادهب 12470017,747,000 نامرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,793,44904,953,551

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 360,4693.436201,238,648دنم هرهب تيعمج1601002000 601,060637,588

37,39539,667رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 363,5000.212077,062 16010020010

11,64912,357يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 25,1370.955024,006 16010020020

62,11965,894تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 663,2800.1930128,013 16010020030

21,21222,501رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 446,0510.098043,713 16010020050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,43711,071رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 26,9190.799021,508 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

30,41432,262رفن 194,0430.323062,676 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

132,039140,063رفن 562,1940.4840272,102 16010020080

13,07413,868رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 29,0950.926026,942 16010020090

256,877272,488تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 6,965,3290.0760529,365 16010020100

25,84427,417رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 189,5410.281053,261 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 924,6881.01820941,508دنم هرهب تيعمج1601003000 608,277333,231

63,54424,811رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,162,5660.076088,355 16010030010

51,80328,379رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,069,0930.075080,182 16010030020

12,2236,696يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 309,1530.061218,919 16010030040

57,85131,692تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,297,7250.069089,543 16010030050

54,43539,821رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 285,6240.330094,256 16010030060

24,51113,428رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 85,8350.442037,939 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

27,91615,293رفن 785,6180.055043,209 16010030080

51,97628,475رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 222,2400.362080,451 16010030090

23,86213,073رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 434,5650.085036,935 16010030100

181,94899,674تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 10,831,6150.0260281,622 16010030110
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

39,58521,686رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 887,9860.069061,271 16010030130

18,62310,203رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 177,9380.162028,826 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 190,33223.985904,565,291راميب1602001000 1,308,1083,257,183

1,308,1083,257,183رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 190,33223.98594,565,291 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 76,4183.61180276,004دنم هرهب تيعمج1602002000 276,0040

68,6530تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 11,4426.000168,653 16020020030

194,8000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 64,9333.0000194,800 16020020040

12,5510تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 43291.883712,551 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 120,7966.00640725,549وراد ملق1602005000 0725,549

0725,549وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 120,9256.0000725,549 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12470021,395,672 نامرك ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,152,7790242,893

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5001.00000500راكشزرو1702002000 5000

5000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5001.0000500 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

19344.041508,500 8,5000

8,5000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 19344.04158,500 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

592314.94930186,450 186,4500

186,4500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 592314.9493186,450 18030010020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

3,421206.00670704,749 487,356217,393

487,356217,393وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 3,421206.0067704,749 18030020010

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

176105.1136018,500 18,5000

18,5000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 176105.113618,500 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,539125.99090193,900 193,9000

193,9000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,539125.9909193,900 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

643181.95960117,000 117,0000

117,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 643181.9596117,000 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

7,38312.0005088,600 64,60024,000

64,60024,000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 7,38312.000588,600 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3,1258.0000025,000 25,0000

25,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3,1258.000025,000 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 477110.0063052,473درواتسد1805003000 50,9731,500

50,9731,500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 477110.006352,473 18050030010

نامرك يكشزپ مولع هاگشهوژپ 124700333,406 نامرك ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 33,40600

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

220151.8455033,406 33,4060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

33,4060هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 220151.845533,406 16030030030

نامرد و تشادهب 12470112,131,006 ناجنسفر ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 889,20601,241,800

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 153,5692.52830388,270دنم هرهب تيعمج1601002000 206,899181,371

39,6523,965رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 198,2590.220043,617 16010020010

18,28111,532يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 65,5250.455029,813 16010020020

4,3030تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 39,1200.11004,303 16010020030

4,7400رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 52,6680.09004,740 16010020050

26,8033,791رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 38,2900.799030,594 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

38,50023,678رفن 192,5060.323062,178 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

27,55162,617رفن 125,2340.720090,168 16010020080

28,62024,384رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 57,2390.926053,004 16010020090

12,73224,182تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 353,6530.104436,914 16010020100

5,71727,222رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 90,7410.363032,939 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 218,8991.05550231,041دنم هرهب تيعمج1601003000 188,86142,180

32,0006,720رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 32,0001.210038,720 16010030010

25,6284,892رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 298,0000.102430,520 16010030020

23,8356,560يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 72,8890.417030,395 16010030040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

840170تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 11,3500.08901,010 16010030050

21,2850رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 45,0000.473021,285 16010030060

3,696640رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 8,0000.54204,336 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

1,908566رفن 35,3590.07002,474 16010030080

25,4159,100رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 65,0000.531034,515 16010030090

16,2003,600رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 180,0000.110019,800 16010030100

4,9669,932تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 2,483,0000.006014,898 16010030110

17,6000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 195,5590.090017,600 16010030130

15,4880رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 96,8000.160015,488 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 314,3784.191601,317,750راميب1602001000 402,635915,115

259,884728,320راميبيرتسب ناراميب نامرد 28,87634.2223988,204 16020010190

142,751186,795رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 285,5021.1543329,546 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 18,5034.9079090,811دنم هرهب تيعمج1602002000 90,8110

39,2000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 5,6007.000039,200 16020020030

51,6110تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 12,9033.999951,611 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 17,1896.00000103,134وراد ملق1602005000 0103,134

0103,134وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 17,1896.0000103,134 16020050080

يشزومآ ياه همانرب  يارجا 1247012445,274 ناجنسفر يكشزپ مولع هاگشناد - 423,174022,100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,0001.302001,302راكشزرو1702002000 1,3020

1,3020وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,0001.30201,302 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

6043.400002,604 2,6040

2,6040رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 6043.40002,604 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

25260.400006,510 6,5100

6,5100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 25260.40006,510 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

905218.77680197,993 182,05715,936

182,05715,936وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 905218.7768197,993 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

13099.5846012,946 12,9460

12,9460وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 13099.584612,946 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

944129.65470122,394 119,3943,000

119,3943,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 944129.6547122,394 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

250166.8360041,709 41,7090

41,7090وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 250166.836041,709 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,31517.9361041,522 38,3583,164

38,3583,164وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 2,31517.936141,522 18030080170
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,1077.999108,855 8,8550

8,8550وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,1077.99918,855 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 10589.895209,439درواتسد1805003000 9,4390

9,4390هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 10589.89529,439 18050030010

نامرد و تشادهب - تفريج ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 12470614,404,927 1,469,09402,935,833

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 624,2972.185301,364,302دنم هرهب تيعمج1601002000 342,0941,022,208

1,1665,142رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 194,8800.03246,308 16010020010

22,27033,222يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 6,5698.447655,492 16010020020

15,907103,251تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 81,0001.4711119,158 16010020030

5,13115,334رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 28,0190.730420,465 16010020050

3,5811,022رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 8,3950.54834,603 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

1,9505,030رفن 46,7280.14946,980 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

37,972101,403رفن 520,7810.2676139,375 16010020080

1,0606,174رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 8,5250.84867,234 16010020090

215,085700,315تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,701,6930.5379915,400 16010020100

37,97251,315رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 104,9550.850789,287 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 280,4231.46820411,708دنم هرهب تيعمج1601003000 390,00021,708
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

5,4601,250رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 477,1200.01416,710 16010030010

56,2773,850رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 21,9882.734560,127 16010030020

632800يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 15,3270.09341,432 16010030040

1,09275تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 189,0000.00621,167 16010030050

22,7373,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 65,3780.393725,737 16010030060

3,6661,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 16,2950.28634,666 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

4,9922,250رفن 36,5960.19797,242 16010030080

3,4441,100رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 18,1160.25084,544 16010030090

13,6501,000رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 651,7480.022514,650 16010030100

133,3412,225تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 3,160,2880.0429135,566 16010030110

143,4253,520رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 158,9880.9243146,945 16010030130

1,2841,638رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 203,7350.01432,922 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 362,7816.142602,228,402راميب1602001000 579,0001,649,402

544,4921,535,923راميبيرتسب ناراميب نامرد 192,89010.78552,080,415 16020010190

34,508113,479رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 169,8910.8711147,987 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 904,7200.17460158,000دنم هرهب تيعمج1602002000 158,0000

126,4000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 21,6365.8421126,400 16020020030

31,6000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 24,0511.313931,600 16020020040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 436556.22710242,515وراد ملق1602005000 0242,515

0242,515وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 436556.2271242,515 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1247062174,719 تفريج ينامرد ، يتشادهب تامدخ و  يكشزپ مولع هاگشناد - 165,48609,233

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,0001.000001,000راكشزرو1702002000 1,0000

1,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,0001.00001,000 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

15535.561305,512 5,5120

5,5120رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 15535.56135,512 18020010030

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

313234.7284073,470 65,0318,439

08,439وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 51165.47068,439 18030020010

65,0310وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 262248.209965,031 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

7045.714303,200 3,2000

3,2000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 7045.71433,200 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

77297.6775075,407 74,613794

74,613794وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 77297.677575,407 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,1557.904809,130 9,1300

9,1300وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 1,1557.90489,130 18030080170
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

6008.000004,800 4,8000

4,8000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 6008.00004,800 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 4055.000002,200درواتسد1805003000 2,2000

2,2000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 4055.00002,200 18050030010

نامرد و تشادهب مب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 12470712,096,922 591,08901,505,833

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,219,7930.60090732,981دنم هرهب تيعمج1601002000 184,320548,661

27,49170,542رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 174,4270.562098,033 16010020010

8,34510,765يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 19,2100.994819,110 16010020020

12,34542,345تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 67,4190.811254,690 16010020030

5,1234,432رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 9,6540.98979,555 16010020050

1,050876رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 1,9410.99231,926 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

8,4565,067رفن 13,6540.990413,523 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

33,89093,497رفن 174,4270.7303127,387 16010020080

10,56756,460رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 75,1040.892567,027 16010020090

66,375216,787تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 625,1470.4530283,162 16010020100

10,67847,890رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 58,8100.995958,568 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,876,5650.13100245,838دنم هرهب تيعمج1601003000 150,91194,927
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7,4028,495رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 131,1410.121215,897 16010030010

14,0973,243رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 124,5680.139217,340 16010030020

11,1485,491يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 26,0330.639216,639 16010030040

11,8689,368تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 165,4170.128421,236 16010030050

6,90111,531رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 21,6520.851318,432 16010030060

2,0781,478رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 3,6520.97373,556 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

10,3983,726رفن 27,4150.515214,124 16010030080

14,2975,290رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 59,3400.330119,587 16010030090

12,8449,762رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 131,1410.172422,606 16010030100

24,98819,774تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 985,1470.045444,762 16010030110

14,3995,979رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 139,5470.146020,378 16010030130

20,49110,790رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 61,5120.508531,281 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 324,4242.52460819,040راميب1602001000 197,499621,541

140,767400,556راميبيرتسب ناراميب نامرد 45,08212.0075541,323 16020010190

56,732220,985رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 279,3420.9942277,717 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 17,4783.3390058,359دنم هرهب تيعمج1602002000 58,3590

24,6780تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 4,0496.094824,678 16020020030

33,6810تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 13,4292.508133,681 16020020040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 1,500160.46930240,704وراد ملق1602005000 0240,704

0240,704وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 1,500160.4693240,704 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1247072126,946 مب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 113,946013,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 6000.66670400راكشزرو1702002000 0400

0400وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 6000.6667400 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

28021.878606,126 5,0261,100

5,0261,100رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 28021.87866,126 18020010030

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

25735.918309,231 8,1311,100

8,1311,100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 25735.91839,231 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

23026.947806,198 5,0981,100

5,0981,100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 23026.94786,198 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

610138.4246084,439 75,1399,300

75,1399,300وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 610138.424684,439 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,09713.8505015,194 15,1940

15,1940وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 1,09713.850515,194 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,0971.854102,034 2,0340
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,0340وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,0971.85412,034 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 8638.651203,324درواتسد1805003000 3,3240

3,3240هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 8638.65123,324 18050030010

نامرد و تشادهب 12470911,003,195 ناجريس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 501,5950501,600

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 77,7952.22960173,452دنم هرهب تيعمج1601002000 111,62261,830

7,8144,328رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 57,2730.212012,142 16010020010

4,4652,473يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 7,2640.95516,938 16010020020

22,32512,369تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 179,7620.193034,694 16010020030

8,9304,946رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 141,5920.098013,876 16010020050

5,5813,091رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 10,8540.79908,672 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

5,5813,091رفن 26,8490.32308,672 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

8,9304,946رفن 28,6700.484013,876 16010020080

5,5813,091رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 9,3650.92608,672 16010020090

36,83520,404تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 753,1450.076057,239 16010020100

5,5803,091رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 30,8580.28108,671 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 246,3080.53620132,077دنم هرهب تيعمج1601003000 118,33713,740

7,100824رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 104,2640.07607,924 16010030010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9,4671,099رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 140,8800.075010,566 16010030020

3,550412يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 9,5020.41703,962 16010030040

9,4671,099تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 153,1310.069010,566 16010030050

9,4671,099رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 32,0190.330010,566 16010030060

5,917687رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 14,9420.44206,604 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

9,4671,099رفن 192,1090.055010,566 16010030080

5,917687رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 18,2430.36206,604 16010030090

16,5671,924رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 217,5420.085018,491 16010030100

28,4003,298تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,219,1540.026031,698 16010030110

8,284962رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 134,0000.06909,246 16010030130

4,734550رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 32,6180.16205,284 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 32,41019.82200642,432راميب1602001000 217,248425,184

141,211276,370راميبيرتسب ناراميب نامرد 18,15622.9996417,581 16020010190

76,037148,814رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 228,0440.9860224,851 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 64,8200.8391054,388دنم هرهب تيعمج1602002000 54,3880

16,8600تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 2,8106.000016,860 16020020030

35,3520تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 11,7843.000035,352 16020020040

2,1760تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 8272.00002,176 16020020050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 1416.00000846وراد ملق1602005000 0846

0846وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 1416.0000846 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 124709214,080 ناجريس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 11,80002,280

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 7430.0471035راكشزرو1702002000 1520

1520وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 8710.040235 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

11335.637204,027 3,440587

3,440587وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 15825.48734,027 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

63014.882509,376 8,0251,351

8,0251,351وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 71313.15019,376 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

7430.53840400 200200

200200وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 8710.4592400 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

7430.26920200 100100

100100وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 8710.2296200 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 7430.0565042درواتسد1805003000 2022

2022هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 202.100042 18050030010

نامرد و تشادهب 124800110,285,801 هاشنامرك ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 4,072,07706,213,724

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,150,0001.153301,326,312دنم هرهب تيعمج1601002000 598,940727,372
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

59,8940رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 282,5190.212059,894 16010020010

59,8940يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 62,7160.955059,894 16010020020

59,894242,458تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,566,5910.1930302,352 16010020030

59,8940رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 611,1630.098059,894 16010020050

59,8940رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 74,9610.799059,894 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

59,894242,457رفن 936,0710.3230302,351 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

59,8940رفن 123,7480.484059,894 16010020080

59,8940رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 64,6800.926059,894 16010020090

59,8940تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 788,0790.076059,894 16010020100

59,894242,457رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 1,075,9820.2810302,351 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,535,0000.813301,248,488دنم هرهب تيعمج1601003000 1,028,298220,190

85,7080رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,127,7370.076085,708 16010030010

85,6900رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,142,5330.075085,690 16010030020

85,6900يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 205,4920.417085,690 16010030040

85,6900تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,241,8840.069085,690 16010030050

85,6900رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 259,6670.330085,690 16010030060

85,6900رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 193,8680.442085,690 16010030070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

85,6900رفن 1,558,0000.055085,690 16010030080

85,6900رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 236,7130.362085,690 16010030090

85,6900رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 1,008,1180.085085,690 16010030100

85,690220,190تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 11,764,6150.0260305,880 16010030110

85,6900رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 1,241,8840.069085,690 16010030130

85,6900رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 528,9510.162085,690 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 890,0006.320905,625,583راميب1602001000 1,702,7433,922,840

276,0001,961,420راميبيرتسب نامرد تامدخ هيارا 97,27923.00002,237,420 16020010020

1,426,7431,961,420رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 3,436,2700.98603,388,163 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 275,0002.69850742,096دنم هرهب تيعمج1602002000 742,0960

75,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 12,5006.000075,000 16020020030

638,1960تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 212,7323.0000638,196 16020020040

28,9000تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 100289.000028,900 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 126,00010.661301,343,322وراد ملق1602005000 01,343,322

01,343,322وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 223,8876.00001,343,322 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12480021,220,913 هاشنامرك ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 934,6370286,276

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5,6921.000005,692راكشزرو1702002000 5,6920

5,6920وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5,6921.00005,692 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

10044.000004,400 4,4000

4,4000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 10044.00004,400 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

355315.00000111,825 111,8250

111,8250وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 355315.0000111,825 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

2,900206.00000597,400 311,124286,276

311,124286,276وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 2,900206.0000597,400 18030020010

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

119105.0000012,495 12,4950

12,4950وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 119105.000012,495 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,689126.00000212,814 212,8140

212,8140وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,689126.0000212,814 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

559181.98030101,727 101,7270

101,7270وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 559181.9803101,727 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5,69212.0000068,304 68,3040

68,3040وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 5,69212.000068,304 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

5,6928.0000045,536 45,5360
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

45,5360وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 5,6928.000045,536 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 552110.0000060,720درواتسد1805003000 60,7200

60,7200هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 552110.000060,720 18050030010

نامرد و تشادهب 124900113,573,885 ناردنزام ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 5,281,08308,292,802

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 554,774,3270.004302,411,604دنم هرهب تيعمج1601002000 1,318,3131,093,291

109,90076,070رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 877,2160.2120185,970 16010020010

88,70069,105يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 165,2400.9550157,805 16010020020

109,600101,795تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,095,3100.1930211,395 16010020030

117,90065,050رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 1,866,8360.0980182,950 16010020050

105,70050,492رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 195,4840.7990156,192 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

86,60061,328رفن 457,9810.3230147,928 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

173,700253,162رفن 881,9460.4840426,862 16010020080

89,60085,030رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 188,5850.9260174,630 16010020090

273,913238,751تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 6,745,5650.0760512,664 16010020100

162,70092,508رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 908,2130.2810255,208 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 925,335,3320.002202,006,127دنم هرهب تيعمج1601003000 1,373,170632,957

120,77958,119رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 2,353,9330.0760178,898 16010030010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

117,47469,950رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 2,498,9960.0750187,424 16010030020

94,70547,328يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 340,5980.4170142,033 16010030040

129,14463,443تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 2,791,1240.0690192,587 16010030050

87,36033,055رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 364,8890.3300120,415 16010030060

97,52139,042رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 308,9660.4420136,563 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

80,62835,566رفن 2,112,6390.0550116,194 16010030080

85,64737,711رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 340,7690.3620123,358 16010030090

84,91245,401رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 1,533,1060.0850130,313 16010030100

247,316116,904تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 14,008,3290.0260364,220 16010030110

112,61846,213رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 2,301,9300.0690158,831 16010030130

115,06640,225رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 958,5920.1620155,291 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 338,749,1990.024308,244,478راميب1602001000 2,350,0005,894,478

1,613,8294,193,208راميبيرتسب ناراميب نامرد 248,60023.35905,807,037 16020010190

736,1711,701,270رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 2,472,0490.98602,437,441 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 804,2780.29790239,600دنم هرهب تيعمج1602002000 239,6000

88,9320تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 15,3125.808088,932 16020020030

126,9140تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 45,3752.7970126,914 16020020040

23,7540تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 82289.682923,754 16020020050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 112,012,6670.00600672,076وراد ملق1602005000 0672,076

0672,076وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 112,012,6670.0060672,076 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12490021,808,936 يراس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,666,8360142,100

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 15,3151.0000015,315راكشزرو1702002000 15,3150

15,3150وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 15,3151.000015,315 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

17644.147707,770 7,7700

7,7700رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 17743.89837,770 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

490315.36940154,531 154,5310

154,5310وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 491314.7271154,531 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

3,968206.04060817,569 688,169129,400

0129,400وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 628206.0510129,400 18030020010

688,1690وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 3,329206.7194688,169 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

187105.3476019,700 19,7000

19,7000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 187105.347619,700 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,496126.01400440,545 431,0459,500

431,0459,500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 3,496126.0140440,545 18030050030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

695182.08630126,550 126,5500

126,5500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 695182.0863126,550 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

8,01812.0004096,219 96,2190

96,2190وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 8,01712.001996,219 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

4,6178.0004036,938 36,9380

36,9380وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 4,6178.000436,938 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 852110.0927093,799درواتسد1805003000 90,5993,200

90,5993,200هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 852110.092793,799 18050030010

نامرد و تشادهب 12491013,970,903 لباب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,220,90302,750,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 228,8391.88290430,877دنم هرهب تيعمج1601002000 219,936210,941

6,5986,328رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 60,9720.212012,926 16010020010

10,99610,547يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 22,5580.955021,543 16010020020

32,99031,641تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 334,8750.193064,631 16010020030

32,99031,641رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 659,5000.098064,631 16010020050

21,99421,094رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 53,9270.799043,088 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

6,5986,328رفن 40,0190.323012,926 16010020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

4,3994,219رفن 17,8050.48408,618 16010020080

10,99710,547رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 23,2650.926021,544 16010020090

76,97773,830تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,984,3020.0760150,807 16010020100

15,39714,766رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 107,3420.281030,163 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 312,5060.86700270,940دنم هرهب تيعمج1601003000 186,71684,224

5,6012,526رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 106,9340.07608,127 16010030010

11,2035,053رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 216,7460.075016,256 16010030020

9,3354,211يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 32,4840.417013,546 16010030040

28,00712,633تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 588,9850.069040,640 16010030050

22,40610,107رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 98,5240.330032,513 16010030060

16,8047,580رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 55,1670.442024,384 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

5,6012,526رفن 147,7630.05508,127 16010030080

7,4693,369رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 29,9390.362010,838 16010030090

7,4693,369رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 127,5060.085010,838 16010030100

56,01525,270تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 3,126,3460.026081,285 16010030110

7,4693,369رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 157,0720.069010,838 16010030130

9,3374,211رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 83,6300.162013,548 16010030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 238,93412.579203,005,606راميب1602001000 759,3842,246,222

508,7871,100,649راميبيرتسب ناراميب نامرد 69,97523.00021,609,436 16020010190

250,5971,145,573رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,415,9940.98601,396,170 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 34,0001.6137054,867دنم هرهب تيعمج1602002000 54,8670

26,8850تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 4,4806.001126,885 16020020030

27,9820تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 9,3273.000127,982 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 1,700122.71350208,613وراد ملق1602005000 0208,613

0208,613وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 34,7696.0000208,613 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1249102886,734 لباب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 731,6190155,115

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4,7350.878104,158راكشزرو1702002000 4,1580

4,1580وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4,7350.87814,158 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

409.80000392 3920

3920رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 943.5556392 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

338348.28400117,720 117,7200

117,7200وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 373315.6032117,720 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,860197.67150367,669 259,089108,580

77,727108,580وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 904206.0918186,307 18030020010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

181,3620وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 880206.0932181,362 18030020020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,265109.76340248,614 202,07946,535

202,07946,535وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,973126.0081248,614 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

272178.8235048,640 48,6400

48,6400وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 267182.172348,640 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,73510.5385049,900 49,9000

49,9000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 4,15812.001049,900 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

4,7352.5897012,262 12,2620

12,2620وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,5367.983112,262 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 342109.2953037,379درواتسد1805003000 37,3790

37,3790هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 339110.262537,379 18050030010

تمالس هدكشهوژپ 124910311,500 لباب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 11,50000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

110104.5455011,500 11,5000

11,5000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 104110.576911,500 16030030030

نامرد و تشادهب 12492019,628,434 ناتسلگ ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 3,528,43406,100,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 898,2082.263202,032,847دنم هرهب تيعمج1601002000 1,032,8471,000,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4,1000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 19,3400.21204,100 16010020010

39,62080,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 125,2570.9550119,620 16010020020

50,14097,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 762,3830.1930147,140 16010020030

100,420183,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 2,892,0410.0980283,420 16010020050

18,610190,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 261,0890.7990208,610 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

150,10730,000رفن 557,6070.3230180,107 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

397,300245,000رفن 1,327,0660.4840642,300 16010020080

45,65055,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 108,6930.9260100,650 16010020090

93,90055,000رفنسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,959,2110.0760148,900 16010020110

133,00065,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 704,6260.2810198,000 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,001,8451.080901,082,915دنم هرهب تيعمج1601003000 982,915100,000

8,6900رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 114,3430.07608,690 16010030010

39,26010,000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 565,8000.087149,260 16010030020

123,8900يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 297,0980.4170123,890 16010030040

48,5400تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 703,4780.069048,540 16010030050

103,38035,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 419,3330.3300138,380 16010030060

134,82055,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 429,4570.4420189,820 16010030070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

13,0400رفن 237,0910.055013,040 16010030080

132,5800رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 366,2430.3620132,580 16010030090

39,8500رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 468,8240.085039,850 16010030100

138,1750تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 5,314,4230.0260138,175 16010030110

35,5000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 514,4930.069035,500 16010030130

165,1900رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 1,019,6910.1620165,190 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 3,048,0121.856905,659,706راميب1602001000 1,259,7064,400,000

617,2552,156,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 120,57623.00012,773,255 16020010190

642,4512,244,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 2,927,4340.98602,886,451 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 71,4063.54260252,966دنم هرهب تيعمج1602002000 252,9660

77,5000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 12,9175.999877,500 16020020030

175,4660تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 58,4893.0000175,466 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 100,0006.00000600,000وراد ملق1602005000 0600,000

0600,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 100,0006.0000600,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1249202624,115 ناگرگ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 524,1150100,000

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

3444.117601,500 1,5000

1,5000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 3444.11761,500 18020010030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

376314.95210118,422 118,4220

118,4220وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 376314.9521118,422 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

739205.94450152,193 152,1930

152,1930وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 739205.9445152,193 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

62104.838706,500 6,5000

6,5000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 62104.83876,500 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,763126.03520222,200 140,60081,600

140,60081,600وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,763126.0352222,200 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

220181.8182040,000 40,0000

40,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 220181.818240,000 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,61711.9985031,400 31,4000

31,4000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 2,61711.998531,400 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3,9387.9990031,500 13,50018,000

13,50018,000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3,9387.999031,500 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 185110.2703020,400درواتسد1805003000 20,000400

20,000400هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 185110.270320,400 18050030010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشخبناوت و يتسيزهب مولع هاگشناد 12500011,241,619 799,7590441,860

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 54,38222.056901,199,499راميب1602001000 799,759399,740

799,000399,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 52,08723.00001,198,000 16020010190

759740رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,5200.98621,499 16020010300

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 7,0206.0000042,120وراد ملق1602005000 042,120

042,120وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 7,0206.000042,120 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1250002401,206 يشخبناوت و يتسيزهب مولع هاگشناد - 360,356040,850

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 32,1451.0000032,145راكشزرو1702002000 32,1450

32,1450وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 32,1451.000032,145 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

403315.74690127,246 117,24610,000

117,24610,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 403315.7469127,246 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

242206.6116050,000 30,00020,000

30,00020,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 242206.611650,000 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

190105.2632020,000 20,0000

20,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 190105.263220,000 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

509126.2043064,238 56,2388,000

56,2388,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 509126.204364,238 18030050030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

400182.2600072,904 70,0542,850

70,0542,850وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 400182.260072,904 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,54812.0045018,583 18,5830

18,5830وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 1,54812.004518,583 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

1,5438.0045012,351 12,3510

12,3510وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 1,5438.004512,351 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 34109.970603,739درواتسد1805003000 3,7390

3,7390هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 34109.97063,739 18050030010

يشخبناوت و يتسيزهب مولع هاگشهوژپ 125000318,322 يشخبناوت و يتسيزهب مولع هاگشناد - 17,4460876

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

118,322.0000018,322 17,446876

17,446876هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 118,322.000018,322 16030030030

نامرد و تشادهب 125100115,142,941 يبرغ ناجيابرذآ ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 4,261,941010,881,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,978,3411.263702,500,000دنم هرهب تيعمج1601002000 1,250,0001,250,000

163,722163,724رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,544,5570.2120327,446 16010020010

129,980129,981يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 272,2100.9550259,961 16010020020

61,85061,852تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 644,2810.1920123,702 16010020030

198,891198,891رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 4,059,0000.0980397,782 16010020050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

72,34372,344رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 181,0850.7990144,687 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

87,31887,317رفن 540,6660.3230174,635 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

219,366219,366رفن 906,4710.4840438,732 16010020080

72,76972,764رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 157,1630.9260145,533 16010020090

189,188189,188تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 4,978,6320.0760378,376 16010020100

54,57354,573رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 388,4200.2810109,146 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 16,749,9800.075801,270,000دنم هرهب تيعمج1601003000 1,150,000120,000

179,36318,719رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 2,606,3420.0760198,082 16010030010

96,16110,034رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,415,9330.0750106,195 16010030020

93,9479,803يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 248,8010.4170103,750 16010030040

47,9765,006تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 767,8550.069052,982 16010030050

176,28718,395رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 589,9450.3300194,682 16010030060

56,9035,937رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 141,5320.444062,840 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

62,4806,519رفن 1,254,5270.055068,999 16010030080

63,0486,579رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 192,3400.362069,627 16010030090

46,9204,896رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 609,6000.085051,816 16010030100

157,32016,416تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 6,682,1540.0260173,736 16010030110
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

118,27012,341رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 1,892,9130.0690130,611 16010030130

51,3255,355رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 349,8770.162056,680 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 406,36223.986009,747,005راميب1602001000 1,606,0058,141,000

1,222,9356,199,182راميبيرتسب ناراميب نامرد 322,70023.00017,422,117 16020010190

383,0701,941,818رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 2,324,8881.00002,324,888 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 70,7953.61520255,936دنم هرهب تيعمج1602002000 255,9360

87,1050تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 14,5185.999887,105 16020020030

168,8310تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 56,2773.0000168,831 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 228,3336.000001,370,000وراد ملق1602005000 01,370,000

01,370,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 228,3336.00001,370,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12510021,033,761 هيمورا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 892,7610141,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 4,3671.000004,367راكشزرو1702002000 4,3670

4,3670وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 4,3671.00004,367 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

9044.000003,960 3,9600

3,9600رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 9044.00003,960 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

197315.0000062,055 62,0550

62,0550وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 197315.000062,055 18030010020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

2,319204.85380475,056 335,056140,000

6,000140,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 795183.6478146,000 18030020010

329,0560وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,524215.9160329,056 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

45105.000004,725 4,7250

4,7250وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 10545.00004,725 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,124126.00000267,624 267,6240

267,6240وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,124126.0000267,624 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

387182.0000070,434 70,4340

70,4340وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 387182.000070,434 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,36712.0000052,404 52,4040

52,4040وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 4,36712.000052,404 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

4,3678.0000034,936 34,9360

34,9360وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 4,3678.000034,936 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 530109.8113058,200درواتسد1805003000 57,2001,000

57,2001,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 529110.018958,200 18050030010

نامرد و تشادهب - يوخ ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 12511011,639,331 525,03101,114,300
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 50,0006.61090330,547دنم هرهب تيعمج1601002000 152,259178,288

12,68814,857رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 129,9290.212027,545 16010020010

12,68814,857يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 28,8420.955027,545 16010020020

12,68814,857تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,427,2020.019327,545 16010020030

12,68814,857رفنيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 281,0710.098027,545 16010020040

12,68814,857رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 281,0710.098027,545 16010020050

12,68814,857رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 344,7430.079927,545 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

12,68814,857رفن 85,2780.323027,545 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

12,68814,857رفن 56,9110.484027,545 16010020080

12,68814,857رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 29,7460.926027,545 16010020090

12,68814,857تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 362,4340.076027,545 16010020100

12,68814,857رفنسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 362,4340.076027,545 16010020110

12,69114,861رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 98,0490.281027,552 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 100,0001.52580152,580دنم هرهب تيعمج1601003000 147,0095,571

10,500397رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 143,3810.076010,897 16010030010

10,500397رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 145,2900.075010,897 16010030020

10,500397رفنيرهش تشادهب نيون تامدخ هيارا 14,529,0000.000810,897 16010030030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

10,500397يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 26,1310.417010,897 16010030040

10,500397تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 157,9270.069010,897 16010030050

10,500397رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 33,0210.330010,897 16010030060

10,500397رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 24,6530.442010,897 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

10,500397رفن 198,1270.055010,897 16010030080

10,500397رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 30,1020.362010,897 16010030090

10,500397رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 128,2000.085010,897 16010030100

10,500397تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 419,1150.026010,897 16010030110

10,500397رفنسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 419,1150.026010,897 16010030120

10,500397رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 157,9270.069010,897 16010030130

10,509410رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 67,4010.162010,919 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 200,0004.73210946,414راميب1602001000 194,261752,153

145,695699,497راميبيرتسب ناراميب نامرد 36,74723.0003845,192 16020010190

48,56652,656رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 102,6590.9860101,222 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 5,0006.3004031,502دنم هرهب تيعمج1602002000 31,5020

14,7970تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 4,9323.000214,797 16020020030

16,7050تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 2,7846.000416,705 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 750237.71730178,288وراد ملق1602005000 0178,288
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

0178,288وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 29,7146.0001178,288 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا - يوخ ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 125110232,816 30,81602,000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

280106.1893029,733 27,7332,000

27,7332,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 235126.523429,733 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

28011.010703,083 3,0830

3,0830وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 25711.99613,083 18030080170

نامرد و تشادهب 12520015,391,445 يرايتخب و لاحمراهچ ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,209,91403,181,531

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 17,439,4780.04600802,216دنم هرهب تيعمج1601002000 366,044436,172

65,46878,010رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 676,7830.2120143,478 16010020010

4,3505,182يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 9,9810.95509,532 16010020020

32,67638,936تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 371,0470.193071,612 16010020030

1,9802,359رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 44,2760.09804,339 16010020050

5,9037,034رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 16,1910.799012,937 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

6,7558,057رفن 45,8580.323014,812 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

9,94011,839رفن 44,9980.484021,779 16010020080

438522رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 1,0370.9257960 16010020090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

237,713283,255تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 6,854,8420.0760520,968 16010020100

821978رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 6,4020.28101,799 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 2,273,2690.460001,045,704دنم هرهب تيعمج1601003000 506,084539,620

13,25914,138رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 360,4870.076027,397 16010030010

23,33124,877رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 642,7730.075048,208 16010030020

4,4964,794يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 22,2780.41709,290 16010030040

16,76517,876تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 502,0430.069034,641 16010030050

2,5482,717رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 15,9550.33005,265 16010030060

2325رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 1090.440448 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

4,2654,547رفن 160,2180.05508,812 16010030080

487519رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 2,7790.36201,006 16010030090

25,79627,505رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 627,0710.085053,301 16010030100

321,464342,766تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 25,547,3080.0260664,230 16010030110

92,82898,980رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 2,779,8260.0690191,808 16010030130

822876رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 10,4810.16201,698 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 797,9643.558402,839,465راميب1602001000 1,127,4441,712,021

1,042,5391,583,094راميبيرتسب ناراميب نامرد 114,15823.00002,625,633 16020010190

84,905128,927رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 216,8660.9860213,832 16020010300
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 58,8823.57230210,342دنم هرهب تيعمج1602002000 210,3420

30,2190تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 5,0366.000630,219 16020020030

180,1230تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 60,0413.0000180,123 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 100,4704.91410493,718وراد ملق1602005000 0493,718

0493,718وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 82,2866.0000493,718 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1252002561,951 دركرهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 552,40609,545

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,0230.999001,022راكشزرو1702002000 1,0220

1,0220وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,0221.00001,022 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

17329.664705,132 5,1320

5,1320رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 17329.66475,132 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

179314.3408056,267 56,2670

56,2670وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 179314.340856,267 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

804205.94030165,576 163,0762,500

163,0762,500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 804205.9403165,576 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

194105.0670020,383 20,3830

20,3830وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 194105.067020,383 18030040020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,370125.96860172,577 168,9773,600

168,9773,600وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,370125.9686172,577 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

200181.9300036,386 36,3860

36,3860وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 200181.930036,386 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,60312.0019031,241 27,7963,445

27,7963,445وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 2,60312.001931,241 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

2,19712.0014026,367 26,3670

26,3670وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 2,19712.001426,367 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 427110.0703047,000درواتسد1805003000 47,0000

47,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 427110.070347,000 18050030010

نجورب يراتسرپ هدكشناد 125200336,888 دركرهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 36,88800

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

76105.605308,026 8,0260

8,0260وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 76105.60538,026 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

178125.6910022,373 22,3730

22,3730وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 178125.691022,373 18030050030

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3857.997403,079 3,0790
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,0790وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3857.99743,079 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 32106.562503,410درواتسد1805003000 3,4100

3,4100هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 3858.85713,410 18050030010

نامرد و تشادهب ناگزمره ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخو يكشزپ مولع هاگشناد - 12530017,778,120 3,143,55004,634,570

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 06,725,820.000001,681,455دنم هرهب تيعمج1601002000 734,447947,008

106,997137,963رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,155,4720.2120244,960 16010020010

109,068140,633يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 261,4670.9550249,701 16010020020

37,18147,942تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 441,0560.193085,123 16010020030

73,25394,453رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 1,711,2880.0980167,706 16010020050

146,305188,648رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 419,2140.7990334,953 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

36,93047,618رفن 261,7570.323084,548 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

36,88047,554رفن 174,4530.484084,434 16010020080

35,56545,858رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 87,9300.926081,423 16010020090

114,433147,581تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 3,447,1770.0760262,014 16010020100

37,83548,758رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 308,2590.280986,593 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1,773,4490.716501,270,637دنم هرهب تيعمج1601003000 1,100,428170,209

106,36616,452رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 1,616,0360.0760122,818 16010030010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

105,01416,243رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,616,7750.0750121,257 16010030020

172,30126,650يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 477,1030.4170198,951 16010030040

67,52710,444تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,130,0300.069077,971 16010030050

117,61418,195رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 4,115,3040.0330135,809 16010030060

195,85030,293رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 511,6350.4420226,143 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

50,5487,819رفن 1,061,1490.055058,367 16010030080

14,1412,187رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 45,1060.362016,328 16010030090

50,6387,832رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 1,008,1170.058058,470 16010030100

109,25616,899تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 4,552,1240.0277126,155 16010030110

52,9478,189رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 886,0500.069061,136 16010030130

58,2269,006رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 415,0160.162067,232 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 3,358,3601.176703,951,866راميب1602001000 1,084,1522,867,714

183,590485,622راميبيرتسب ناراميب نامرد 15,20044.0271669,212 16020010190

900,5622,382,092رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 15,265215.04453,282,654 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 59,9783.74340224,523دنم هرهب تيعمج1602002000 224,5230

85,9030تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 14,3176.000185,903 16020020030

136,9660تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 45,6553.0000136,966 16020020040

1,6540تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 6275.66671,654 16020020050
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 108,2736.00000649,639وراد ملق1602005000 0649,639

0649,639وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 108,2736.0000649,639 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1253002724,828 سابعردنب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 642,968081,860

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,3101.000002,310راكشزرو1702002000 2,3100

2,3100وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,9250.58852,310 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

10624.670902,605 2,6050

2,6050رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 8032.56252,605 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

127366.2910046,475 46,4750

46,4750وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 179259.636946,475 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,910174.63670333,516 283,41050,106

050,106وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 427117.344350,106 18030020010

283,4100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,827155.1232283,410 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

60825.5676015,540 15,5400

15,5400وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 20077.700015,540 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

836242.62670202,751 191,69611,055

191,69611,055وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,005101.1227202,751 18030050030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

171,514.7851026,433 26,4330

26,4330وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 161164.180126,433 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

7,3859.6533071,292 63,6697,623

63,6697,623وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 5,94112.000071,292 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

5638.586704,830 4,8300

4,8300وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3,9251.23064,830 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 173110.0052019,076درواتسد1805003000 6,00013,076

6,00013,076هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 137139.240919,076 18050030010

نامرد و تشادهب 12540017,658,350 نادهاز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,658,35005,000,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 745,3212.951702,199,999دنم هرهب تيعمج1601002000 699,9991,500,000

07,420رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 35,0000.21207,420 16010020010

024,830يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 26,0000.955024,830 16010020020

11,890150,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 838,8000.1930161,890 16010020030

03,626رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 37,0000.09803,626 16010020050

81,383600,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 852,7950.7990681,383 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

09,690رفن 30,0000.32309,690 16010020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

248,274100,000رفن 719,5770.4840348,274 16010020080

57,200150,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 280,0000.7400207,200 16010020090

249,509304,434تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 7,288,7240.0760553,943 16010020100

51,743150,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 717,9460.2810201,743 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 21,572,5810.049601,070,000دنم هرهب تيعمج1601003000 820,000250,000

5,000396رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 71,0000.07605,396 16010030010

70,0002,146رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 961,9470.075072,146 16010030020

9,43822,254يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 76,0000.417031,692 16010030040

80,00059,670تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 2,024,2000.0690139,670 16010030050

017,490رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 53,0000.330017,490 16010030060

145,99220,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 375,5470.4420165,992 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

3,3030رفن 60,0540.05503,303 16010030080

90,5000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 250,0000.362090,500 16010030090

81,7660رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 961,9470.085081,766 16010030100

200,00080,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 10,769,2310.0260280,000 16010030110

027,211رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 394,3620.069027,211 16010030130

134,00120,833رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 955,7660.1620154,834 16010030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,440,1132.561203,688,351راميب1602001000 888,3512,800,000

570,0001,800,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 103,04323.00012,370,000 16020010190

318,3511,000,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,337,0700.98601,318,351 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 62,6513.99040250,000دنم هرهب تيعمج1602002000 250,0000

74,6170تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 12,4366.000174,617 16020020030

123,3630تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 41,1213.0000123,363 16020020040

52,0200تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 180289.000052,020 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 75,0006.00000450,000وراد ملق1602005000 0450,000

0450,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 75,0006.0000450,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12540021,044,962 نادهاز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 757,9620287,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3301.00000330راكشزرو1702002000 3300

3300وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3301.0000330 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

13644.117606,000 6,0000

6,0000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 13644.11766,000 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

539315.39890170,000 170,0000

170,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 539315.3989170,000 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

2,522206.03970519,632 232,632287,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

60,000200,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 522498.0843260,000 18030020010

172,63287,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,260206.0571259,632 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

257105.0584027,000 27,0000

27,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 257105.058427,000 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,666126.05040210,000 210,0000

210,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,666126.0504210,000 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

115182.6087021,000 21,0000

21,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 115182.608721,000 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,33312.0009052,000 52,0000

52,0000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 4,33312.000952,000 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

2,5008.0000020,000 20,0000

20,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 2,5008.000020,000 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 172110.4651019,000درواتسد1805003000 19,0000

19,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 172110.465119,000 18050030010

شاخ تمالس شزومآ عمتجم نادهاز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 125400346,294 43,29403,000

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

367126.1417046,294 43,2943,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

43,2943,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 367126.141746,294 18030050030

راهب اچ تمالس عمتجم 125400461,000 نادهاز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 59,00002,000

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

437105.2632046,000 44,0002,000

44,0002,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 437105.263246,000 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

119126.0504015,000 15,0000

15,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 119126.050415,000 18030050030

نامرد و تشادهب 12540313,158,608 لباز ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد 1,058,60802,100,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 3233,038.07030801,884دنم هرهب تيعمج1601002000 262,604539,280

15,87133,225رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 231,5850.212049,096 16010020010

71,494149,669يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 231,5850.9550221,163 16010020020

15,94633,382تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 231,5850.213049,328 16010020030

7,33715,359رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 231,5850.098022,696 16010020050

59,816125,221رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 231,5850.7990185,037 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

24,18150,621رفن 231,5850.323074,802 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

41,23475,853رفن 231,5850.5056117,087 16010020080

5,69011,911تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 231,5850.076017,601 16010020100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

21,03544,039رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 231,5850.281065,074 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 2172,930.81180374,914دنم هرهب تيعمج1601003000 255,074119,840

8,9424,201رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 172,9310.076013,143 16010030010

8,8244,146رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 172,9310.075012,970 16010030020

49,06223,050يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 172,9310.417072,112 16010030040

8,1183,814تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 172,9310.069011,932 16010030050

38,82618,241رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 172,9310.330057,067 16010030060

52,00324,432رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 172,9310.442076,435 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

6,4713,040رفن 172,9310.05509,511 16010030080

42,59120,010رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 172,9310.362062,601 16010030090

10,0014,699رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 172,9310.085014,700 16010030100

3,0591,437تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 172,9310.02604,496 16010030110

8,1183,814رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 172,9310.069011,932 16010030130

19,0598,956رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 172,9310.162028,015 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 2471,600.058401,717,399راميب1602001000 391,6991,325,700

375,5971,271,204راميبيرتسب ناراميب نامرد 71,60023.00001,646,801 16020010190

16,10254,496رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 71,6000.986070,598 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 916,581.22220149,231دنم هرهب تيعمج1602002000 149,2310
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

99,4890تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 16,5825.999899,489 16020020030

49,7420تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 16,5822.999849,742 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 619,196.66670115,180وراد ملق1602005000 0115,180

0115,180وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 19,1975.9999115,180 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1254032410,202 لباز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 360,202050,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 11,087.000001,087راكشزرو1702002000 1,0870

1,0870وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,0871.00001,087 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

44109.000004,796 4,7960

4,7960رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 10944.00004,796 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

31512.000003,780 3,7800

3,7800وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 12315.00003,780 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

206651.00000134,106 114,47619,630

114,47619,630وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 651206.0000134,106 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

105109.0000011,445 11,4450

11,4450وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 109105.000011,445 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1261,327.00000167,202 151,88415,318
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

151,88415,318وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,327126.0000167,202 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

18243.000007,826 7,8260

7,8260وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 43182.00007,826 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

125,603.0000067,236 52,18415,052

52,18415,052وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 5,60312.000067,236 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

8848.000006,784 6,7840

6,7840وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 8488.00006,784 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 11054.000005,940درواتسد1805003000 5,9400

5,9400هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 54110.00005,940 18050030010

نامرد و تشادهب 12550017,449,016 يقودص ديهش، دزي ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,449,01605,000,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 971,3550.72010699,514دنم هرهب تيعمج1601002000 489,338210,176

126,00024,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 707,5470.2120150,000 16010020010

76,00034,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 115,1830.9550110,000 16010020020

16,00011,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 139,8960.193027,000 16010020030

12,00010,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 224,4900.098022,000 16010020050

127,33835,176رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 203,3960.7990162,514 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

14,0008,000رفن 68,1110.323022,000 16010020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

85,00074,000رفن 328,5120.4840159,000 16010020080

7,0006,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 14,0390.926013,000 16010020090

12,0003,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 197,3680.076015,000 16010020100

14,0005,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 68,6150.276919,000 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 166,7245.20380867,600دنم هرهب تيعمج1601003000 676,800190,800

40,0008,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 631,5790.076048,000 16010030010

60,00020,000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 1,066,6660.075080,000 16010030020

176,80040,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 519,9040.4170216,800 16010030040

10,0003,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 188,4050.069013,000 16010030050

56,00020,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 230,3030.330076,000 16010030060

23,0003,500رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 59,9550.442026,500 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

22,0004,000رفن 472,7270.055026,000 16010030080

16,0002,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 49,7240.362018,000 16010030090

45,00015,000رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 705,8820.085060,000 16010030100

33,0007,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,538,4620.026040,000 16010030110

188,00068,300رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 3,714,4930.0690256,300 16010030130

7,0000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 43,2100.16207,000 16010030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,305,4493.488304,553,834راميب1602001000 995,2103,558,624

560,0002,598,624راميبيرتسب ناراميب نامرد 118,98426.54663,158,624 16020010190

435,210960,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 441,3893.16101,395,210 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 99,8712.88040287,668دنم هرهب تيعمج1602002000 287,6680

64,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 10,6666.000464,000 16020020030

223,6680تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 74,5563.0000223,668 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 204,0005.100001,040,400وراد ملق1602005000 01,040,400

01,040,400وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 173,4006.00001,040,400 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12550021,309,890 دزي ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 989,8900320,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 5,7951.000005,795راكشزرو1702002000 5,7950

5,7950وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5,7951.00005,795 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

4032.500001,300 1,3000

1,3000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 4032.50001,300 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

617310.46680191,558 191,5580

191,5580وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 617310.4668191,558 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

2,261223.35250505,000 239,000266,000

0266,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 907293.2745266,000 18030020010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

239,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,354176.5140239,000 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

129103.1938013,312 13,3120

13,3120وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 129103.193813,312 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,021145.75950294,580 264,58030,000

264,58030,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,021145.7595294,580 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

767207.70530159,310 147,31012,000

147,31012,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 767207.7053159,310 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

5,79512.0000069,540 59,54010,000

59,54010,000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 5,79512.000069,540 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

5,7958.0000046,360 46,3600

46,3600وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 5,7958.000046,360 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 72032.1319023,135درواتسد1805003000 21,1352,000

21,1352,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 72032.131923,135 18050030010

دزي يكشزپ مولع هاگشهوژپ 125500385,943 دزي يكشزپ مولع هاگشناد - 33,943052,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

820104.8085085,943 33,94352,000

33,94352,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 820104.808585,943 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

اذغ ينميا و تمالس تاقيقحت زكرم - 12550045,150 دزي يكشزپ مولع هاگشناد 5,15000

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

8643.750005,150 5,1500

5,1500هژورپتشادهب و تمالس هزوح ياهشهوژپ ماجنا 8643.75005,150 18050070160

نامرد و تشادهب 12560015,815,410 ناجنز ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 1,955,41003,860,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 518,0101.62990844,323دنم هرهب تيعمج1601002000 444,323400,000

18,15946,990رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 307,3070.212065,149 16010020010

15,23321,477يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 38,4400.955036,710 16010020020

26,62342,791تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 359,6580.193069,414 16010020030

39,15646,085رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 869,8060.098085,241 16010020050

56,03945,306رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 126,8400.7990101,345 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

18,66822,903رفن 128,7030.323041,571 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

98,93269,445رفن 347,8860.4840168,377 16010020080

31,26518,197رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 53,4150.926049,462 16010020090

85,99442,724تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,693,6440.0760128,718 16010020100

54,25444,082رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 349,9570.281098,336 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 719,3240.78270563,025دنم هرهب تيعمج1601003000 478,02585,000

63,4958,576رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 948,3030.076072,071 16010030010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

57,2757,630رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 865,4000.075064,905 16010030020

19,1054,307يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 56,1440.417023,412 16010030040

82,5725,293تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,273,4200.069087,865 16010030050

12,5275,523رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 54,6960.330018,050 16010030060

42,4202,037رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 100,5810.442044,457 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

13,7028,019رفن 394,9270.055021,721 16010030080

30,7796,561رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 103,1490.362037,340 16010030090

33,9265,299رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 461,4700.085039,225 16010030100

65,87213,520تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 3,053,5380.026079,392 16010030110

27,15111,368رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 558,2460.069038,519 16010030130

29,2016,867رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 222,6420.162036,068 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 127,52122.021402,808,196راميب1602001000 853,1961,955,000

499,5731,352,555راميبيرتسب ناراميب نامرد 80,52723.00011,852,128 16020010190

353,623602,445رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 969,6430.9860956,068 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 1,186,7340.15160179,866دنم هرهب تيعمج1602002000 179,8660

78,9860تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 13,1646.000278,986 16020020030

49,1490تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 16,3833.000049,149 16020020040

51,7310تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 179289.000051,731 16020020050

275



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 236,6666.000001,420,000وراد ملق1602005000 01,420,000

01,420,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 236,6666.00001,420,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1256002868,855 ناجنز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 728,8550140,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3,7961.000003,796راكشزرو1702002000 3,7960

3,7960وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,7961.00003,796 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

24144.6141010,752 10,7520

10,7520رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 24144.614110,752 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

283314.9965089,144 89,1440

89,1440وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 283314.996589,144 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,541206.35820317,998 237,99880,000

080,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 500160.000080,000 18030020010

237,9980وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,041228.6244237,998 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

121105.1240012,720 12,7200

12,7200وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 121105.124012,720 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,823126.46300230,542 170,54260,000

170,54260,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,823126.4630230,542 18030050030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

388182.3454070,750 70,7500

70,7500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 388182.345470,750 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,79611.9125045,220 45,2200

45,2200وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 3,79611.912545,220 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3,4158.2234028,083 28,0830

28,0830وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3,4158.223428,083 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 540110.8333059,850درواتسد1805003000 59,8500

59,8500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 540110.833359,850 18050030010

نامرد و تشادهب 12570012,628,559 نانمس ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 901,57401,726,985

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 48,5674.34700211,121دنم هرهب تيعمج1601002000 161,42149,700

17,8803,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 98,4900.212020,880 16010020010

24,3207,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 32,7950.955031,320 16010020020

16,68010,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 138,2380.193026,680 16010020030

17,0202,700رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 201,2240.098019,720 16010020050

18,6204,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 28,3100.799022,620 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

12,2404,000رفن 50,2780.323016,240 16010020070
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

18,0404,000رفن 47,6030.463022,040 16010020080

5,8604,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 10,6470.92619,860 16010020090

17,2006,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 305,2630.076023,200 16010020100

13,5615,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 66,0530.281018,561 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 117,9502.16800255,717دنم هرهب تيعمج1601003000 212,71743,000

14,5063,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 230,3420.076017,506 16010030010

20,6153,000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 314,8660.075023,615 16010030020

3,1352,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 12,3140.41705,135 16010030040

14,3773,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 251,8400.069017,377 16010030050

3,4052,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 16,3780.33005,405 16010030060

17,2182,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 43,4790.442019,218 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

43,5256,000رفن 900,4540.055049,525 16010030080

21,1145,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 72,1380.362026,114 16010030090

29,0002,137رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 366,3170.085031,137 16010030100

16,5025,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 827,0000.026021,502 16010030110

12,9204,000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 245,2170.069016,920 16010030130

16,4005,863رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 147,4250.151022,263 16010030140
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 66,48724.000201,595,703راميب1602001000 395,9181,199,785

132,497512,362راميبيرتسب ناراميب نامرد 28,03723.0003644,859 16020010190

263,421687,423رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 964,3440.9860950,844 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 14,6139.00010131,518دنم هرهب تيعمج1602002000 131,5180

80,7610تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 13,4606.000180,761 16020020030

50,7570تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 16,9193.000050,757 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 72,4166.00010434,500وراد ملق1602005000 0434,500

0434,500وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 72,4166.0001434,500 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1257002572,408 نانمس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 532,258040,150

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9,0001.000009,000راكشزرو1702002000 9,0000

9,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 9,0001.00009,000 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

7244.000003,168 3,1680

3,1680رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 7244.00003,168 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

108315.0000034,020 34,0200

34,0200وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 108315.000034,020 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

600206.00000123,600 123,6000

123,6000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 600206.0000123,600 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

182105.0000019,110 19,1100

19,1100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 182105.000019,110 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,000126.00000252,000 220,10031,900

220,10031,900وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,000126.0000252,000 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

248181.7339045,070 45,0700

45,0700وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 248181.733945,070 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,80012.0000045,600 40,6504,950

40,6504,950وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 3,80012.000045,600 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

2,3558.0000018,840 18,8400

18,8400وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 2,3558.000018,840 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 195112.8205022,000درواتسد1805003000 18,7003,300

18,7003,300هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 195112.820522,000 18050030010

نادارآ تشادهب هدكشناد 125700332,885 نانمس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 32,0850800

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

260126.4808032,885 32,085800

32,085800وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 260126.480832,885 18030050030

هخرس يكشزپاريپ هدكشناد 125700427,316 نانمس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 26,5160800
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

79105.316508,320 8,3200

8,3200وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 79105.31658,320 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

150126.6400018,996 18,196800

18,196800وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 150126.640018,996 18030050030

نادارآ يكشزپاريپ هدكشناد 12570058,230 نانمس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 7,4300800

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

78105.512808,230 7,430800

7,430800وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 78105.51288,230 18030040020

ناغماد تشادهب هدكشناد 125700642,164 نانمس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 41,06401,100

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

217126.0553027,354 26,2541,100

26,2541,100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 217126.055327,354 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

81182.8395014,810 14,8100

14,8100وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 81182.839514,810 18030060020

نامرد و تشادهب 12580016,373,416 ليبدرا ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 2,403,41603,970,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 422,3702.507001,058,900دنم هرهب تيعمج1601002000 531,900527,000

47,41542,048رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 422,0000.212089,463 16010020010

11,7159,585يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 22,3040.955021,300 16010020020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

39,79035,286تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 389,0000.193075,076 16010020030

16,34513,373رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 303,2500.098029,718 16010020050

106,640154,749رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 327,1460.7990261,389 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

35,48530,228رفن 203,4500.323065,713 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

103,55184,724رفن 389,0000.4840188,275 16010020080

106,374104,165رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 226,6320.9290210,539 16010020090

17,61814,415تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 421,5000.076032,033 16010020100

46,96738,427رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 303,8970.281085,394 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 903,2290.79020713,700دنم هرهب تيعمج1601003000 603,500110,200

59,0209,607رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 903,0000.076068,627 16010030010

57,56610,158رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 903,0000.075067,724 16010030020

8,0631,422يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 22,7500.41699,485 16010030040

38,6896,298تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 652,0000.069044,987 16010030050

178,91033,923رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 635,3280.3350212,833 16010030060

73,52612,975رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 195,7060.442086,501 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

16,7152,721رفن 353,4140.055019,436 16010030080

68,89811,216رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 221,3130.362080,114 16010030090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

17,9313,936رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 257,2790.085021,867 16010030100

28,0584,567تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 906,3000.036032,625 16010030110

1,083191رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 18,4880.06891,274 16010030130

55,04113,186رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 421,1610.162068,227 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,193,1183.171803,784,316راميب1602001000 1,083,0162,701,300

781,9921,942,716راميبيرتسب ناراميب نامرد 118,46523.00012,724,708 16020010190

301,024758,584رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 1,074,6530.98601,059,608 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 10,88217.00060185,000دنم هرهب تيعمج1602002000 185,0000

96,0600تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 16,0086.000896,060 16020020030

72,4670تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 24,7552.927472,467 16020020040

16,4730تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 57289.000016,473 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 105,2506.00000631,500وراد ملق1602005000 0631,500

0631,500وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 105,2506.0000631,500 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 12580021,029,411 ليبدرا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 784,4110245,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3,5821.020903,657راكشزرو1702002000 3,6570

3,6570وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3,5821.02093,657 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

11342.584104,812 4,8120

4,8120رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 45106.93334,812 18020010030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

95360.8421034,280 34,2800

34,2800وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 166206.506034,280 18030010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1,216455.90130554,376 309,376245,000

0245,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 777315.3153245,000 18030020010

309,3760وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 982315.0468309,376 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

118127.1186015,000 15,0000

15,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 142105.633815,000 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,034160.25070325,950 325,9500

325,9500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,586126.0441325,950 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

119155.8824018,550 18,5500

18,5500وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 102181.862718,550 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,21412.5162040,227 40,2270

40,2270وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 3,21412.516240,227 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3,5827.1468025,600 25,6000

25,6000وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 3,5827.146825,600 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 11063.263606,959درواتسد1805003000 6,9590
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

6,9590هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 65107.06156,959 18050030010

نامرد و تشادهب - لاخلخ ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 1258101528,568 215,7240312,844

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 65,0003.27860213,112دنم هرهب تيعمج1601002000 136,36676,746

40,0000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 188,6800.212040,000 16010020010

7,8980يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 8,2700.95507,898 16010020020

8,0820تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 41,8760.19308,082 16010020030

8,0820رفنيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 41,8760.19308,082 16010020040

6,7867,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 140,6730.098013,786 16010020050

38,5200رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 48,2100.799038,520 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

6,0210رفن 18,6410.32306,021 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

88350,000رفن 105,1300.484050,883 16010020080

4,1920رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 4,5270.92604,192 16010020090

8,26510,526تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 222,2500.084518,791 16010020100

6,3659,220رفنسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 205,0660.076015,585 16010020110

1,2720رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 4,5270.28101,272 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 50,0000.6895034,473دنم هرهب تيعمج1601003000 26,2738,200

1,6310رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 21,4600.07601,631 16010030010

285



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,7320رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 36,4270.07502,732 16010030020

7220رفنيرهش تشادهب نيون تامدخ هيارا 9,6270.0750722 16010030030

4,0132,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 14,4200.41706,013 16010030040

4420تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 6,4060.0690442 16010030050

5,4452,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 22,5600.33007,445 16010030060

1312,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 4,8210.44202,131 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

5701,000رفن 28,5450.05501,570 16010030080

560500رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 2,9280.36201,060 16010030090

1,402700رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 24,7300.08502,102 16010030100

2600تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 10,0000.0260260 16010030110

1450رفنسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 5,5770.0260145 16010030120

7,9700رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 115,5070.06907,970 16010030130

2500رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 1,5430.1620250 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 35,0107.31750256,184راميب1602001000 48,490207,694

28,490103,847راميبيرتسب ناراميب نامرد 5,75422.9991132,337 16020010190

20,000103,847رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 125,6050.9860123,847 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 1,0004.595004,595دنم هرهب تيعمج1602002000 4,5950

2,3000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 3845.98962,300 16020020030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,2950تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 7653.00002,295 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 2,4158.3660020,204وراد ملق1602005000 020,204

020,204وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 3,3676.000620,204 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا - لاخلخ ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد 125810235,040 29,84205,198

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

201151.5323030,458 25,2605,198

25,2605,198وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 201151.532330,458 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4008.067503,227 3,2270

3,2270وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 4008.06753,227 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

2236.076201,355 1,3550

1,3550وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 2236.07621,355 18030090120

نامرد و تشادهب 12590011,717,708 دورهاش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 737,7080980,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 113,6792.18220248,070دنم هرهب تيعمج1601002000 108,070140,000

1,9701,200رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 149,0380.02133,170 16010020010

26,80230,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 59,4610.955356,802 16010020020

70031,200تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 165,0000.193331,900 16010020030

6606,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 67,5000.09876,660 16010020050

21,50023,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 56,3000.790444,500 16010020060
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

14,5001,815رفن 50,5530.322716,315 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

20,79320,135رفن 85,0000.481540,928 16010020080

11,54511,650رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 25,0540.925823,195 16010020090

5,5505,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 138,5220.076210,550 16010020100

4,05010,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 50,0000.281014,050 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 53,4592.36560126,461دنم هرهب تيعمج1601003000 116,46110,000

8,3980رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 110,5000.07608,398 16010030010

7,1352,341رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 130,0000.07299,476 16010030020

4,0900يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 9,8000.41734,090 16010030040

7,2450تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 105,0000.06907,245 16010030050

48,5420رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 150,0000.323648,542 16010030060

15,948174رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 39,2140.411116,122 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

4,7690رفن 89,5340.05334,769 16010030080

864135رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 27,5760.0362999 16010030090

4,9000رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 60,0000.08174,900 16010030100

3,4525,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 320,2560.02648,452 16010030110

7,3272,350رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 140,2490.06909,677 16010030130
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3,7910رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 23,5000.16133,791 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 37,54129.738301,116,404راميب1602001000 446,404670,000

329,253469,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 62,62012.7476798,253 16020010190

117,151201,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 850,3870.3741318,151 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 7,0009.5390066,773دنم هرهب تيعمج1602002000 66,7730

24,0000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 4,0006.000024,000 16020020030

21,0000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 7,0003.000021,000 16020020040

21,7730تيروماميياوه سناژروا تيرومام ماجنا 208104.677921,773 16020020050

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 32,0005.00000160,000وراد ملق1602005000 0160,000

0160,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 32,0005.0000160,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1259002377,627 دورهاش يكشزپ مولع هاگشناد - 363,627014,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,1551.000002,155راكشزرو1702002000 2,1550

2,1550وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,1551.00002,155 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

6844.117603,000 3,0000

3,0000رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 6844.11763,000 18020010030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

111315.0000034,965 34,9650

34,9650وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 111315.000034,965 18030010020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

645198.74880128,193 119,1939,000

09,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 44204.54559,000 18030020010

119,1930وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 645184.7953119,193 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

48104.166705,000 5,0000

5,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 48104.16675,000 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,110107.95140119,826 119,8260

119,8260وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 951126.0000119,826 18030050030

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

134182.0000024,388 24,3880

24,3880وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 134182.000024,388 18030060020

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,15514.3202030,860 25,8605,000

25,8605,000وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 2,15514.320230,860 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

2,1558.0000017,240 17,2400

17,2400وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 2,1558.000017,240 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 110109.0909012,000درواتسد1805003000 12,0000

12,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 110109.090912,000 18050030010

تمالس رد يعامتجا و يراتفر مولع تاقيقحت زكرم 12590035,750 دورهاش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 5,75000
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

52110.576905,750 5,7500

5,7500هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 52110.57695,750 16030030030

نامرد و تشادهب 12590411,775,234 ناتسرال ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 730,44601,044,788

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 126,5063.10040392,221دنم هرهب تيعمج1601002000 159,906232,315

14,39220,908رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 166,5090.212035,300 16010020010

22,38732,524يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 57,4980.955054,911 16010020020

14,39220,908رفنيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 182,9010.193035,300 16010020040

19,18927,878رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 480,2760.098047,067 16010020050

12,79218,586رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 39,2710.799031,378 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

7,99511,616رفن 60,7150.323019,611 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

12,79218,585رفن 64,8290.484031,377 16010020080

14,39120,908رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 47,5730.742035,299 16010020090

19,18927,878تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 619,2960.076047,067 16010020100

22,38732,524رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 195,4120.281054,911 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 153,8881.73860267,552دنم هرهب تيعمج1601003000 184,23383,319

22,1089,998رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 422,4500.076032,106 16010030010

18,4238,332رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 356,7360.075026,755 16010030020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

12,8965,832يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 44,9130.417018,728 16010030040

25,79311,665تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 542,8590.069037,458 16010030050

9,2124,166رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 40,5380.330013,378 16010030060

16,5817,499رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 54,4790.442024,080 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

9,2124,166رفن 243,2290.055013,378 16010030080

5,5272,500رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 22,1730.36208,027 16010030090

9,2124,166رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 157,3840.085013,378 16010030100

16,5817,499تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 926,1420.026024,080 16010030110

11,0544,999رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 232,6540.069016,053 16010030130

27,63412,497رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 247,7330.162040,131 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 399,9572.46300985,099راميب1602001000 339,453645,646

237,617451,952راميبيرتسب ناراميب نامرد 29,98123.0002689,569 16020010190

101,836193,694رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 299,7260.9860295,530 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 268,3940.1746046,854دنم هرهب تيعمج1602002000 46,8540

35,3280تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 5,8886.000035,328 16020020030

11,5260تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 4,6852.460211,526 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 685121.9095083,508وراد ملق1602005000 083,508

083,508وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 13,9186.000083,508 16020050080
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يشزومآ ياه همانرب يارجا 125904274,188 ناتسرال ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 72,33801,850

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3,6410.14280520راكشزرو1702002000 5200

5200وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 5201.0000520 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

1943.84210833 8330

8330رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1943.8421833 18020010030

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

61105.475406,434 6,4340

6,4340وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 61105.47546,434 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

392126.0867049,426 47,5761,850

47,5761,850وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 392126.086749,426 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

47711.991605,720 5,7200

5,7200وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 47711.99165,720 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

3,6490.997803,641 3,6410

3,6410وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 4558.00223,641 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 69110.347807,614درواتسد1805003000 7,6140

7,6140هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 69110.34787,614 18050030010

زوا تشادهب هدكشناد 125904333,314 ناتسرال ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - 32,8940420
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

74105.094607,777 7,7770

7,7770وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 74105.09467,777 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

203125.7980025,537 25,117420

25,117420وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 203125.798025,537 18030050030

نامرد و تشادهب 12590611,380,339 ناهبهب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 526,4800853,859

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 76,2763.91760298,816دنم هرهب تيعمج1601002000 173,210125,606

14,15410,706رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 117,2640.212024,860 16010020010

4121,788يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 2,3040.95492,200 16010020020

28,65210,560تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 203,1710.193039,212 16010020030

1,2362,760رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 40,7750.09803,996 16010020050

1441,628رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 2,2170.79931,772 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

3,3254,130رفن 23,0800.32307,455 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

10,2079,865رفن 41,4710.484020,072 16010020080

5301,873رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 2,5950.92602,403 16010020090

110,00877,398تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 2,464,6840.0760187,406 16010020100

4,5424,898رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 33,5940.28109,440 16010020120
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 75,1521.94350146,057دنم هرهب تيعمج1601003000 106,38339,674

7,9342,129رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 132,4080.076010,063 16010030010

4,7822,140رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 92,2930.07506,922 16010030020

6,6012,577يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 22,0090.41709,178 16010030040

24574تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 4,6230.0690319 16010030050

26,0709,016رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 106,3210.330035,086 16010030060

1,265396رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 3,7570.44211,661 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

7824رفن 1,8540.0550102 16010030080

2,641806رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 9,5220.36203,447 16010030090

30592رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 4,6700.0850397 16010030100

48,46219,102تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 2,598,5760.026067,564 16010030110

3,000920رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 56,8110.06903,920 16010030130

5,0002,398رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 45,6660.16207,398 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 36,24022.45050813,605راميب1602001000 185,331628,274

185,331628,274رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 33,91923.9867813,605 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 7,8627.8296061,556دنم هرهب تيعمج1602002000 61,5560

18,4670تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 3,0776.001618,467 16020020030

43,0890تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 14,3633.000043,089 16020020040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 10,4665.7620060,305وراد ملق1602005000 060,305

060,305وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 10,0506.000560,305 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 125906276,227 ناهبهب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 68,75507,472

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

12443.830605,435 5,4350

5,4350رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 12443.83065,435 18020010030

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

521126.2322065,767 61,5564,211

61,5564,211وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 521126.232265,767 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

14012.035701,685 6051,080

6051,080وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 14012.03571,685 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

2128.009401,698 6181,080

6181,080وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 2128.00941,698 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 15109.466701,642درواتسد1805003000 5411,101

5411,101هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 15109.46671,642 18050030010

نامرد و تشادهب 12590814,494,723 رهشناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 1,194,72303,300,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 11,364,723.000001,364,723دنم هرهب تيعمج1601002000 364,7231,000,000

33,000100,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 627,3580.2120133,000 16010020010

1,000100,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 105,7590.9550101,000 16010020020
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

22,000100,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 632,1240.1930122,000 16010020030

1,000100,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 1,030,6120.0980101,000 16010020050

1,100100,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 126,5330.7990101,100 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

2,100100,000رفن 316,0990.3230102,100 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

171,523100,000رفن 550,6670.4931271,523 16010020080

45,000100,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 1145,000.0000145,000 16010020090

33,000100,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,750,0000.0760133,000 16010020100

55,000100,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 551,6010.2810155,000 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 1335,000.00000335,000دنم هرهب تيعمج1601003000 285,00050,000

50,0002,000رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 684,2110.076052,000 16010030010

4,00022,000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 346,6670.075026,000 16010030020

2,6002,000يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 11,0310.41704,600 16010030040

100,0002,000تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 1,478,2610.0690102,000 16010030050

1,5002,000رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 10,6060.33003,500 16010030060

11,0002,000رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 29,4120.442013,000 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

3,0002,000رفن 90,9090.05505,000 16010030080

40,0002,000رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 116,0220.362042,000 16010030090
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

20,0008,000رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 329,4120.085028,000 16010030100

39,0002,000تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 1,576,9230.026041,000 16010030110

13,4002,000رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 223,1880.069015,400 16010030130

5002,000رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 15,4320.16202,500 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 12,290,000.000002,290,000راميب1602001000 340,0001,950,000

238,0001,560,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 78,17323.00031,798,000 16020010190

102,000390,000رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 498,9860.9860492,000 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 1205,000.00000205,000دنم هرهب تيعمج1602002000 205,0000

143,5000تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 23,9166.0002143,500 16020020030

61,5000تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 20,5003.000061,500 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 1300,000.00000300,000وراد ملق1602005000 0300,000

0300,000وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 50,0006.0000300,000 16020050080

يشزومآ ياه همانرب يارجا 1259082153,023 رهشناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 145,52307,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,3001.000001,300راكشزرو1702002000 1,3000

1,3000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,3001.00001,300 17020020070

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

36544.0000016,060 16,0600

16,0600رفنيكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 36544.000016,060 18020010030

298



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

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

93206.0000019,158 19,1580

19,1580وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 93206.000019,158 18030020020

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

600105.4167063,250 59,5003,750

59,5003,750وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 602105.066463,250 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

309127.0388039,255 35,5053,750

35,5053,750وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 311126.221939,255 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

42012.000005,040 5,0400

5,0400وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 42012.00005,040 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

5708.000004,560 4,5600

4,5600وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 5708.00004,560 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 40110.000004,400درواتسد1805003000 4,4000

4,4000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 40110.00004,400 18050030010

نامرد و تشادهب 1259101594,551 شارگ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 207,5510387,000

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 20,0401.9426038,929دنم هرهب تيعمج1601002000 13,38725,542

1,3842,554رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 18,5750.21203,938 16010020010

1,4282,335يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 3,9400.95513,763 16010020020

1,3382,745تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 21,1550.19304,083 16010020030
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,2572,320رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 36,5000.09803,577 16010020050

1,4002,124رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 4,4100.79913,524 16010020060

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

1,3222,002رفن 10,2910.32303,324 16010020070

 نكاس تيعمج يارب يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ همانرب هعسوت
رفنرازه20ريز ياهرهشورياشع،اهاتسوررد

1,3222,321رفن 7,5260.48413,643 16010020080

1,2561,256رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 5,5450.45302,512 16010020090

1,4203,942تمدخسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 70,5520.07605,362 16010020100

1,2603,943رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 18,5160.28105,203 16010020120

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 52,7900.7358038,843دنم هرهب تيعمج1601003000 30,3028,541

2,525712رفنيتبقارمدوخ يارب مدرم يزاسدنمناوتو يناگمه تمالس شزومآ 42,5920.07603,237 16010030010

2,456745رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم تامدخ هيارا 42,6800.07503,201 16010030020

2,336569يسرزابراكو طيحم تمالس تامدخ لرتنكو تراظن،يسرزاب 6,9660.41702,905 16010030040

2,478742تمدخيا هيذغت تينما ياقتراو هيذغت ءوسزا يريگشيپ 46,6660.06903,220 16010030050

2,889865رفننآاب طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ ياه يراميب تبقارمو يريگشيپ 11,3750.33003,754 16010030060

2,774574رفنريگاو ياه يراميب تبقارمو لرتنك،يريگشيپ 7,5740.44203,348 16010030070

 تالالتخازا يريگشيپ تهجرد فده ياه هورگ يزاسدنمناوت
دايتعاو يراتفر تالكشمو يكشزپناور

2,665369رفن 55,1630.05503,034 16010030080

2,045796رفننادندو ناهد نامردو يريگشيپ تامدخ 7,8480.36202,841 16010030090

2,479856رفنيتشادهب ياه هاگشيامزآ هكبش صيخشت تامدخ هيارا 39,2350.08503,335 16010030100
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,789746رفنسرادمو هداوناخ،تيعمج تمالس تامدخ 135,9610.02603,535 16010030120

2,564745رفنيرهش يتشادهب هيلوا ياه تبقارم هكبش شرتسگ 47,9560.06903,309 16010030130

2,302822رفننويسانيسكاوواه يمديپا لرتنك 19,2830.16203,124 16010030140

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 56,9788.06130459,318راميب1602001000 153,588305,730

85,000189,000راميبيرتسب ناراميب نامرد 11,91323.0001274,000 16020010190

68,588116,730رفنيياپرس ناراميب نامردو هنياعم 187,9490.9860185,318 16020010300

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 105,2660.0976010,274دنم هرهب تيعمج1602002000 10,2740

5,1370تيروماميرهش نورب سناژروا تيرومام ماجنا 8566.00125,137 16020020030

5,1370تيروماميرهش سناژروا تيرومام ماجنا 1,7123.00065,137 16020020040

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 7,8646.0004047,187وراد ملق1602005000 047,187

047,187وراد ملقزايندروم ياهوراد نيمات 7,8646.000447,187 16020050080

يشزومآ ياههمانرب يارجا شارگ ينامرد يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد - 125910289,270 86,87002,400

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 3651.00000365راكشزرو1702002000 3650

3650وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 3651.0000365 17020020070

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

72105.930607,627 7,6270

7,6270وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 72105.93067,627 18030040020

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

577126.1542072,791 70,3912,400
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

70,3912,400وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 577126.154272,791 18030050030

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

22512.044402,710 2,7100

2,7100وجشنادنايوجشناد يهافر ياه همانربزا تيامح 22512.04442,710 18030080170

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

4238.009503,388 3,3880

3,3880وجشنادنايوجشناد يشزرو يگنهرف ياه همانربزا تيامح 4238.00953,388 18030090120

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 21113.761902,389درواتسد1805003000 2,3890

2,3890هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 21113.76192,389 18050030010

ناجنز هاگشناد 12630011,231,806 1,101,8060130,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 9,5741.4108013,507راكشزرو1702002000 13,5070

13,5070وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 9,5741.410813,507 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

635219.46930139,363 137,5331,830

8,9860وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 72124.80568,986 18030010030

43,1260وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 196220.030643,126 18030010040

32,8100وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 147223.197332,810 18030010050

52,6110وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 205256.639052,611 18030010070

01,830وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 15122.00001,830 18030010080

ينادراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803004000
يليصحتزاجم

6440.812502,612 2,445167
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

2,4450وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 6438.20312,445 18030040030

0167وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 820.8750167 18030040080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

6,10270.01250427,216 399,21628,000

109,5780وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,53371.4795109,578 18030050040

72,0750وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 96175.000072,075 18030050050

135,5470وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,64782.2993135,547 18030050070

17,3840وجشنادرنه هورگ شزومآ 20385.635517,384 18030050080

64,6320وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 67495.893264,632 18030050100

028,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1,08425.830328,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

2,77394.65340262,474 248,47114,003

47,8010وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 64074.689147,801 18030060030

76,6740وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 86888.334176,674 18030060040

56,7000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 61891.747656,700 18030060050

6,0710وجشنادرنه هورگ شزومآ 55110.38186,071 18030060060

61,2250وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 450136.055661,225 18030060090

014,003وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 14298.612714,003 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

9,57413.68080130,980 108,98022,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

21,6892,304وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 4,2005.712623,993 18030080010

70,88019,696اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 1,37066.113990,576 18030080250

5,8640وجشناددمآو تفر هب كمك 9,5740.61255,864 18030080280

10,5470وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 9,5741.101610,547 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

29921.0000026,709 26,7090

4,7090هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 30156.96674,709 18030230030

6,0000وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 10060.00006,000 18030230040

16,0000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 20800.000016,000 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

9,5741.9742018,901 14,9014,000

6,0000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 9,5740.62676,000 18030270010

4,9014,000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 9098.90008,901 18030270020

4,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 35114.28574,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 4,8115.2054025,043هيرشن-باتك1803035000 25,0430

16,5560هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 35473.028616,556 18030350010

5,1970تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 27518.89825,197 18030350020

1,8710دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 4,5000.41581,871 18030350030

1,4190هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 11,419.00001,419 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

198,599.0000098,599 98,5990

33,6000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 40084.000033,600 18040030030

6,8970هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 12574.75006,897 18040030100

5670هام-رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 3615.7500567 18040030140

57,5350همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 106542.783057,535 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 421,248.0238052,417درواتسد1805003000 12,41740,000

12,4170داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 81,552.125012,417 18050030090

018,554هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 141,325.285718,554 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

021,446دادرارق 201,072.300021,446 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 30466.1667013,985هدش يراجت لوصحم1805012000 13,9850

3,0000هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 5060.00003,000 18050120010

4,6580تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 5093.16004,658 18050120100

3,0170هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 3586.20003,017 18050120180

3100عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1520.6667310 18050120190

3,0000زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 13,000.00003,000 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 70285.7143020,000هدش يتايلمع هژورپ1806001000 020,000

020,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 70285.714320,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

سراف جيلخ هاگشناد 1267001622,843 546,043076,800

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 2,9811.502204,478راكشزرو1702002000 4,4780

4,4780وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 2,9811.50224,478 17020020070

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

30014.903304,471 4,4710

4,4710زومآ شنادمورحم قطانمرداه هاگشناد هب هتسباو ياه ناتسريبدرد شزومآ 30014.90334,471 18010060030

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

12764.448808,185 8,1850

2,6190وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 4360.90702,619 18030010030

2,9470وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 4565.48892,947 18030010040

2,6190وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 3967.15382,619 18030010050

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,77896.36980364,085 312,83551,250

112,7100وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 1,53073.6667112,710 18030050040

64,6520وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 67995.216564,652 18030050050

116,4080وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,32288.0545116,408 18030050070

19,0650وجشنادرنه هورگ شزومآ 24777.186219,065 18030050080

051,250وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 506101.284651,250 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

1,064101.33080107,816 97,26610,550

33,2540وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 318104.572333,254 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

31,2970وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 35388.660131,297 18030060040

32,7150وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 39383.244332,715 18030060050

010,550وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 21848.394510,550 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

4,9698.7585043,521 43,5210

4,7080وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 2,2812.06404,708 18030080010

32,3600اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 53660.373132,360 18030080250

2,4780وجشناددمآو تفر هب كمك 4,9690.49872,478 18030080280

3,9750وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 4,9690.80003,975 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

31497.5161015,423 15,4230

2,9850هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 3099.50002,985 18030230030

7,4630وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 12621.91677,463 18030230040

4,9750همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 20248.75004,975 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

4,9690.918104,562 4,5620

1,0410وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 2,4840.41911,041 18030270010

2,4890داديوراهودراو مسارم يرازگرب 9925.14142,489 18030270020

1,0320دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 5020.64001,032 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 105,0680.083908,813هيرشن-باتك1803035000 8,8130
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,2000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 2534.74311,200 18030350010

3,8130تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 12031.77503,813 18030350020

2,0900دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 105,0680.01992,090 18030350030

1,7100هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 16106.87501,710 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

214,813.8095031,109 28,8592,250

11,6711,250يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 23155.935112,921 18040030030

3,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5070.00003,500 18040030100

5,7000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 7774.02605,700 18040030140

7,9881,000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 35725.17658,988 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 121,429.7500017,157درواتسد1805003000 4,40712,750

1,3220داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 4033.05001,322 18050030090

3,0850هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 20154.25003,085 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

012,750دادرارق 30425.000012,750 18050030360

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 17,271.000007,271هدش يراجت لوصحم1805012000 7,2710

1,4550هاگراكينيرفآراك شزومآ هاگراك يارجا 5029.10001,455 18050120010

3,6350تكرشناينب شناد ياه تكرش زا تيامح 6605.83333,635 18050120100

7270هژورپيملع ياهدرواتسد يزاس يراجت هب كمك 1727.0000727 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

3630عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك 1230.2500363 18050120190

1,0910زكرميروانف و دشر زكارم زا تيامح 11,091.00001,091 18050120250

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 25238.080005,952هدش يتايلمع هژورپ1806001000 5,9520

5,9520هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 50119.04005,952 18060010640

هاشنامرك يتعنص هاگشناد 1273001148,121 131,621016,500

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 1,0002.000002,000راكشزرو1702002000 2,0000

2,0000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,0002.00002,000 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

1,45061.7662089,561 81,6617,900

4,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 8050.00004,000 18030050050

77,6610وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,37056.686977,661 18030050070

07,900وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 18043.88897,900 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

12671.428609,000 9,0000

9,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 12671.42869,000 18030060050

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

1,57614.0609022,160 16,3605,800

2,0003,800وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 8007.25005,800 18030080010

12,0002,000اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 20070.000014,000 18030080250

1,1000وجشناددمآو تفر هب كمك 1,5760.69801,100 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,2600وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 1,5760.79951,260 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

1,5762.855304,500 4,5000

1,6000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 8002.00001,600 18030270010

1,5000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 5030.00001,500 18030270020

1,4000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2070.00001,400 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 20021.000004,200هيرشن-باتك1803035000 4,2000

2,7000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 5540.00002,700 18030350010

7000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5014.0000700 18030350020

2000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 2001.0000200 18030350030

6000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 1600.0000600 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

111,400.0000011,400 11,4000

2,2000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 3562.85712,200 18040030030

6,5000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 30216.66676,500 18040030100

1,5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 5527.27271,500 18040030140

1,2000همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 5322.64151,200 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 31,600.000004,800درواتسد1805003000 2,0002,800

7000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 3233.3333700 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,3000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 3433.33331,300 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

02,800دادرارق 15186.66672,800 18050030360

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 4125.00000500هدش يتايلمع هژورپ1806001000 5000

5000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 4125.0000500 18060010640

هيمورا يتعنص هاگشناد 1274501264,875 232,875032,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 12,400.000002,400راكشزرو1702002000 2,4000

2,4000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 8003.00002,400 17020020070

يصصخت قوفو يصصخت يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803001000
يليصحتزاجم

21191.666704,025 3,625400

1,4800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 8185.00001,480 18030010040

2,1450وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 11195.00002,145 18030010050

0400وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 2200.0000400 18030010080

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

2,09067.43590140,941 120,94120,000

15,7450وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 23567.000015,745 18030050050

105,1960وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 1,54768.0000105,196 18030050070

020,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 30864.935120,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

43993.7585041,160 41,060100

5,7200وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 6588.00005,720 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

35,3400وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 37295.000035,340 18030060050

0100وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 250.0000100 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

2,55013.4639034,333 29,3335,000

3,0001,500وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 1,0004.50004,500 18030080010

23,2003,500اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 40066.750026,700 18030080250

1,5660وجشناددمآو تفر هب كمك 2,2380.69971,566 18030080280

1,5670وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,2380.70021,567 18030080310

يللملا نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب  هاگياپرد هاگشناد هبتر1803023000
يدانتسا

11,830.000001,830 1,8300

1,0000هروديرتكد كرتشم ياه هرود يرازگربزا تيامح 5200.00001,000 18030230030

300وجشناديللملا نيب يوجشناد بذجزا تيامح 56.000030 18030230040

8000همانقفاوتيللملا نيبو يملع ياه يراكمه شرتسگ 2400.0000800 18030230080

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

17,200.000007,200 5,7001,500

1,0001,500وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,0002.50002,500 18030270010

3,4400داديوراهودراو مسارم يرازگرب 4086.00003,440 18030270020

1,2600دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 2160.00001,260 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 17,161.000007,161هيرشن-باتك1803035000 7,1610

3,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 31,000.00003,000 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

9000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5018.0000900 18030350020

8000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 3202.5000800 18030350030

2,4610هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 4615.25002,461 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

119,715.0000019,715 15,7154,000

4,0500يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 4590.00004,050 18040030030

2,000500هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 5500.00002,500 18040030100

1,9250هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 3555.00001,925 18040030140

7,7403,500همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 18062.444411,240 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 11,750.000001,750درواتسد1805003000 1,7500

1,2500داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 5250.00001,250 18050030090

5000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 5100.0000500 18050030240

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 14,360.000004,360هدش يتايلمع هژورپ1806001000 3,3601,000

3,3601,000هژورپيدربراك ياه شهوژپزا تيامح 7622.85714,360 18060010640

مرهج هاگشناد 1274701190,115 155,115035,000

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 8542.927402,500راكشزرو1702002000 2,5000

2,5000وجشنادنايوجشناد يشزرو ياه تيلاعفزا تيامح 1,5001.66672,500 17020020070

يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803005000
يليصحتزاجم

3,95626.79470106,000 90,00016,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

20,0000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 56435.461020,000 18030050040

15,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 35742.016815,000 18030050050

25,0000وجشناديسدنهمو ينف هورگ شزومآ 50749.309725,000 18030050070

30,0000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 45965.359530,000 18030050100

016,000وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 43536.781616,000 18030050110

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803006000
يليصحتزاجم

9563.157906,000 4,5001,500

2,3000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ 2882.14292,300 18030060030

1,0000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ 1190.90911,000 18030060040

1,2000وجشناديكشزپمادو يرورپماد،يزرواشك هورگ شزومآ 8150.00001,200 18030060090

01,500وجشناددازآو يزاجم،مود تبون شزومآ 1883.33331,500 18030060100

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

3,2837.9196026,000 21,5004,500

500100وجشناديهاگباوخ تامدخ هيارا 8000.7500600 18030080010

17,0004,100اذغ سرپرازهاذغ نيمات هب كمك 42050.238121,100 18030080250

1,7000وجشناددمآو تفر هب كمك 1,9000.89471,700 18030080280

2,300300وجشنادينامرد و يتشادهب ،هرواشم تامدخ هيارا 2,9520.88082,600 18030080310

نايوجشناد هب همانرب قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803027000
يليصحتزاجم

2,9521.185603,500 3,5000

1,7000وجشنادينيدو يگنهرف يشزومآ تيلاعف يارجا 1,8300.92901,700 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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

8000داديوراهودراو مسارم يرازگرب 1080.0000800 18030270020

1,0000دروماه نمجناواه لكشت،اه نوناكزا تيامح 3231.25001,000 18030270030

يشهوژپو يشزومآ ياه تخاسريز هعسوت همانرب 64313.996909,000هيرشن-باتك1803035000 9,0000

2,0000هاگياپيتاعالطا ياه هاگياپ كارتشا 3666.66672,000 18030350010

1,0000تياباگمتنرتنيادناب يانهپ نيمات 5020.00001,000 18030350020

5,0000دلجيملع تايرشنو باتك نيمات 5,0001.00005,000 18030350030

1,0000هدش هچراپكي هناماسينامزاس شوهرارقتساو يزاجم ياضف هعسوت 2500.00001,000 18030350060

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

97197.0619019,115 19,1150

3,5000يملع تايه)تنرگ(يملع تايه ياضعا هب هناهوژپ ياطعا 5168.62753,500 18040030030

10,0000هژورپيا هياپ ياه شهوژپزا تيامح 12833.333310,000 18040030100

1,5000هام -رفن)يجراخ و يلخاد(يتاعلاطم ياه تصرف هب مازعا 3641.66671,500 18040030140

4,1150همان ناياپاه همان ناياپزا تيامح 6068.58334,115 18040030150

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 26692.3077018,000درواتسد1805003000 5,00013,000

1,5001,000داديوريشهوژپو يملع ياه شيامه يرازگرب 8312.50002,500 18050030090

3,5002,000هژورپيا هعسوت ياه شهوژپزا تيامح 14392.85715,500 18050030240

 شخبو ييارجا ياه هاگتسد اب يا هعسوت يشهوژپ ياهدادرارق دقع
يصوصخ

010,000دادرارق 71,428.571410,000 18050030360

شرورپ و شزومآ ترازو 12750016,427,000 2,002,40014,6004,410,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يرامآ يناسر عالطا همانرب 1,20024.1667029,000هخسن1002010000 29,0000

4,5000هخسنيشزومآ ياهرامآ نيودتو هيهت 1,2003.75004,500 10020100010

24,5000هناماسيكينورتكلا نيون ياه هيورواه هناماسرارقتساوارجا،يربهار 124,500.000024,500 10020100020

ييادتبا شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801001000
طبريذ ينس

6,267,5000.276201,730,864 463,8641,267,000

2,2050زومآ شناديملع همانرب قوف ياه تيلاعف يارجا 50,1000.04402,205 18010010050

1,0500ناونعيشزومآ كمكو يشزومآ عبانم نيمات 22,1000.04751,050 18010010150

6,9550زومآ شناددابآ نيش نازومآ شناد شرورپو شزومآزا تيامح 26267.50006,955 18010010180

374,9041,267,000زومآ شنادييادتبا شزومآ يربهار 6,262,9130.26221,641,904 18010010210

78,7500زومآ شناديشرورپو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيكدوبهبو ياقترا هب كمك 300,0000.262578,750 18010010250

هطسوتم لوا هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801005000
طبريذ ينس

2,780,0000.371401,032,498 236,498796,000

1,4700هژورپيشيامزآو كرتشم،صاخ ياه هژورپ يارجا 5294.00001,470 18010050040

1,5220زومآ شناديملع همانرب قوف ياه تيلاعف يارجا 35,1000.04341,522 18010050060

7690شيامهيسرد ياه همانرباب طبترم ياهرانيمسو شيامه يرازگرب 6128.1667769 18010050160

8400ناونعيشزومآ كمكو يشزومآ عبانم نيمات 20,1000.0418840 18010050180

152,955796,000زومآ شنادهطسوتم لوا هرود شزومآ يربهار 2,783,2330.3410948,955 18010050220

3,0220هاگشزومآيزكرم هاگباوخو يزكرماتسور،يزور هنابش سرادم هرادا هب كمك 11027.47273,022 18010050250

75,9200زومآ شناديشرورپو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيكدوبهبو ياقترا هب كمك 291,0000.260975,920 18010050270
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

1,080,7521.049401,134,125 229,125905,000

7,5250هژورپيشيامزآو كرتشم،صاخ ياه هژورپ يارجا 30250.83337,525 18010060040

1,5080زومآ شناديملع همانرب قوف ياه تيلاعف يارجا 32,1000.04701,508 18010060060

23,4000زومآ شناديشرورپو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيكدوبهبو ياقترا 70,0000.334323,400 18010060090

1,5230هروديسرد ياه همانرباب طبترم ياهرانيمسو شيامه يرازگرب 12126.91671,523 18010060110

1,6120ناونعيشزومآ كمكو يشزومآ عبانم نيمات 45,0000.03581,612 18010060130

191,823905,000زومآ شناديرظن هطسوتم مود هرود شزومآ يربهار 1,571,5790.69791,096,823 18010060160

1,7340هاگشزومآيزكرم هاگباوخو يزكرماتسور،يزور هنابش سرادم هرادا هب كمك 5034.68001,734 18010060190

دمآرس نازومآ شناد شرورپو شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801017000
طبريذ ينس

152,0002.59870395,000 395,0000

290,0000هقباسميناهج يملع ياهدايپملا يارجا 2145,000.0000290,000 18010170010

105,0000زومآ شناديشرورپو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيكدوبهب و ءاقترا هب كمك 144,5000.7266105,000 18010170020

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

224,9403.99480898,592 168,592730,000

1,5750هژورپيشيامزآو كرتشم،صاخ ياه هژورپ يارجا 6262.50001,575 18020010040

8400زومآ شناديملع همانرب قوف ياه تيلاعف يارجا 22,0000.0382840 18020010050

10,3950زومآ شناديشرورپو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيكدوبهبو ياقترا 32,0000.324810,395 18020010080

1,4390هروديسرد ياه همانرباب طبترم ياهرانيمسو شيامه يرازگرب 5287.80001,439 18020010100

7880ناونعيشزومآ كمكو يشزومآ عبانم نيمات 22,0000.0358788 18020010120
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

151,790730,000زومآ شناديا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ يربهار 224,9403.9201881,790 18020010140

1,7650هاگشزومآيزكرم هاگباوخو يزكرماتسور،يزور هنابش سرادم هرادا هب كمك 5035.30001,765 18020010160

شنادوراك هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802002000
طبريذ

250,1003.44310861,121 149,121712,000

8400هژورپيشيامزآو كرتشم،صاخ ياه هژورپ يارجا 4210.0000840 18020020030

1,4700زومآ شناديملع همانرب قوف ياه تيلاعف يارجا 32,0000.04591,470 18020020040

12,6000زومآ شناديشرورپو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيكدوبهبو ياقترا 42,0000.300012,600 18020020070

1,3910هروديسرد ياه همانرباب طبترم ياهرانيمسو شيامه يرازگرب 6231.83331,391 18020020080

7880ناونعيشزومآ كمكو يشزومآ عبانم نيمات 20,0000.0394788 18020020100

131,141712,000زومآ شنادشنادوراك هطسوتم مود هرود شزومآ يربهار 250,1003.3712843,141 18020020130

8910هاگشزومآيزكرم هاگباوخو يزكرماتسور،يزور هنابش سرادم هرادا هب كمك 2535.6400891 18020020160

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 50624.0000031,200هدش يتايلمع هژورپ1806001000 31,2000

31,2000هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا 55567.272731,200 18060010170

نايگنهرفزا تيامح همانرب 134,0002.347814,600314,600لومشم يگنهرف1903017000 300,0000

300,0000رفننايگنهرف نكسم نيمات هب كمك 134,0002.2388300,000 19030170020

00رفننايگنهرف مورحم قطانم هقوعم شاداپ 1,20012.166714,600 190301700314,600

يزومآشناد هنارس نيمات هب كمك شرورپ و شزومآ ترازو - 12750032,868,490 2,868,49000

ييادتبا شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801001000
طبريذ ينس

6,262,9130.255701,601,690 1,601,6900
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,601,6900زومآ شناديزومآ شناد هنارس نيمات 6,262,9130.25571,601,690 18010010140

هطسوتم لوا هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801005000
طبريذ ينس

2,783,2330.28110782,500 782,5000

782,5000زومآ شناديزومآ شناد هنارس نيمات 2,783,2330.2811782,500 18010050170

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

1,080,7520.31140336,500 336,5000

336,5000زومآ شناديزومآ شناد هنارس نيمات 1,080,7520.3114336,500 18010060120

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

224,9400.3112070,000 70,0000

70,0000زومآ شناديزومآ شناد هنارس نيمات 224,9400.311270,000 18020010110

شنادوراك هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802002000
طبريذ

250,1000.3111077,800 77,8000

77,8000زومآ شناديزومآ شناد هنارس نيمات 250,1000.311177,800 18020020090

مورحم قطانم يليصحت ششوپ ءاقترا و  تيامح عماج حرط 12750044,850,000 شرورپ و شزومآ ترازو - 4,850,00000

ييادتبا شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801001000
طبريذ ينس

6,262,9510.14580912,850 912,8500

281,0000زومآ شنادمورحم قطانم نازومآشناد هيذغت دوبهب هب كمك 312,2220.9000281,000 18010010280

31,9300زومآ شنادمورحم قطانم نازومآشناد زا تيامح 22,0241.449831,930 18010010290

106,0500زومآ شناديرياشع قطانم نازومآشناد زا تيامح 101,0001.0500106,050 18010010300

493,8700زومآ شنادمورحم نازومآشناد باهذ و بايا ليهست 379,9001.3000493,870 18010010310

ييانثتسا شزومآ همانرب  ياهزاينابزومآ شناد1801002000
هژيو

129,3592.18110282,141 282,1410
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

282,1410زومآ شنادنازومآ شناد باهذ و بايا ليهست 66,7004.2300282,141 18010020180

هطسوتم لوا هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801005000
طبريذ ينس

2,783,2340.592101,647,900 1,647,9000

18,9000زومآ شناديرياشع قطانم نازومآ شنادزا تيامح 18,0001.050018,900 18010050200

8,3700زومآ شنادمورحم قطانم نازومآ شنادزا تيامح 57,7210.14508,370 18010050210

1,129,8400زومآ شناديزورهنابش نازومآشناد ياذغ نيمأت 148,2707.62021,129,840 18010050300

490,7900زومآ شنادمورحم نازومآشناد باهذ و بايا ليهست 377,5301.3000490,790 18010050330

يرظن هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  هورگردزومآ شناد1801006000
طبريذ ينس

1,080,5721.373401,484,100 1,484,1000

1,067,8210زومآ شناديزورهنابش نازومآشناد ياذغ نيمأت 140,1337.62011,067,821 18010060230

7,5400زومآ شنادمورحم قطانم نازومآشناد زا تيامح 52,0000.14507,540 18010060240

5,7390زومآ شناديرياشع قطانم نازومآشناد زا تيامح 5,4651.05015,739 18010060250

403,0000زومآ شنادمورحم نازومآشناد باهذ و بايا ليهست 310,0001.3000403,000 18010060260

يا هفرحو ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802001000
طبريذ

224,9401.08300243,620 243,6200

219,3040زومآ شناديزورهنابش نازومآشناد ياذغ نيمأت 28,7807.6200219,304 18020010220

1,0150زومآ شنادمورحم قطانم نازومآشناد زا تيامح 6,9980.14501,015 18020010230

1,2010زومآ شناديرياشع قطانم نازومآشناد زا تيامح 1,1441.04981,201 18020010240

22,1000زومآ شنادمورحم نازومآشناد باهذ و بايا ليهست 17,0001.300022,100 18020010250

شنادوراك هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآرنه1802002000
طبريذ

250,1001.11710279,389 279,3890
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

236,2200زومآ شناديزورهنابش نازومآشناد ياذغ نيمأت 31,0007.6200236,220 18020020180

1,1270زومآ شنادمورحم قطانم نازومآشناد زا تيامح 7,7720.14501,127 18020020190

1,3260زومآ شناديرياشع قطانم نازومآشناد زا تيامح 1,2621.05071,326 18020020200

40,7160زومآ شنادمورحم نازومآشناد باهذ و بايا ليهست 31,3201.300040,716 18020020210

ناتسبد زا شيپ شزومآ يفيك و يمك هعسوت شرورپ و شزومآ ترازو - 1275006737,750 737,75000

ناتسبدزا شيپ شزومآ همانرب  ينس هورگردزومآون1801003000
طبريذ

273,8202.69430737,750 737,7500

550,0000زومآونهنابزود قطانمرد ناتسبدزا شيپ شزومآ 199,3002.7597550,000 18010030010

134,1000زومآونيياتسورو مورحم قطانمرد ناتسبدزا شيپ شزومآ 62,1002.1594134,100 18010030020

26,8000زومآونناتسبدزا شيپ نازومآون شزومآ 12,4202.157826,800 18010030030

14,1000ناونعيشزومآ كمكو يشزومآ عبانم نيمات 62,1000.227114,100 18010030040

12,7500هتسبنايبرم يا هفرح يامنهارديلوتو هيهت 62,1000.205312,750 18010030050

يشزومآ يزير همانرب و شهوژپ نامزاس 12750411,047,800 907,8000140,000

يشزومآ كمكو يشزومآداوم،يسرد ياهباتك نيمات همانرب 1,250656.74400820,930ناونع1801009000 756,43064,500

56,23025,400ناونعيسرد ياه باتك عيزوترب تراظنو يزاس هدامآ 1,25065.304081,630 18010090010

95,5000هتسبيناتسبد شيپ هرود شزومآ ياوتحم ياقترا 303,183.333395,500 18010090020

8,6708,230هراونشجدشر ياه هراونشج ياقتراو يرازگرب 30563.333316,900 18010090030

45,8004,110ناونعيشزومآ كمكو يشزومآداوم نيمات 234213.290649,910 18010090040

5,8000ناونعيشزومآ تازيهجتواه هناسرداوم ياهدرادناتسا نيودت 15038.66675,800 18010090050
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

424,0000زومآ شنادمورحم قطانمرد ناگيار و اهب مين يسرد بتك عيزوت 2,151,8050.1970424,000 18010090060

101,10020,590ناونعيشزومآ ياه مليفديلوت 1021,193.0392121,690 18010090070

15,3301,370ناونعيكينورتكلا ياوتحمديلوت 5,5203.025416,700 18010090080

4,0004,800هناماسيكينورتكلا نيون ياه هيورواه هناماسرارقتساوارجا،يربهار 9977.77788,800 18010090100

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 325698.06150226,870هدش يتايلمع هژورپ1806001000 151,37075,500

30,1901,000ناونعيسرد بتك يفيلاتدنچ ياه حرط يارجا 65479.846231,190 18060010330

 فلتخم ياه هرود تالوصحمو تاديلوت يبايشزراو يشخبرابتعا
يليصحت

14,00027,450شرازگ 165251.212141,450 18060010340

2,6402,370دلجيشزومآ يملع ياه هتفاي جيورتوراشتنا 17294.70595,010 18060010350

 ياه هخاشو حوطسرد يا هعسوت يدربراك نيداينب ياه شهوژپ ماجنا
يليصحت فلتخم

12,00016,500حرط 90316.666728,500 18060010370

6,0002,750ناونعيليصحت فلتخم حوطس تشاگنون يسرد ياهباتك حالصاو فيلات 54162.03708,750 18060010430

7,8102,200ناونعيسرد ياه همانرب هعاشاو جيورت 56017.875010,010 18060010450

54,66021,340هتسبيشزومآ هتسبديلوت 475160.000076,000 18060010470

24,0701,890دنستيبرتو ميلعت خيراتدانسا يدنب هقبطو يروآ عمج،هعلاطم 68,0000.381825,960 18060010500

شرورپ و شزومآ تاعلاطم هاگشهوژپ - يشزومآ يزير همانرب و شهوژپ نامزاس 127504292,800 91,30001,500

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 171542.6901092,800هدش يتايلمع هژورپ1806001000 91,3001,500

12,9700دلجيشهوژپو يملع ياه هتفاي جيورتوراشتنا 78016.628212,970 18060010360

77,8601,500هژورپيا هعسوتو يداينب،يدربراك ياه شهوژپ ماجنا 124640.000079,360 18060010390
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

4700هژورپروشك جراخو لخاد يشهوژپ تاسسومواه هاگشناداب يراكمه 1142.7273470 18060010510

نايگنهرف هاگشناد 12775014,469,900 3,369,90001,100,000

ناملعم يا هفرح ياقترا همانرب 27,00013.77700371,980ملعم1802012000 371,9800

371,9800وجشنادوجشناد ناملعم شزومآ 27,00013.7770371,980 18020120010

ملعم تيبرت همانرب  تاونسردوجشناد1802016000
يليصحتزاجم

50,00054.000002,700,000 2,400,000300,000

2,400,000300,000وجشنادملعموجشناد تيبرت 50,00054.00002,700,000 18020160010

نايوجشناد هب يهافر تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803008000
يليصحتزاجم

50,00023.220001,161,000 361,000800,000

134,200162,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هيارا 55,3305.3533296,200 18030080020

18,5000وجشناديتشادهبو ينامرد تامدخ هيارا 50,0000.370018,500 18030080030

7,9700وجشناديناور تشادهبو هرواشم تامدخ هيارا 50,0000.15947,970 18030080060

200,330638,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمات 58,26014.3895838,330 18030080140

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

50,0001.4338071,690 71,6900

22,0000مسارميگنهرف ياهودراو مسارم يرازگرب 45488.888922,000 18030090060

24,6700دروميگنهرف تامدخواهالاك هيهت 20,0001.233524,670 18030090080

25,0200تعاس -رفننايوجشناد يشزرو ياه تيلاعف 150,0000.166825,020 18030090200

يهاگشناد يا هياپ ياه شهوژپ همانرب  يملع هلاقم هنارس1804003000
يشهوژپ

160532.6875085,230 85,2300

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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تنرتنيادناب يانهپديرخ(يملعو يطابترا،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمات
)يتاعالطا ياه هاگياپ كارتشاو

85,2300دروم 751,136.400085,230 18040030040

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 195410.2564080,000درواتسد1805003000 80,0000

18,1800هژورپملعم تيبرت ياه شزومآ ياقترا تهج يدربراك ياه شهوژپ ماجنا 33550.909118,180 18050030040

50,1200هژورپيملع تايه ياضعا يشهوژپ ياه حرطزا تيامح 300167.066750,120 18050030250

9,4000رفنيللملا نيبو يلم يملع ياه شيامهرد تكرش 22242.34239,400 18050030270

2,3000رفنيملع تايه ياضعا تنرگاب طبترم ياه تيلاعف 6038.33332,300 18050030350

يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو 129000136,253,534 1,741,30933,542,225970,000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 18277.777805,000يكينورتكلا تمدخ1002057000 5,0000

5,0000هناماسيكينورتكلا ياه هناماسو يتاعالطا ياه كنابداجيا 18277.77785,000 10020570110

هيذغتواذغ تينما يارجا همانرب 439,5600.01376,0006,000دنم هرهب تيعمج1601001000 00

 قيرط زا ينس ياههورگ رد طبترم ياهيراميب رطخ لماوع زا يريگشيپ
يياذغ دبس عيزوت و يشزومآ ياههاگراك يرازگرب

00زومآ شناد 3,000,0000.00051,400 16010010131,400

 الاب تهج رد روشورب هيهت و يشزومآ ياههاگراك و اهشيامه يرازگرب
 اب طابترا رد نانكراك و هعماج يا هيذغت داوس و گنهرف حطس ندرب
... و ناوختسا يكوپ،ميسلك دوبمك هلمج زا اهيراميب رطخ لماوع

00زومآ شناد 10,000,0000.00054,600 16010010144,600

يياتسور تشادهب تامدخ هيارا همانرب 23,076,9230.520012,000,00012,000,000دنم هرهب تيعمج1601002000 00

 و اهاتسور رد عاجرا ماظن كي حطس يارجا تباب هميب هب تخادرپ
يرياشع تيعمج

00رفن 23,000,0060.521712,000,000 160100201312,000,000

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 11,073,1710.0820908,000908,000دنم هرهب تيعمج1601003000 00

 رازه تسيب ريز ياهيرهش رد يتشادهب زكارم رد ينامرد تامدخ هئارا
رفن

00رفن 11,000,0000.0825908,000 1601003015908,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يتشادهب ياه صخاش ياقترا همانرب 6802,465.4412601,5001,676,500دنم هرهب تيعمج1601005000 465,000610,000

465,000610,000رفنتمالس ياقتراو هكبش تيريدم يربهار 6801,580.88241,075,000 16010050370

 زيهجت زيهجت قيرط زا يزروهب شزومآ زكارم يفيك و يمك ياقترا
يشزومآ تاموزلم

00زكرم 20150.00003,000 16010050453,000

00هدكشناد /هاگشناديتشادهب ياهدحاو يزادنا هار 12166.66672,000 16010050462,000

 رد يناگمه شزومآ و فده ياههورگ تهج يشزومآ ياه همانرب يارجا
يناخد داوم دود يليمحت قاشنتسا و تايناخد زا هدافتسا هنيمز

00هدكشناد /هاگشناد 6928.98552,000 16010050472,000

00زكرمتايناخد كرت و يريگشيپ رواشم زكارم ندومن لاعف و يزادنا هار 2195.23812,000 16010050482,000

00هدكشناد /هاگشنادتايناخد نودب يلم هتفه و يناهج زور يرازگرب 6921.73911,500 16010050491,500

00هاگراكتايناخد كرت و تايناخد لرتنك يروشك هاگراك يرازگرب 11,000.00001,000 16010050501,000

00هدكشناد /هاگشنادنايلق و تايناخد زا يراع يگدنز يشزومآ ياه همانرب يارجا 69579.710140,000 160100505440,000

00هدكشناد/هاگشنادهطوبرم رطخ لماوع زا يريگشيپ و ريگاوريغ لرتنك 696,562.3188452,800 1601005055452,800

00هدكشناد/هاگشنادنآ فرصم عويش زا يريگشيپ و تايناخد لرتنك 69724.637750,000 160100505650,000

00زكرمتايناخد لامعتسا اب هزرابم زكارم هب كمك 222,500.000045,000 160100505745,000

00تيوضع قحتايناخد نويسناونك تيوضع قح 12,200.00002,200 16010050582,200

اهيراميب تيريدم همانرب 85,0000.923878,52578,525يراميب1601010000 00

 ياه مناخ هيلك و رطخ ضرعم رد لاس30 دارفا يبايراميب،يرگلابرغ
يياتسور قطانم رادراب

00هدكشناد / هاگشناد 6948.18843,325 16010100083,325

 دحاو و يتشادهب زكارم، تشادهب ياه هناخ دركلمع كينورتكلا تبث
تبايد

00هدكشناد/هاگشناد 6948.18843,325 16010100093,325
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يارب يتلود ريغ شخب زا يتمالس عماج تامدخ ديرخ
 قطانم رد كيتبايد ناراميب يريگيپ و نامرد،صيخشت،يياسانش
يياتسور و يرهش

00هدكشناد / هاگشناد 69144.56529,975 16010100109,975

00هدكشناد/هاگشناديرهش و يياتسور قطانم رد ششوپ تحت يتبايد ناراميب تبقارم 6996.37686,650 16010100116,650

تس/هدكشناد/هاگشنادقورع و بلق جيسب يارجا و هيهت
دا

00 6948.18843,325 16010100123,325

تس/هدكشناد/هاگشناديروضح و يزاجم يشزومآ ياه هرود يرازگرب
دا

00 6996.37686,650 16010100136,650

 شهاك(تايناخد كرت و يريگشيپ يشزومآ ياه هتسب هيهت
نازومآ شناد و نيدلاو،ناكشزپ،نايبرم تهج)بيسآ

00هتسب 15,0000.666710,000 160101001410,000

00همانربيغيلبت ينويزيولت همانرب شخپ و هيهت 1800.0000800 1601010015800

00رفنيوير ناراميب نامرد 6,5005.303834,475 160101001634,475

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,000,00020.706319,735,00020,706,309راميب1602001000 611,309360,000

611,309360,000رفنينيلاب تامدخ يلاعتو يناتسراميب تيريدم يربهار 5101,904.5275971,309 16020010220

00راميب)لس نامرد هب مواقم ناراميب يوراد(ستاد همانرب يارجا 3,0006.666720,000 160200104420,000

00هدكشناد / هاگشنادريگاو ريغ ياهيراميب نامرد 691,159.420380,000 160200104580,000

00هدكشناد/هاگشنادريگاو ريغ ياهيراميب نامرد 1,000200.0000200,000 1602001045200,000

 هميب يارب يياپرس و يرتسب تامدخ عاجرا ماظن رد يتخادرپ شهاك
 ماظن همانرب يارجا ياه هنيزه نيمات و يرهش و يياتسور ناگدش
 حطس ياقترا و لوحت همانرب يارجا زا يشان ياه هنيزه ناربج و عاجرا
جالعلا بعص ناراميب هميب

00رفن 15,000,0001.129016,935,000 160200104616,935,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ريز-يرفن رازه تسيب ياهرهش رد نكاس نامرد ششوپ و يريگشيپ
 بعص ناراميب اصوصخ يرياشع تيعمج اهاتسور-رفن رازه تسيب
يكشزپ مولع ياههاگشناد ياهناتسراميب قيرط زا جالعلا

00رفن 15,000,0000.16672,500,000 16020010472,500,000

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب 10,00018.9000189,000189,000دنم هرهب تيعمج1602002000 00

 يانما تايه هب طوبرم يفرصم مزاول و تازيهجت تادراو قوقح تخادرپ
 طوبرم تازيهجت -يكشزپ تازيهجت سنالوبمآ  كرمگ تخادرپ -يزرا
راد هناخدرس ياهوردوخ و سنالوبمآ هب

00هاگتسد 10,00018.9000189,000 1602002015189,000

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 28,0530.844823,70023,700وراد ملق1602005000 00

00راميب)لس نامرد هب مواقم ناراميب يوراد(ستاد همانرب يارجا 2,3000.86962,000 16020050192,000

 لس دراوم يبايراميب تهج يفرصم صيخشت داوم و تاموزلم ديرخ
اهيراميب رياس و تبثم ريمسا يوير

00رفن دادعت 2,5000.40001,000 16020050201,000

 چا ناراميب تبقارم و يصيخشت تاشيامزآ ماجنا هنيمز ندومن مهارف
يهاگشيامزآ داوم و وراد ليبق زا يآ ما ناراميب و يب يت/يو

00رفن دادعت 6006.16673,700 16020050213,700

 يريگ هزادنا تهج يهاگشيامزآ ياه تيك و يفرصم تازيهجت ديرخ
 يياسانش همانرب ياتسار رد نيتنارك،ديريسيلگ ياهلورتسلك ،دنق
 ياهيراميب تهج زا رطخ ضرعم رد دارفا تبقارم و هنابلط تصرف
يراشفرپ و نزو هفاضا و يقاچ،يرادراب تبايد،يمدپيل سيد،تبايد

00هدكشناد/هاگشناد 69246.376817,000 160200502217,000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

245614.2857500150,500 150,0000

150,0000رفنتاقيقحت يبايزراو يگنهامه هعسوت يربهار 245612.2449150,000 16030030340

 ياه همانرب هعسوت و تيوقت روظنم هب يشزومآ ياه همانلصف راشتنا
هكبش ماظن رد تايناخد اب هزرابم

00هكبش 1500.0000500 1603003041500

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب  تاونسردوجشناد1803010000
يليصحتزاجم

713715.28750510,000 510,0000
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

510,0000رفنيشزومآ تامدخ يربهار 713715.2875510,000 18030100370

قطانم و يگتخوس ،ييوراد ياه تيمومسم، يناور ياهناتسراميب هب كمك  يكشزپ شزومآ و نامرد، تشادهب ترازو -
 ناراميب نامرد هب كمك و يناج تارطاخم عفر و نيمودصم هب كمك زا يراددوخ تازاجم نوناق يارجا و مورحم
دنمزاين

129000216,591,000 1,591,000015,000,000

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 530,33331.2841016,591,000راميب1602001000 1,591,00015,000,000

287,0690راميبمورحم قطانم ياه ناتسراميب هب كمك 162,3001.7688287,069 16020010320

345,2720راميبيناور ناراميب نامرد هب كمك 242,0471.4265345,272 16020010350

345,2720راميبيگتخوس ناراميب نامرد هب كمك 1,268,0370.2723345,272 16020010360

337,1700راميبدنمزاين ناراميب نامرد هب كمك 2,142,8570.1573337,170 16020010380

0964,100راميبيصوصخ ياه ناتسراميبرد ثداوحو حناوس نيمودصم نامرد هب كمك 8,141118.4253964,100 16020010390

 سناژروا نيمودصمو نيمومسم نامرد ياه هنيزه هب كمك
يكيفارتريغ

276,2170راميب 83,9013.2922276,217 16020010420

 يتلود ياه ناتسراميبرد ثداوحو حناوس نيمودصم نامرد كمك
 مولع ياه هاگشنادو نارهت سناژروارد يناتسراميب شيپ سناژرواو
يكشزپ

014,035,900راميب 1,268,03911.069014,035,900 16020010430

يلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد يصاصتخا دمآرد دازام 129000424,000,000 يكشزپ شزومآ و نامرد تشادهب ترازو - 0024,000,000

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 32070,312.0606022,500,000راميب1602001000 022,500,000

022,500,000راميبيرتسب نامرد تامدخ هيارا 711,80031.610022,500,000 16020010020

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

1337,500.018801,000,000 01,000,000

0300,000وجشنادللملا نيبو هنابش نايوجشناد شزومآ 20,00015.0000300,000 18030020010
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

0700,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 194,0003.6082700,000 18030020020

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 5,000,0000.10000500,000درواتسد1805003000 0500,000

0500,000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 1005,000.0000500,000 18050030010

ييوجشناد و يشزومآ ياهتيلاعف 12900051,628,970 يكشزپ شزومآ و نامرد، تشادهب ترازو - 1,628,97000

كينورتكلا تلود هعسوت همانرب 16,731.000006,731يكينورتكلا تمدخ1002057000 6,7310

6,7310هناماسيكينورتكلا ياه هناماسو يتاعالطا ياه كنابداجيا 16,731.00006,731 10020570110

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

101,042.4000010,424 10,4240

6,4270هژورپيكشزپ يملع ياهبطقاب طابترارد يشزومآ يلم ياه هژورپ يارجا 50128.54006,427 16030030010

1380داديورطبترم يروشك ياه هاگراكو شيامه يرازگرب 269.0000138 16030030110

2350دلجتايرشنو باتك پاچ 2117.5000235 16030030190

 مولع ياه هاگشناد يلاع شزومآ يدربراك تاقيقحت يارجاو يربهار
يكشزپ

3,6240حرط 10362.40003,624 16030030360

- ينيد يگنهرف ياه تيلاعف تيادهو تيامح همانرب
نايوجشناد

 تاونسردوجشناد1701012000
يليصحتزاجم

80129.4375010,355 10,3550

5,9160تيلاعفييوجشناد ياه نوناكواه لكشتو يگنهرف ياه تيلاعفزا تيامح 8073.95005,916 17010120010

 ينيدو يبهذم يگنهرف ياهرانيمسواه هراونشج يرازگربو يربهار
يكشزپ مولع نايوجشناد

4,4390تيلاعف 7063.41434,439 17010120020

نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب 102,588.7000025,887راكشزرو1702002000 25,8870

 يا هتشر كتو يناگمه،ينامرهق يشزرو تاقباسمودايپملا يرازگرب
يكشزپ مولع نايوجشناد

1,9730هقباسم-دايپملا 10197.30001,973 17020020030
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 مولع ياه هاگشناد يشزرو يگنهرف ياهرانيمسواه هراونشج يرازگرب
يكشزپ

23,9140داديور 30797.133323,914 17020020040

يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب  تاونسردوجشناد1803002000
يليصحتزاجم

601,156.2833069,377 69,3770

 ياه هتشر مولوكيروكرد يرگنزابوديدج يشزومآ ياه همانرب نيودت
يكشزپ مولع.

4,9340همانرب 6082.23334,934 18030020060

 ياه هتشر هعسوتوداجيا تهج يكشزپ مولع ياه هاگشنادزا تيامح
يكشزپ مولع يا هفرح يرتكد نايوجشناد تيبرتوديدج

54,5790وجشناد 197,0000.277154,579 18030020070

4,9320هرودپيشولف ياه هرود يزادنا هار 8061.65004,932 18030020080

4,9320وجشناديكشزپاريپو يكشزپ مولع هورگ شزومآ تراظن 40,0000.12334,932 18030020100

نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب  تاونسردوجشناد1803009000
يليصحتزاجم

197,0000.0526010,355 10,3550

10,3550وجشنادنايوجشناد ناور تمالس نيماتزا تيامح 197,0000.052610,355 18030090130

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب  تاونسردوجشناد1803010000
يليصحتزاجم

197,0005.144701,013,509 1,013,5090

1,9730همانربيكشزپ مولع موادم شزومآ ياه همانرب يارجا 9,0000.21921,973 18030100020

 شزومآ ياه تراهمو شناد ياقترا تهج يشزومآ ياه هاگراك يارجا
يكشزپ مولع يملع تايه ياضعا

3,9460رفن 204,0000.01933,946 18030100040

 مولع ياه هاگشناد يملع تايه ياضعا ياه تراهمو شناد ياقترا
يكشزپ

2,9590يملع تايه 18,0000.16442,959 18030100050

19,7300وجشناديليمكت تاليصحت ياه همانرب يلاعتو ياقترا 5,0003.946019,730 18030100060

 ياه ناتسراميبو يكشزپ مولع ياه هاگشناد ينوريبو ينورد يبايزرا
يشزومآ ياه شجنسو يشزومآ

3,9460شرازگ 31212.64743,946 18030100070
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هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 هياپ مولع،يمومع يكشزپ،يزاسوراد ياه هناخريبد ياه تيلاعف ماجنا
 يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا ياتساررد يصصخت ياروشو
يكشزپ مولع يشزومآ كمكو

23,6760تيلاعف 141,691.142923,676 18030100090

14,1540هبخنيملع ناگبخنو ناشخرد ياهدادعتسااب طبترم ياه تيلاعف ماجنا 6,9002.051314,154 18030100100

5,9190تيلاعفرگن هعماج يكشزپووگخساپ يكشزپاب طبترم ياه تيلاعف ماجنا 46128.67395,919 18030100110

 هاگراكواهتسشن،اه شيامه،هراونشج،رانيمس،يملعدايپملا يرازگرب
يكشزپ مولع يشزومآ ياه

30,9550داديور 62049.927430,955 18030100120

 ياه يراميب لرتنكو يريگشيپ يلمدنس فادها يريگيپ
طبترمرطخ لماوعوريگاوريغ

4,9320رفن 204,0000.02424,932 18030100160

628,1080رفنيكشزپ شزومآرد يروآونو لوحت 197,0003.1884628,108 18030100200

 مولع يشزومآ كمكو يشزومآ ياه هتسب هيهتو اهدرادناتسا نيودت
يكشزپ

11,1130هتسب 2,0005.556511,113 18030100210

30,5810مالقايشزومآ تالآ نيشامو تازيهجتديرخ 1,500,0000.020430,581 18030100340

 يفرصمداوم هيهتو يشزومآ كمكو يشزومآ لياسو نيمات هب كمك
يشزومآ ياه هاگراكواه سالك يرازگربو يكشزپ مولع نايوجشناد

231,5170هاگشناد 822,823.3780231,517 18030100460

يناريا و يجراخ نايوجشناد هب يليصحت سروب ياطعا همانرب  تاونسردوجشناد1803011000
يليصحتزاجم

2,500158.41560396,039 396,0390

 جراخو لخاد يكشزپ مولع نايوجشناد هب سروب ياطعاو يربهار
لخاد هب جراخ سروب ليدبتو ينارياريغوروشك

396,0390وجشناد 1,000396.0390396,039 18030110050

شريذپو شجنس همانرب 322,696.6563086,293بلطواد1803022000 86,2930

67,6550رفنشريذپو شجنسزكرماب طبترم ياه تيلاعف ماجنا 180,0000.375967,655 18030220020

 تنواعمزكارمواه هناخريبداب طبترم ياهنومزآ هيلك يرازگربو يربهار
روشك يكشزپ مولع ياه هاگشنادو تشادهب ترازو يشزومآ

18,6380نومزآ 32582.437518,638 18030220160
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يكشزپ تاقيقحت و يروآ نف روما يكشزپ شزومآ و نامرد، تشادهب ترازو - 12900061,180,000 1,180,00000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

100,00011.800001,180,000 1,180,0000

5,9190تيلاعفشهوژپرد قالخا ءايحا 50118.38005,919 16030030020

7,8820تيلاعفيشهوژپ ياه تيلاعف يبايشزرا 45175.15567,882 16030030040

11,1280هسسومروشك يكشزپ مولع تاقيقحت تاسسوم هب يشخبرابتعا 40278.200011,128 16030030050

19,0640هعلاطميروĤنف شياپو يبايشزرا،يزاسدنمناوت،تمالس يروĤنف تاعلاطم ماجنا 50381.280019,064 16030030090

15,2910شيامه-هاگراكاه شيامهواه هاگراك يرازگرب 40382.275015,291 16030030130

49,3250هژورپتمالس ماظنرد يراذگتسايس تاقيقحت 401,233.125049,325 16030030150

49,3250زكرم-هاگشنادهعماجرب ينتبم يتكراشم تاقيقحت ماجنا 202,466.250049,325 16030030160

 تازيهجتووراد ييافكدوخوديلوت هنيمزرد يروĤنفو ملع هعسوت
 هعبات ياه نامزاس،اه هاگشناد قيرطزا يكشزپ ياه هدروآرفو
تشادهب ترازو هب هتسباو يروĤنفو يشهوژپ يتلودريغ قودنصايو

200,2540هژورپ 1002,002.5400200,254 16030030180

212,8340زكرم-هاگشناديكشزپ مولع يروĤنفو تاقيقحت يملع هبتر ياقتراو ظفح 1002,128.3400212,834 16030030200

49,3250هاگشيامزآعماج هاگشيامزآ10زا تيامح 104,932.500049,325 16030030210

49,3250هاگشيامزآتاناويح هاگشيامزآزا تيامح 412,331.250049,325 16030030220

 ياه هاگشناد يتاقيقحتزكارمرد يناسنا ياه هيامرس ياقترازا تيامح
يكشزپ مولع

31,0740زكرم-هاگشناد 100310.740031,074 16030030230

49,3250رفنرگشهوژپ كشزپزا تيامح 200246.625049,325 16030030240

 تاقيقحت ياه هتيمكو ينيلاب تاقيقحتزا تيامح
تاقيقحت عماج ياه هاگشيامزآو يتاقيقحتزكارم،يكشزپ

62,3780هاگشناد 500124.756062,378 16030030250
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هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 ييوجشناد تاقيقحت ياه هتيمكو يتاقيقحت ياه حرطزا تيامح
شهوژپ نانكراكو ناققحم،يشهوژپ يملع تالجم يزاسدنمناوتو

35,5140هتيمك-حرط 100355.140035,514 16030030260

 هبتر هب يبايتسد تهجاه هاگشناد يزاسدنمناوت ياه حرطزا تيامح
يللملا نيبو يلخاد يدنب هبتر ماظنردرترب ياه

6,9050حرط-هاگشناد 40172.62506,905 16030030270

30,0000حرط-هاگشناديكشزپ مولع ياه هاگشنادرد يلم يهورگمه تاعلاطمزا تيامح 201,500.000030,000 16030030280

49,3250هيرشنلخاد پاچ يللملا نيب تايرشنزا تيامح 100493.250049,325 16030030290

39,5580هكبشيكشزپ تاقيقحت ياه هكبش هعسوتو تيامح 50791.160039,558 16030030300

92,3850هلجمكينورتكلا تالجم هب يسرتسد 501,847.700092,385 16030030310

9,8650هناماسيكشزپ مولع يتاعالطا ياهكناب هعسوتو يزادنا هار 10986.50009,865 16030030320

 هزوحرد يشهوژپ،يملع يللملا نيب ياه يراكمه هعسوتو يربهار
تمالس

5,3270زكرم-هاگشناد 35015.22005,327 16030030370

 هعسوت لاحردورترب ياه هاگشنادزا تيامحو يربهار
تاعادباو تاعارتخا،شهوژپو

91,3720زكرم-هاگشناد 200456.860091,372 16030030380

 ينيرفآ نف هعسوتو يروĤنفو يشهوژپ ياه حرطزا تيامحو يربهار
يكشزپ مولع

7,3000زكرم-هاگشناد 20036.50007,300 16030030390

وضع دنويپ تيريدم زكرم يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو - 129000830,000 30,00000

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 60050.0000030,000راميب1602001000 30,0000

30,0000راميبدنويپ هبدنمزاين ناراميب تيريدم 60050.000030,000 16020010290

يكشزپ شزومآ يدربهار تاقيقحت يلم زكرم - يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو 1290009300,000 300,00000

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب  تاونسردوجشناد1803010000
يليصحتزاجم

2,380126.05040300,000 300,0000
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هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

300,0000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 2,380126.0504300,000 18030100010

ناريا يمالسا يروهمج تمالس تاقيقحت يلم هسسوم يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو - 12900010100,000 100,00000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

1001,000.00000100,000 100,0000

100,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 910109.8901100,000 16030030030

هداوناخ كشزپ همانرب يارجا يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو - 1290001110,195,000 10,195,00000

يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب 53,000,1370.1924010,195,000دنم هرهب تيعمج1601003000 10,195,0000

4,990,4540دحاويراپسنورب-يصوصخ شخب زا تمدخ ديرخ 10,226,1400.48804,990,454 16010030160

1,605,9630رفنيتلود شخب رد ورين تمدخ ديرخ 16,279,5950.09861,605,963 16010030170

684,2160ملقيكشزپ يفرصم تاموزلم و وراد نيمات 26,505,7390.0258684,216 16010030180

689,1490دحاواهدحاو يزاسلاعف 26,505,7300.0260689,149 16010030190

927,6990رفننادند و ناهد تمالس نيمات 26,505,7300.0350927,699 16010030200

267,4630رفنلنسرپ شزومآ 16,279,5980.0164267,463 16010030210

79,5170رفنيناگمه شزومآ 10,000,1000.008079,517 16010030220

950,5390راميبريگاو ريغ و ريگاو ياه يراميب لرتنك 26,504,4280.0359950,539 16010030230

ديدج يشزومآ و ينامرد ،يتشادهب زكارم يرادناهار هب كمك يكشزپ شزومآ و نامرد ، تشادهب ترازو - 129000123,000,000 3,000,00000

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 1,000,0003.000003,000,000راميب1602001000 3,000,0000

3,000,0000راميبديدج ياه هاگشناد ياه ناتسراميبرد تخت يزادنا هار هب كمك 1,000,0003.00003,000,000 16020010400

ينامرد و يتشادهب تامدخ هب مدرم هنالداع يسرتسد داجيا 129000132,336,907 2,336,90700
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

هيذغتواذغ تينما يارجا همانرب 3,000,0000.0148044,400دنم هرهب تيعمج1601001000 44,4000

9,7310رفنملاس هيذغت هنيمز رد هدريش و رادراب نانز شزومآ 1,200,0000.00819,731 16010010010

16,7270رفنيراي نهآ و هيذغت شزومآ قيرط زا نازومآ شناد تمالس حطس ءاقترا 3,000,0000.005616,727 16010010030

8,4980رفنملاس كدوك همانرب بلاق رد لاس جنپ ريز ناكدوك هيذغت دوبهب 5,2841.60838,498 16010010060

8,8440هاگشنادرادروخرب رتمك ناتسا7رد يياذغ تينما و هيذغت دوبهب 71,263.42868,844 16010010070

6000رفننادنملاس و نالاسنايم هيذغت دوبهب 500,0000.0012600 16010010150

يتشادهب ياه صخاش ياقترا همانرب 80,079,7340.01130904,901دنم هرهب تيعمج1601005000 904,9010

6,8990رفنهكبش ماظن تاعالطاو رامآ،يتايح جيذ همانرب يارجا 80,220,9300.00016,899 16010050020

1,0330رفنينامرد و يتشادهب هكبش رد تمالس نابلطواد همانرب يارجا 150,0000.00691,033 16010050030

2,8280رفنيشزومآ ياه همانرب يارجا 44,3990.06372,828 16010050040

2,4150تعاس -رفنردام ريش اب هيذغت جيورت ياه صخاش ءاقترا 1,500,0000.00162,415 16010050050

6,8990رفنناردام تمالس ياه صخاش ءاقترا 1,500,0000.00466,899 16010050060

31,0440هاگشنادفده و ينس ياه هورگ تبقارم ياه صخاش ءاقترا 7,998,9690.003931,044 16010050070

 ديرخ(ينامردو يتشادهب هكبش رد يتشادهب تامدخ يفيك ءاقترا
) و تامدخ

5,0000زكرم 8,000,0000.00065,000 16010050080

117,2770رفنيروآدنزرفو يروراب تمالس ياقترا 79,997,9530.0015117,277 16010050120

 زا يريگشيپ و داوم فرصم ءوس نامردو يريگشيپ،ناور تمالس ياقترا
يشكدوخ

55,1890رفن 70,036,8020.000855,189 16010050130

 رد يياذغ داوم هضرع و نكاما و يتشادهب زكارم لرتنك و يسرزاب
زيمآ هرطاخم و روآ نايز لماوع و فلتخم لغاشم

17,2470نكاما 84,7000.203617,247 16010050170
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

14,4470رفنيلم حطسرد يتبقارمدوخ همانرب يارجا 16,052,2220.000914,447 16010050180

37,9420رفنزروهب تيبرت 34,5001.099837,942 16010050210

21,0350همانرباهاتسور رد طيحم تشادهب هعسوت 8,4702.483521,035 16010050250

381,5250وراد ملقيكشزپ)يفرصم(تازيهجت و نسكاو عاونا ديرخ 28,00013.6259381,525 16010050260

40,6960تمدخيصوصخ شخب زا تمدخ ديرخ 19,379,0480.002140,696 16010050270

6030رفنيتلودريغ شخبزا يكشزپنادند تامدخديرخ 44,3990.0136603 16010050290

 تمالس هنيمز رد يناگمه شزومآ و يناسر عالطا و يزاس گنهرف
راك و طيحم

16,8990رفن 80,090,0470.000216,899 16010050380

23,4760رفنيتلود ياه شخبرد يپارتديارولفو تيزيو،هنياعم 44,3980.528823,476 16010050390

58,0000درومداهن مدرم ياه نامزاس و تمالس ويدار و اميس تمالس هكبش هب كمك 511,600.000058,000 16010050410

10,0000هاگشنادطيحم تشادهب و يطيحم لماوع لرتنك 66151.515210,000 16010050430

14,4470رفنيناگمه تمالس شزومآ 16,052,2220.000914,447 16010050590

5,0000رفنروشك تمالس شخب نانكراك شزومآ 400,0000.01255,000 16010050600

10,0000رفن1)يت يآ رب ينتبم(هكبش تاعالطا و رامآ ماظن 1,000,0000.010010,000 16010050610

20,0000رفنتمالس تامدخ ناگدنهد هيارا يزاس دنمناوت و زروهب شزومآ و تيبرت 34,5000.579720,000 16010050620

5,0000رفننيلغاش تمالس يفيك و يمك ءاقترا 400,0000.01255,000 16010050630

ديدپزابوديدپون ياهيراميب لرتنكو يريگشيپ همانرب 100,0000.9949099,490هدش تيريدم يراميب1601008000 99,4900

11,2090رفنديدپزاب و ديدپون ياهيراميب لرتنك و يريگشيپ 100,0000.112111,209 16010080010
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

88,2810راميبزديا لرتنكو يريگشيپ 100,0000.882888,281 16010080020

اهيراميب تيريدم همانرب 20,00013.92730278,546يراميب1601010000 278,5460

10,7730رفنهكبش ماظن رد يناور تالالتخا نامرد و صيخشت ،شزومآ ،يريگشيپ 15,000,0000.000710,773 16010100030

110,3960رفنريگاو ريغ ياه يراميب تيريدم 20,000,0000.0055110,396 16010100050

4,9730رفنايالب رطخ شهاك تيريدم 8,3010.59914,973 16010100060

 ياه يراميب يريگشيپو لرتنك
)...و كلاس،تيتاپه،السورب،ايرالام،لس(ريگاو

152,4040رفن 70,000,0000.0022152,404 16010100070

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 10,000,2560.01950195,405راميب1602001000 195,4050

9,6380هاگشيامزآتمالس عجرم هاگشيامزآ ياه همانرب يارجا 10963.80009,638 16020010010

 ياهدنيآرفراتخاس حالصا قيرطزا ينامرد تامدخ تيفيك ياقترا
يناتسراميب،يتيريدم

18,6680ناتسراميب 66282.848518,668 16020010050

 ياهرادناتسا نيودت،يراذگ هفرعت ،ينيلاب ياهامنهاررارقتساو نيودت
و تمالس تامدخ

22,5250هاگشناد 66341.287922,525 16020010110

21,2050دروميناتسراميب يياه لكتورپو ينيلاب يامنهاررارقتساو نيودت 100212.050021,205 16020010120

7,7100همانربلماعريغدنفادپ همانربزا تيامح 66116.81827,710 16020010130

9,6380ناتسراميبدركلمعرب ينتبم تخادرپ همانربرارقتساو يحارط 45214.17789,638 16020010260

 يميش ياهوراد يروآ مهارفو يزاسرادناتسا يبايشزراورارقتسا،يحارط
ينامردزكارمرد ينامرد

59,7580ينامردزكرم 66905.424259,758 16020010270

46,2630ينامردزكرمداوم فرصم ءوسرد ينامرد ياه تبقارم عماج حرط 52,0000.889746,263 16020010280

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 28,05324.95280700,000وراد ملق1602005000 700,0000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 تازيهجت و تاموزلم و ازدنگداوم،يتشادهب مومس،وراد،نسكاو ديرخ
يكشزپ يفرصم

700,0000مالقا 28,05324.9528700,000 16020050180

يكيفارتريغ ) سناژروا نيمودصم نامرد همانرب ) 30,0003.80550114,165مودصم1602008000 114,1650

114,1650ناتسراميبدنيآرف حالصا قيرطزا يناتسراميب ياه سناژروا يفيكو يمك ياقترا 512,238.5294114,165 16020080010

كشخريش و وراد هناراي 129000145,000,000 5,000,00000

هيذغتواذغ تينما يارجا همانرب 5,000,0000.05410270,270دنم هرهب تيعمج1601001000 270,2700

270,2700كشخريش يطوقكشخريش هناراي تخادرپ 5,000,0000.0541270,270 16010010090

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 1,000,0004.729704,729,730وراد ملق1602005000 4,729,7300

208,1200وراد ملقيتشادهب ياهوراد هناراي تخادرپ 15,000,0000.0139208,120 16020050030

1,801,5270وراد ملقكيلوباتمو جالعلا بعص،صاخ ناراميب ييوراد هناراي تخادرپ 402,0004.48141,801,527 16020050040

300,0000وراد ملقاهورادويدار هناراي تخادرپ 300,0001.0000300,000 16020050050

300,0000كشخريش يطوقكيلوباتم ناراميب كشخريش هناراي تخادرپ 850,0000.3529300,000 16020050060

1,565,0830زود)يتادراوو يديلوت(نسكاو هناراي تخادرپ 70,508,9800.02221,565,083 16020050070

555,0000مالقايصصخت تامدخ و يفرصم تاموزلمو نوخ هسيكو تيكديرخ 3,000,0000.1850555,000 16020050120

 كحم هسسوم و مكحم ناتسراميب ،ديما هريجنز ،تمالس نيريخ عمجم هب كمك و جالعلابعص و صاخ ناراميب نامرد
كايلس و ازولب سيزيالومرديپا يراميبو

129000152,160,151 2,160,15100

هيذغتواذغ تينما يارجا همانرب 5,000,0000.0044022,030دنم هرهب تيعمج1601001000 22,0300

11,0150رفنيراي نهآ و هيذغت شزومآ قيرط زا نازومآ شناد تمالس حطس ءاقترا 5,000,0000.002211,015 16010010030

 ،ناناوج ،ناناوجون ،ناكدوك( ينس ياه هورگ رد هيذغت تمالس ياقترا
)نادنملاس و نالاسنايم ،هدريش و رادراب ناردام

11,0150هاگشناد 66166.893911,015 16010010040
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

اهيراميب تيريدم همانرب 152,386.9333035,804يراميب1601010000 35,8040

 لماوعوريگاوريغ ياه يراميب لرتنكو يريگشيپ يلم همانرب يارجا
طبترمرطخ

17,9020رفن 2,000,0000.009017,902 16010100010

17,9020رفنريگاو ريغ ياه يراميب تيريدم 2,000,0000.009017,902 16010100050

ينامرد تامدخ هيارا همانرب 100,00014.502001,450,203راميب1602001000 1,450,2030

186,1650راميبيليفومه ناراميب هيد تخادرپ 1,000186.1650186,165 16020010100

10,0000راميبازولب سزيالومرديپا هبالتبم ناراميبزا تيامح 10,0001.000010,000 16020010140

25,0000راميبكايلس هبالتبم ناراميبزا تيامح 70,0000.357125,000 16020010150

280,5650راميبدنويپ هبدنمزاين ناراميبزا تيامح 32,1668.7224280,565 16020010160

 صاخ ناراميبزايندروم ينامرد ياه هنيزهزيشنارف تخادرپ هب كمك
جالعلا بعصو

337,0590راميب 73,7254.5718337,059 16020010330

2,5270راميبناراميبريذپان لمحت ياه هنيزه نيمات هب كمك 5005.05402,527 16020010340

 ناطرس ينامرد ياه بطقرد ناطرس هبالتبم ناراميب نامرد هب كمك
روشك

378,8870تمدخ 294,3241.2873378,887 16020010370

 مكحم ناتسراميب،ديما هريجنز،تمالس نيريخ عمجم هب كمك
كحم هسسومو

230,0000زكرم 457,500.0000230,000 16020010410

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 3,800,0000.17160652,114وراد ملق1602005000 652,1140

 و يبلق ضراوع و تبايد هب التبم ناراميب يفرصم تاموزلم و وراد نيمات
يقورع

22,1140مالقا 35,0000.631822,114 16020050150

246,9250مالقايزيلايد  ناراميب زاين دروم يفرصم مزاول و مالقا نيمات هب كمك 5,000,0000.0494246,925 16020050160

383,0750مالقاصاخ ناراميب زاين دروم مزاول و مالقا نيمات هب كمك 500,0000.7662383,075 16020050170
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

روشك يتيعمج ياهتسايس يارجا هب كمك 129000166,000,000 6,000,00000

هداوناخ تمالس ياهصخاش ياقترا همانرب 20,000,0000.300006,000,000هتفاي ياقترا صخاش1601006000 6,000,0000

2,000,0000دنسروشك يتيعمج ياه تسايس ييارجا ياه هتسبو تامادقا ماجنا 20010,000.00002,000,000 16010060010

2,500,0000رفننامياز جيورت 1,000,0002.50002,500,000 16010060040

1,500,0000رفنرازهيرورابان نامرد 7520,000.00001,500,000 16010060060

يكشزپ يفرصم داوم و نوخ هسيك و تيك ،كشخريش ،نسكاو ،وراد هيلوا داوم ،هدشهتخاس ياهوراد خرن شهاك 1290001716,000,000 16,000,00000

ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب 25064,000.0000016,000,000وراد ملق1602005000 16,000,0000

 نوخ هسيك،تيك،كشخريش،نسكاو،وراد تميق توافتلا هبام ناربج
يكشزپ يفرصمداومو

16,000,0000وراد ملق 25064,000.000016,000,000 16020050090

يتنس بط - يكشزپ شزومآ  و نامرد ،تشادهب ترازو 1290001865,500 65,50000

يتنس بط هعسوت همانرب 65,5001.0000065,500راميب1602007000 65,5000

 مولوكيروك هيهتو ناكشزپاريپو ناكشزپ هب يتنس بط ينابم شزومآ
يشزومآ

5,5310دروم-دادرارق 10553.10005,531 16020070010

6,3100شيامه-هاگراكهاگشيامنو هاگراك،شيامه يرازگرب 15420.66676,310 16020070020

6,0970دادرارق-تيلاعفيتنس بط تامدخ يارب ينيلاب يامنهار نيودتو هيهت 10609.70006,097 16020070030

 يتنس بطو ييرواد ناهايگ صوصخرد تاغيلبتو بتك فيلاتو پاچ
يگدنز كبسو

6,0970دروم-دادرارق 20304.85006,097 16020070040

20,0990هاگشناد-دادرارقيتنس بط ياه هتشر هعسوتو يزادنا هار 102,009.900020,099 16020070050

 هدكشناد يشزومآروما يبايزراو تراظن،شرتسگ،هعسوت،يزادنا هار
يتنس بط ياه هورگواه

21,3660هاگشناد-دادرارق 102,136.600021,366 16020070060
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تمالس قوقح تاقيقحت يلم زكرم - يكشزپ شزومآ و نامرد،تشادهب ترازو 1290001910,000 10,00000

يكشزپ مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب  تاديلوتدشر هبتر1603003000
يملع

100100.0000010,000 10,0000

10,0000هژورپيشهوژپ تامدخ هيارا 90111.111110,000 16030030030

روشك يكشزپ مولع تاقيقحت هعسوت يلم هسسوم يكشزپ شزومآ و نامرد، تشادهب ترازو - 1291201454,454 374,454080,000

يكشزپ مولع هعسوت همانرب  تاديلوت  دشر خرن1805007000
يملع

2681,695.72390454,454 374,45480,000

12,13811,733هژورپناورو تشادهبو باصعا مولعرد شهوژپ ماجنا 171,404.176523,871 18050070050

13,3102,666هژورپاهوراد يبايزراو فشكرد شهوژپ ماجنا 22726.181815,976 18050070060

24,27510,667هژورپيداينب ياه لولسو كيتنژ،يسانش بيسآ ياه شهوژپ ماجنا 291,204.896634,942 18050070070

40267هژورپيكشزپرد قالخا ياه شهوژپ ماجنا 1307.0000307 18050070080

261,33114,667هژورپريگاوريغ ياه يراميب ياه شهوژپ ماجنا 1511,827.8013275,998 18050070110

16,18412,000هژورپريگاو ياه يراميب ياه شهوژپ ماجنا 142,013.142928,184 18050070120

22,89913,333هژورپناطرسو يسانش نوخ ياه شهوژپ ماجنا 162,264.500036,232 18050070170

24,27714,667هژورپيكشزپ ياه يروآونواه يروĤنف ياه شهوژپ ماجنا 182,163.555638,944 18050070210

يزاجم يكشزپ مولع هاگشناد يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو - 1291271220,000 120,0000100,000

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب  تاونسردوجشناد1803010000
يليصحتزاجم

1,200183.33330220,000 120,000100,000

120,000100,000وجشناديكشزپاريپو يكشزپ هورگ شزومآ 1,200183.3333220,000 18030100010

روشك يكشزپماد نامزاس 13550011,302,662 502,162800,5000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 يا هنيطنرق و ريگاو ياهيراميب شياپ و لرتنك ،يسررب همانرب
نايزبآ و رويط ،ماد

 نوناك شهاكدصرد1306015000
يراميب

1445,680.2857560,500639,524 79,0240

 و رويط ،ماد يا هنيطنرق و ريگاو ياهيراميب شياپ و يسررب يربهار
نايزبآ

 هنومن ديدزاب رازه
يرادرب

49,1860 339145.091449,186 13060150010

 و رويط ، ماد يا هنيطنرق و ريگاو ياه يراميب لرتنك و تبقارم يربهار
نايزبآ

29,8380رس تبون نويليم 3111,673.1125520,338 1306015002490,500

00ناتسايتشادهب و يا هنيطنرق تايلمع يارجا 322,187.500070,000 130601500370,000

 ياه هدروآرف و وراد تيفيك نيمضت و تشادهب همانرب
يكشزپماد تامدخ و كيژولويب

 ششوپ دصرد1306034000
 نيمضت و يتشادهب
تيفيك

754,561.2933155,000342,097 187,0970

  و وراد لرتنك و اهيراميب صيخشت يربهار و يهاگشيامزآ تايلمع
اه هدناميقاب شياپ و عجرم ياه هاگشيامزآ رد يماد ماخ ياه هدروآرف

49,4150شيامزآدرومرازه 2,75774.1440204,415 1306034001155,000

137,6820زكرمصيخشت و نامرد ،وراد روما رب تراظن و يزير همانرب 7,72317.8275137,682 13060340020

 و يماد ماخ ياه هدروآرف تيفيك نيمضت و تشادهب همانرب
ماد كاروخ

 ششوپ دصرد1306042000
 نيمضت و يتشادهب
تيفيك

372,956.783850,000109,401 59,4010

30,4180يسرزاب تبون رازهماد كاروخ و يماد ماخ ياه هدروآرف تيفيك نيمضت يربهار 55754.610430,418 13060420010

00لاس-رفنيعرش تراظن 468106.837650,000 130604200250,000

 طباوض لامعا و يماد ماخ ياه هدروآرف و ماد لاقتنا و لقن يربهار
يا هنيطنرق

28,9830يهاوگدرومرازه 3,7127.807928,983 13060420030

 و ناسنا كرتشم ياه يراميب شياپ و لرتنك ،يسررب همانرب
ماد

 نوناك شهاك دصرد1601007000
يراميب

1613,227.500035,000211,640 176,6400

24,4390رس تبون نويليمماد و ناسنا كرتشم ياه يراميب لرتنك و تبقارم يربهار 165360.236459,439 160100700135,000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

152,2010سارهدولآ ياه ماد فذح و يياسانش يربهار 3,13548.5490152,201 16010070020

ورين ترازو 14350011,043,100 407,100566,00070,000

قربو بآ تعنص يزير همانرب همانرب 431,485.500073,563125,942شرازگ1301005000 52,3790

 نييعتو قربو بآ هدش مامت تميق هبساحم عماج ماظنرارقتسا
اه هفرعتداهنشيپو

13,0460هطباض 215,683.000031,366 130100500118,320

14,2340تعاس تاواگميسدنهمو ينف تامدخو قرب تارداص هعسوت يارب يزير همانرب 1,00034.225034,225 130100500219,991

 يلام عبانم نيماتو تدم هاتوك،تدم نايم،تدمدنلب ياه همانرب نيودت
تعنص

11,8610شرازگ 214,259.500028,519 130100500316,658

13,2380شرازگينواعتو يصوصخ،يتلود شخب طباور ميظنت 131,832.000031,832 130100500418,594

ون يژرنارومارب تراظنو يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب 264,169.500074,963128,339شرازگ1301006000 53,3760

26,0950همانربروشك قرب يژرنا نالك يزير همانرب 162,744.000062,744 130100600136,649

27,2810شرازگيژرنا سروب يربهار 232,797.500065,595 130100600238,314

قربرومارب تراظنو يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب 723,311.5417139,269238,431يمسا تيفرظ1301007000 99,1620

 تيفرظنآ يارجارب تراظنو قرب ياضاقتو هضرع نالك يزير همانرب
تاواگم-يمسا

33,2120 70,0001.140879,855 130100700146,643

 ليدبتو فرصمو لاقتنا،ديلوت يارب مزال تاررقمواهدرادناتسا نيودت
يژرنا

33,2120هطباض 326,619.000079,857 130100700246,645

 نامدنار شيازفاو قرب فرصم يوگلا حالصا ياه يراذگ تسايس
اه هاگورين

32,7380فالتا نازيم دصرد 178,719.000078,719 130100700345,981

بآرومارب تراظنو يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب 547,913.6000139,934239,568هدش نيمات تيفرظ1307001000 99,6340

 ياه يراكمهو يزرم كرتشم  هباقح لاصحتسا يارب يزير همانرب
يللملا نيبو يا هقطنم

21,3510بعكمرتم نويليم 3,50014.668951,341 130700100129,990
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

20,1640بعكمرتم نويليمبآ عبانم هنيهب صيصختو بآ عماج يزير همانرب 10,0004.848348,483 130700100228,319

17,7910شرازگبآ يداصتقا شزرا نييبت 142,778.000042,778 130700100324,987

 ياربزايندروم ياه لمعلاروتسدواه همان نييآ،اهدرادناتسا ميظنتو هيهت
يتيمكاح فياظو ماجناو نيناوق لامعا

20,1640هطباض 316,161.000048,483 130700100428,319

 تراظنو)يفيكو يمك(بآ عبانم تظافحرب تراظن
يبآ تاسيساتزا يرادهگنو يرادرب هرهب،ءارجا،تاعلاطمرب

20,1640هژورپ 316,161.000048,483 130700100528,319

برش بآرومارب تراظنو يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب  تيعمج رفن نويليم1503001000
 بآ ششوپ تحت
برش

701,629.757166,637114,083 47,4460

 شهاك نازيم دصردبرش بآ فرصم يوگلا حالصا يارب يزير همانرب
تافلت

23,7230 157,043.000057,043 150300100133,320

23,7230بعكمرتم نويليمشخبرهرد بآ نيمات هوحن نالك يراذگ تسايس 78,148.571457,040 150300100233,317

بالضافرومارب تراظنو يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب  تيعمج رفن نويليم1503004000
 بآ ششوپ تحت
برش

245,109.875071,634122,637 51,0030

 باسپ لرتنك يارب مزال ياه لمعلاروتسدواهدرادناتسا نيودت
برش بآ تيفيكواه

24,9090هطباض 319,964.333359,893 150300400134,984

 تاسيسأت يزاسزابو يرادرب هرهب،ءارجا،تاعلاطمرب يلاع تراظن
بالضافو بآرومارد

26,0940هژورپ 162,744.000062,744 150300400236,650

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 514,820.0000074,100هدش يتايلمع هژورپ1504001000 4,10070,000

4,10070,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا 514,820.000074,100 15040010050

ورين هاگشهوژپ 1435002780,580 216,580284,000280,000

يژرناو قرب تعنص ياهدربهار نيودتو شهوژپ همانرب 656,263.876992,760407,152هدش يتايلمع هژورپ1310002000 88,349226,043
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

 هرابرد يروĤنف هب جتنم يا هعسوتو يدربراك،يداينب تاقيقحت ماجنا
قرب هكبش تاعالطا بسكو لرتنك،تراظن ياه متسيس

5,6050هژورپ 41,401.25005,605 13100020010

 هنيمزرد يروĤنف هب جتنم يا هعسوتو يدربراك،يداينب تاقيقحت ماجنا
قرب يورينديلوت

10,00026,043هژورپ 261,770.884646,043 131000200210,000

 هنيمزرد يروĤنف هب جتنم يا هعسوتو يدربراك،يداينب تاقيقحت ماجنا
قرب يورين عيزوتاب طبترم ياه

10,00050,000هژورپ 342,516.705985,568 131000200325,568

 يروĤنف هب جتنم يا هعسوتو يدربراك،يداينب تاقيقحت ماجنا
قرب يورين لاقتنا ياهروحمرد

30,00050,000هژورپ 542,315.0000125,010 131000200445,010

 يروĤنف هب جتنم يا هعسوتو يدربراك،يداينب تاقيقحت ماجنا
داب يژرنا لاصحتسا ياه يروĤنف هعسوتوداجيا ياهروحمرد

6,68070,000هژورپ 612,780.000076,680 13100020050

 يحارطرد يروĤنف هب جتنم يا هعسوتو يدربراك،يداينب تاقيقحت ماجنا
يداب ياه يژرنازا هدافتساواه هدنيالآ لرتنك ياه متسيس

14,40210,000هژورپ 191,284.315824,402 13100020060

 يروĤنف هب جتنم يا هعسوتو يدربراك،يداينب تاقيقحت ماجنا
 يزلفريغو يزلف تازيهجتو تاعطق تخاسو يحارط ياهروحمرد
قرب تعنصزايندروم

10,00020,000هژورپ 311,360.709742,182 131000200712,182

1,6620هژورپتاقيقحت جياتن يزاس يراجت يربهار 8312.00001,662 13100020080

ينيرفآ نف هعسوت همانرب 438,684.3721191,240373,428هژورپ1805012000 128,23153,957

 ياه هنيمزرد يهاگشناد تاقيقحت هعسوتزا تيامحو يشخب ماجسنا
يژرناو قرب تعنصاب طبترم

50,00020,000هژورپ 572,931.7719167,111 180501200497,111

78,23133,957هژورپيروĤنف هعسوتزكارم يزاس هكبشواه تخاسريز هعسوتوداجيا 454,584.8222206,317 180501200594,129

ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1440001691,355 645,87545,4800

يا هتسه ينميا ياقترا همانرب  اب قابطنا نازيم دصرد1301002000
 نيب ياهدرادناتسا
يللملا

1004,620.800045,480462,080 416,6000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

158,6320يسرزاب زور رفنياهتسه ياه تيروف و ينميا روما ماجنا 1,058149.9357158,632 13010020010

180,8850زوجم دادعتهعشا ربارب رد تظافح روما ماجنا 5,50041.1573226,365 130100200245,480

43,6660كردمييوترپ و يا هتسه طباوض و تاررقم ميظنت 152,911.066743,666 13010020030

 ينامداپ طبترم تادهعت يارجا رب تراظن( يلم يا هتسه نامداپ رتفد
)يا هتسه تينما و يكيزيف تظافح يلم هناماس يرارقرب و روشك

 يسرزاب زور رفن
ينامداپ

33,4170 80041.771333,417 13010020040

يا هتسه يدربهار تراظنو يزير همانرب همانرب 100657.7100065,771فادها ققحت دصرد1301004000 65,7710

2,4370دنسياهتسه تعنص هعسوت ياه تسايس و اهدرادناتسا نيودت 21,218.50002,437 13010040010

10,7370دنسيدربهار ياه حرط و همانرب نبودت 25,368.500010,737 13010040020

1,6550دنسياهتسه تعنص يدربهار تاعلاطم 11,655.00001,655 13010040030

3,6790هامرفنيدربهار يبايزرا و تراظن 29012.68623,679 13010040040

8,3780تعاس رفنيشزومآ ياههرود يارجا و يحارط 10,8000.77578,378 13010040110

 و تاعالطا يروانف هزوح رد يصاصتخا و يمومع ياهمتسيس رارقتسا
تاطابترا

20,8050متسيس 210,402.500020,805 13010040120

18,0800عبرمرتمرازهياهتسه تاسيسأت يزاسهب و يرادهگن 160113.000018,080 13010040130

يللملا نيب يا هتسه تالماعتو طباور هعسوت همانرب 100569.4800056,948لماعت نازيم دصرد1301009000 56,9480

4,7790عوضومتلود و سلجم روما يربهار 28017.06794,779 13010090010

تالوصحم ديلوت دادعتياهتسه تعنص يناسر عالطا و يمومع يساملپيد روما ماجنا
يرصب و يعمس

13,7250 18076.250013,725 13010090020

7,0620دنسللملانيب روما يربهار 20353.10007,062 13010090030

6,7140هدنورپياهتسه تعنص اب طبترم ياهدادرارق و يقوقح روما ماجنا 20033.57006,714 13010090160
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

7,0620يگدنيامنروشك زا جراخ رد نامزاس ياهيگدنيامن رتافد يربهار 8882.75007,062 13010090180

4,7790دنسياهتسه تادهاعم و تاررقم ،نيناوق 18026.55004,779 13010090190

 اب روشك ينف ياهيراكمه همانرب هب طوبرم روما رب تراظن و يگنهامه
يمتا يژرنا يللملانيب سناژآ

2,9490هژورپ 3292.15632,949 13010090200

 و اههيمالعا ،اههينايب ،اههمانمهافت ،تاقفاوت راشتنا و غالبا ،نيودت
)... و يقوقح يگنهامه ياروش ،ياهقطنم ،يللملانيب( تاميمصت

4,9390دنس 9253.68484,939 13010090210

4,9390عوضومماجرب يجراخ و يلخاد تامادقا يربهار 17628.06254,939 13010090220

يا هتسه تينماو تظافح همانرب 1001,065.56000106,556يتظافح بيرض دصرد1301012000 106,5560

 ،تاسيسات يزاسرادياپ ،يكيزيف تظافح و تينما هنيهب نيمات
ياهتسه داوم و تازيهجت

75,7670مادقا دادعت 4,00018.941875,767 13010120020

 تعنص يربياس تينما و تاعالطا ،تابتاكم ،دانسا تظافح هنيهب نيمات
ياهتسه

12,8490مادقا دادعت 4,0003.212312,849 13010120030

 يژرنا نامزاس تظافح ناگي و يتينما و يتظافح ياهدنيآرف يربهار
ناريا يمتا

11,6590مادقا دادعت 2,0005.829511,659 13010120040

6,2810درومياهتسه تعنص لنسرپ زا تظافح و تنايص 20314.05006,281 13010120050

يا هتسه نونف و مولع هاگشهوژپ 14400021,161,500 1,011,5000150,000

يا هتسه تامدخ هيارا همانرب 62782.9516048,543تمدخ1301001000 42,2206,323

26,3643,945هنومناه هنومن ليلحتوداومزيلانآ 86634.998830,309 13010010010

 هب يعيبط عبانمو يزرواشك تالوصحم يباتوترپ تامدخ هيارا
يفيكو يمك شيازفاو حالصاروظنم

6,176928لوصحم 37192.00007,104 13010010020

9,6801,450تمدخيا هتسه شجنس تامدخ هيارا 37130.000011,130 13010010040
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يا هتسه ياه هدروآرفديلوت همانرب 153,022.2000045,333لوصحم1301011000 39,4285,905

11,5951,736لوصحمديدج ياه پوتوزياويدارواهورادويدارديلوت 26,665.500013,331 13010110010

27,8334,169هاگتسديا هتسه ياه متسيسواه هاگتسد تخاس 93,555.777832,002 13010110020

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 6217,015.000001,054,930هدش يتايلمع هژورپ1310004000 918,812136,118

 هزوح رد يا هتسه نونف و مولع يدربراك و يداينب ياه شهوژپ ماجنا
يا هتسه تخادگ و امسالپ

92,50513,481هژورپ 426,496.5000105,986 13100040120

 هزوح رد يا هتسه نونف و مولع يدربراك و يداينب ياه شهوژپ ماجنا
يا هتسه تخوس هخرچ و داوم

252,96937,514هژورپ 1126,407.5455290,483 13100040130

 هزوح رد يا هتسه نونف و مولع يدربراك و يداينب ياه شهوژپ ماجنا
يا هتسه يزرواشك

127,75618,760هژورپ 720,930.8571146,516 13100040150

 هزوح رد يا هتسه نونف و مولع يدربراك و يداينب ياه شهوژپ ماجنا
تردق رفص و يتاقيقحت ياهروتكار

82,84812,034هژورپ 146,777.285794,882 13100040160

 هزوح رد يا هتسه نونف و مولع يدربراك و يداينب ياه شهوژپ ماجنا
اهرگباتش و كيزيف

74,07011,094هژورپ 242,582.000085,164 13100040170

 هزوح رد يا هتسه نونف و مولع يدربراك و يداينب ياه شهوژپ ماجنا
يموتناوك ياه يروانف و كينوتوف

71,65610,733هژورپ 241,194.500082,389 13100040180

 هزوح رد يا هتسه نونف و مولع يدربراك و يداينب ياه شهوژپ ماجنا
اهوترپ دربراك

217,00832,502هژورپ 2124,755.0000249,510 13100040190

يهاگشناد يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب 111114.3604012,694درواتسد1805003000 11,0401,654

4,170625هروديا هتسه تعنص اب طبترم يصصخت ياه تسشن واه هرود يرازگرب 9532.77784,795 18050030070

6,8701,029همان ناياپييوجشناد ياه هژورپو يليصحت ياه همان ناياپزا تيامح 9484.03197,899 18050030230

ييويدار تاطابترا و تاررقم ميظنت نامزاس 1490006762,005 262,005500,0000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

تاعالطا يروانف و تاطابترا شخب تاررقم ميظنت 237,938.0870121,100182,576لمعلاروتسد/هبوصم1302005000 61,4760

 خرن و اه لمعلاروتسد ،طباوض ،تاررقم ،اه همان نييآ غالبا و نيودت
تاعالطا يروانف و يطابترا  تامدخ هفرعت ياه

12,1780هررقم /هطباض دادعت 232151.581935,167 130200500122,989

5,7020زوجم /هناورپ دادعتتاعالطا يروانف و يطابترا تامدخ زوجم /هناورپ رودص 82,301.250018,410 130200500212,708

18,5210زوجم /هناورپ دادعتييويدار تامدخ زوجم/ هناورپ رودص 94956.781953,886 130200500335,365

4,4190زوجم /يهاوگ دادعتتاعالطا يروانف ،يطابترا ،ييويدار تازيهجت هنومن دييات يهاوگ رودص 40032.405012,962 13020050048,543

 يروانف و يطابترا تازيهجت صيخرت و شرافس تبث زوجم رودص
تاعالطا

14,9320زوجم دادعت 220205.100045,122 130200500730,190

 تاعالطا يروانف و يطابترا تازيهجت هنومن دييات همان رابتعا رودص
اههاگشيامزآ يارب

 /همانرابتعا دادعت
زوجم

5,7240 44,257.250017,029 130200500811,305

تاعالطا يروانف و تاطابترا شخب تاررقم لامعا و تراظن 1055,601.6000363,941556,016تافلخت شهاك نازيم1302015000 192,0750

88,4210تعاس -رفنيطابترا تامدخ رب تراظن 9,50026.9833256,341 1302015001167,920

36,8870تعاس -رفنتاعالطا يروانف تامدخ رب تراظن 13,1318.1343106,811 130201500269,924

66,7670تعاس -رفنروشك يسناكرف فيط رب تراظن 78,0452.4712192,864 1302015003126,097

تسپ شخب تاررقم لامعا و ميظنت همانرب 211,706.500014,95923,413لمعلاروتسد/هبوصم1302020000 8,4540

 خرن و اه لمعلاروتسد ،طباوض ،تاررقم ،اه همان نييآ غالبا و نيودت
يتسپ تامدخ هفرعت ياه

6320هررقم /هطباض دادعت 2091.35001,827 13020200011,195

 لباق تامدخ دصردتلود ناوخشيپ تامدخ رتافد هب يتلود تامدخ يراذگاو تيريدم
يراذگاو

7,7200 30709.866721,296 130202000213,576

1020تعاس -رفنيتسپ تامدخ رب تراظن 8,0000.0363290 1302020003188

روشك يسانشاوه نامزاس 1530002419,383 351,88367,5000
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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  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

يسانش ميلقاو يسانشاوه تامدخ هيارا همانرب 1922,072.789567,500419,383شرازگ1303001000 351,8830

2,0950شرازگزيربآ ياه هزوح يسانش ميلقا تامدخ هيارا 7302.86992,095 13030010010

13,5670شرازگيسانش ميلقاو يلاسكشخ يسانش ميلقا تامدخ هيارا 30,0000.452213,567 13030010020

13,7770شرازگيسانش سونايقاو يوج مولع يسانش ميلقا تامدخ هيارا 73018.872613,777 13030010030

2,0370شرازگكاخودرگواوه يگدولآ ياه نوناك يسانش ميلقا تامدخ هيارا 3655.58082,037 13030010040

1,9640شرازگنيمز هرك شيامرگ هديدپرابنايزراثآ شهاك يسانش ميلقا تامدخ هيارا 10196.40001,964 13030010050

22,7520شرازگيزرواشك يسانش ميلقا تامدخ هيارا 20,0001.137622,752 13030010060

14,0900شرازگيسانش بآ يسانشاوه ينيب شيپ تامدخ هيارا 4,0003.522514,090 13030010070

21,3950شرازگكاخودرگواوه يگدولآ يسانشاوه ينيب شيپ تامدخ هيارا 1,04020.572121,395 13030010080

11,3760شرازگييايرد يسانشاوه ينيب شيپ تامدخ هيارا 30,0000.379211,376 13030010090

27,1360شرازگيدروناوه يسانشاوه ينيب شيپ تامدخ هيارا 100,0000.271427,136 13030010100

26,0920شرازگيزرواشك يسانشاوه ينيب شيپ تامدخ هيارا 4,0006.523026,092 13030010110

59,0530دروكررازهيسانشاوه تاعالطاو هداد،شزادرپ،يروآ عمج تامدخ هيارا 1,000,0000.059159,053 13030010120

43,8350شرازگيوج ياه هديدپرابنايزراثآ شهاكو هماع تامدخ هيارا 10,0004.383543,835 13030010130

11,4800شرازگيا هداج يسانشاوه تامدخ هيارا 50022.960011,480 13030010140

10,4370يتاعالطا كنابيسانش ميلقاو يسانشاوه تاعالطاو هداد كناب ياقترا 11094.881810,437 13030010150

12,5240تعاس -رفننانكراك يتراهمو يملع حطس ياقترا 60,0000.208712,524 13030010160

34,4860هاگتسيايسانشاوه ياه تيلاعف ياقترا 5,5006.270234,486 13030010170
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,7670دنسيسانشاوه ياه تيلاعف يزاسدرادناتسا 15117.80001,767 13030010180

12,0910شهوژپ)يسانش ميلقا يسانشاوه تعنص(رگن هدنيآو يا هعسوت تاعلاطم ماجنا 15806.066712,091 13030010190

1,5660هسلجيللملا نيبو يلخاد يهاگتسد نيب يگنهامه تاسلج يرازگرب 5031.32001,566 13030010200

 نامزاس يا هقطنم تدم هاتوك يشهوژپو يشزومآ ياه هرود يرازگرب
يناهج يسانشاوه

4,3630هرود 8545.37504,363 13030010210

 هنيمز رد يسانشاوه تاعالطا و هداد شزادرپ يروآعمج تامدخ هئارا
يدروناوه تامدخ

4,0000دروكررازه 100,0000.715071,500 130300102267,500

يزاسرهش و نكسم ،هار تاقيقحت زكرم 1530004645,908 230,9080415,000

 هينباو ينامتخاس ياه هدروآرفو حلاصم تيفيك ياقترا همانرب
ينف

85399.4353033,952هدروآرف1501002000 18,58215,370

2,4502,200تستيهاگشيامزآ تامدخ ماجنا 24818.75004,650 15010020010

80140هرواشمينف هرواشم ماجنا 455.0000220 15010020020

4,8504,230همانيهاوگهمانيهاوگديدمت 13069.84629,080 15010020030

9,5528,000همانيهاوگينف همانيهوگرودص 140125.371417,552 15010020040

1,650800هيرظنينف هيرظن هئارا 20122.50002,450 15010020050

زاسو تخاس تيفيك ياقترا همانرب 153,090.2000046,353هطباض1502003000 22,64623,707

8,15012,350هروديصصخت ياه سنارفنكواه شيامه،اه هرود يرازگرب 130157.692320,500 15020030010

14,49611,357هژورپنامتخاس يلم تاررقم يرگنزابو نيودت 112,350.272725,853 15020030020

يدربراك ياه شهوژپ همانرب 1283,196.81250409,192هدش يتايلمع هژورپ1504001000 127,346281,846
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

31,50089,100هژورپلقنو لمح هزوحرد يتاقيقحت ياه هژورپ يارجا 502,412.0000120,600 15040010010

36,346113,246هژورپهينباو نامتخاس هزوحرد يتاقيقحت ياه هژورپ يارجا 364,155.3333149,592 15040010020

26,00047,000هژورپيزاسرهشو يرامعم هزوحرد يتاقيقحت ياه هژورپ يارجا 203,650.000073,000 15040010030

13,00014,000هژورپهينباو نامتخاس هزوح لمعلاروتسدو تاررقم طباوض نيودت 201,350.000027,000 15040010060

10,50010,000هژورپلقنو لمح هزوح ياه لمعلاروتسدو تاررقم طباوض نيودت 72,928.571420,500 15040010070

10,0008,500هژورپيزاسرهشو يرامعم هزوح ياه لمعلاروتسدو تاررقم طباوض نيودت 92,055.555618,500 15040010080

يروĤنفو يتاعالطا ياه كناب هعسوت همانرب 34983.1176033,426هناماس1504002000 17,22616,200

8,22610,000يتاعالطا كنابيصصخت يتاعالطا ياه كناب يناسرزوربوداجيا 53,645.200018,226 15040020010

9,0006,200كردمينفو يملع كرادمودانسا هعسوت 28,0000.542915,200 15040020020

روشك يراگنباتش هكبش هعسوت همانرب 1,55011.5355017,880راگن باتش1504003000 9,9787,902

9,9787,902راگن باتشيراگنباتش هكبش يرادهگنو لرتنك 1,55011.535517,880 15040030010

يا هزرل يريذپرطخو هينبا يزاس مواقم ياه شهوژپ همانرب 194,465.3684084,842همانيهاوگ1504004000 31,06653,776

 عوقوزا شيپ كسير شهاكاب طبترم ياه همانرب يزاس هدامآو نيودت
هلزلز

20,50033,000هژورپ 413,375.000053,500 15040040010

10,56620,776هژورپاه هزاس يزاس مواقمو يا هزرلراتفردوبهبرد نيون ياه شور هعسوت 93,482.444431,342 15040040020

يتراهم و يا هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب 40028.4750011,390زومآ تراهم1802005000 2,3039,087

2,3039,087هروديدربراك يهاگشناد يشزومآ ياه هرود يرازگرب 80142.375011,390 18020050200

يشزومآ كمكو يشزومآ ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب  تاونسردوجشناد1803010000
يليصحتزاجم

20443.650008,873 1,7617,112
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1397  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1397   لاس يا هنيزه تارابتعا

يصاصتخايا هنيزه لك عمجهقرفتم  مامت ياهبرادقمدركلمع هجنس
هدش

يمك فده
لاير نويليم هب غلابم

1,7617,112وجشناديدربراك يهاگشناد يشزومآ ياه هرود يرازگرب 20443.65008,873 18030100130
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

56,543,49718,710,16291,582,1848,802,248111,994,248737,992,369يمومع تامدخ روما1000000 51,116,92665,367,15316,328,5258,713,000 25,308,156 9,040,173

5,872,44905,872,4491,547,9501,547,9507,420,399يراذگنوناق لصف1001000 4,681,6075,825,2000875,0003,672,9500

150 0 73,650  ناگربخ سلجمروما هرادا همانرب1001001
يربهر

73,65015073,800 29,77488,80000 0150

0 0 344,900  مالسا ماكحازا يرادساپ همانرب1001002
يساسا نوناقو

344,9000344,900 238,713310,00000 00

1,200,000 0 3,092,730 3,092,7301,200,0004,292,730يراذگنوناق همانرب1001003 2,487,8903,092,73000 800,0002,920,000

165,000 0 1,606,670 1,606,670165,0001,771,670روشكرومارب تراظن همانرب1001004 1,431,7501,606,67000 75,000300,000

180,000 0 500,000 500,000180,000680,000تاباختنارب تراظن همانرب1001005 325,090490,00000 0450,000

2,800 0 254,499  يلك ياهتسايسرب تراظن همانرب1001006
ماظن

254,4992,800257,299 168,390237,00000 02,800

28,057,5912,752,76435,799,3803,718,798106,910,798688,465,615يمومعروما هرادا لصف1002000 23,453,91030,291,4804,989,0252,149,0777,506,206950,840

0 0 207,000  تمالس ياقتراو ظفح همانرب1002001
هعماج يعامتجا

207,0000207,000 241,717145,00000 00

0 0 10,000  يزاسدنمناوتو شزومآ همانرب1002002
نارگشنيزگ

10,000010,000 89110,00000 00

52,000 0 267,441  ييارجاو ينف ماظن يارجا همانرب1002003
روشك

314,24152,000319,441 172,319242,64546,8000 4,02076,000

500 0 52,820  هبدورو ياه تيحالصزارحا همانرب1002004
1 يتلود تمدخ

52,82050053,320 40,84850,00000 0450

0 0 110,000 110,0000110,000تلود تايهروما هرادا همانرب1002005 83,405101,04300 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

33,700 0 574,372  يرادرب هشقن تامدخ هيارا همانرب1002006
يناكم تاعالطاو

592,872103,225,700103,800,072 363,825573,43018,5000 4,00063,700

382,000 2,500,000 3,106,207 5,606,207382,0005,988,207يلوسنك تامدخدوبهبو هيارا همانرب1002007 2,246,9493,000,00000 30,000810,690

0 0 6,000 تلود نانكراكدركلمع يبايزرا همانرب1002008
ييارجا ياه هاگتسدو

6,00006,000 5,9196,00000 00

0 0 1,114,300  يناريا عابتا قوقح يافيتسا همانرب1002009
هدنام هاررد نايناريازا تيامحو

1,114,30001,114,300 103,6811,076,20000 00

0 0 29,000 29,000029,000يرامآ يناسر عالطا همانرب1002010 026,80000 00

0 0 80,000 80,000080,000يلم تينما ياقتراو ظفح همانرب1002011 33,80380,00000 00

0 0 89,454  تراظنو يگنهامه همانرب1002012
يتمواقمداصتقا ياه هژورپدربشيپرب

89,454089,454 66,73372,59100 00

0 0 233,425  تسايس ميكحتو تيوقت همانرب1002013
يلخاد

233,4250233,425 148,138225,12500 00

25,000 0 0 025,00025,000تاباختنا يرازگرب همانرب1002014 0000 793,86525,000

4,100 0 27,526  ياه شزومآ يزير همانرب همانرب1002015
يرو هرهب گنهرف جيورتو يصصخت

27,5264,10031,626 6,86515,53400 10,0008,000

0 0 12,713  يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب1002016
 يرو هرهب مهس ياقترا يربهارو
يداصتقادشررد

12,713012,713 13,83214,05000 00

6,100 0 1,191,724  يزير همانرب،يزير هجدوب همانرب1002017
تراظنو

1,221,7246,100551,942,286 767,426966,64430,0000 011,000
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 100,000  ياه بيسآ لرتنكودصر همانرب1002018
يعامتجا

100,0000100,000 0100,00000 00

0 0 242,000  ينارمع هعسوت يگنهامه همانرب1002019
يياتسورو يرهش

242,0000242,000 83,037237,00000 00

0 0 86,000  ياه تيلاعف يگنهامه همانرب1002020
ناتسا يداصتقا

86,000086,000 080,00000 00

2,500 0 0 02,5002,500زراوالاك قاچاقزا يريگشيپ همانرب1002021 0000 04,500

0 0 186,201  يلك ياه تسايس نيودت همانرب1002022
ماظن

186,2010186,201 143,480180,05300 00

0 0 71,253  يللملا نيب يگنهامهو لماعت همانرب1002023
يياضقو يقوقح هزوحرد

71,253071,253 41,95174,27700 00

0 0 1,625,000 1,625,00001,625,000يللملا نيب تابسانم تيوقت همانرب1002024 1,203,3311,550,00000 00

26,000 0 120,000  ياه حرط يارجاو ميظنت همانرب1002025
يرامآ

120,00026,000146,000 19,449102,00000 31,02546,000

0 0 1,125,048  اب طباور هعسوت و ميظنت همانرب1002026
يللملا نيب  ياهداهن و اهروشك

1,125,04801,125,048 1,346,9261,086,68000 00

0 0 31,721  ياهحرط جياتنراشتناو ميظنت همانرب1002027
يرامآ

31,721031,721 18,34530,00000 00

0 0 338,405  ياه حرط يارجا و يربهار همانرب1002028
 ياهرامآ ديلوت يگنهامه و يرامآ
يتبث

378,4050338,405 195,690312,77340,0000 00

30,000 0 168,493  هيامرسو تيريدم هعسوت همانرب1002029
روشك يناسنا

168,49330,000198,493 10,000169,00000 0140,000
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 1,795,741  كرادمودانسارودصوديلوت همانرب1002030
يتيوه

1,795,74101,795,741 01,658,55400 00

700 0 87,500 87,50070088,200يلم تينما يربهار همانرب1002031 101,701125,90000 0600

12,000 0 90,650 90,65012,000102,650هبقرتمريغ ثداوح يربهار همانرب1002032 54,15785,30000 015,000

1,354,001 0 1,630,460  يمومع تسايس يربهار همانرب1002033
روشك

1,630,4601,354,0012,984,461 1,133,7501,532,16300 210,0002,471,001

0 0 292,374  هيهت رد يگنهامه و يربهار همانرب1002034
يلم و يداصتقا تابساحم

292,3740292,374 193,648276,52700 00

0 0 66,300 امهو يرادا تمالس رب تراظن همانرب1002035
 يرادا يقوقح روما يگنه
يمادختساو

66,300066,300 064,00000 00

0 0 70,000 70,000070,000يروشك تاميسقت يهدناماس همانرب1002036 46,00265,00000 00

209,201 0 1,276,044 يتيوه عياقو يهدناماسو تبث همانرب1002037
نايناريا

2,676,044209,2011,485,245 2,830,2652,279,0961,400,000421,200 205,000720,801

20,000 0 273,270  يهدناماسو يراذگتسايس همانرب1002038
يجراخ نيرجاهمو عابتا

296,27020,000293,270 217,746283,97023,0000 030,000

0 0 3,271,871  طباور تيوقتو شرتسگ همانرب1002039
هبناجدنچو هبناجود ) اهروشكاب )

3,271,87103,271,871 4,086,1583,160,00000 00

0 0 67,220  تيكلام قوقحزا تيامح همانرب1002040
يركف

67,220067,220 18,51264,71500 00

0 0 144,900 144,9000144,900يرادا يزاسون همانرب1002041 0150,00000 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 36,276  يبايزراو شياپ،تراظن همانرب1002042
 ياه هاگتسد يرو هرهبدركلمع
 هاگنبو يداصتقا ياه شخب، ييارجا
گرزب ياه

36,276036,276 28,17239,52000 00

0 0 82,709  هشقندنيارفرب ينف تراظن همانرب1002043
يرادرب

91,209082,709 56,51077,8708,5000 00

0 0 270,000  ياهاروشرب تراظنو يربهار همانرب1002044
يمالسا

270,0000270,000 294,057264,00000 00

0 0 556,410 556,4100556,410ييارجاروما يگنهامه همانرب1002045 573,407521,85400 00

0 136,000 468,095 654,0950604,095هجدوبو همانرب يگنهامه همانرب1002046 607,690406,32050,0000 00

0 0 2,070,804  يداصتقا طباور يگنهامه همانرب1002048
يجراخ

2,070,80402,070,804 893,7722,000,00000 00

0 0 129,493  هيياضق هوق يگنهامه همانرب1002049
اوقرياساب

129,4930129,493 102,595104,90500 00

0 0 77,000  هوق نايم بولطم يگنهامه همانرب1002050
يراذگنوناقدنيآرفرد هننقمو هيرجم

77,000077,000 105,19373,37500 00

0 0 149,000  تراظنو يگنهامه همانرب1002051
تلود يقوقحرومارب

149,0000149,000 137,290137,40800 00

0 0 1,216,000  يقيقح صاخشا هب كمك همانرب1002052
يقوقحو

1,216,00001,216,000 890,0971,216,00000 00

0 0 100,000  هب يا هعسوت ياه كمك همانرب1002053
فده ياهروشك

100,0000100,000 42,575100,00000 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

928,702 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1002054
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

0928,702928,702 0000 156,0051,605,302

0 0 797,215 4,169,4400797,215نايناريا يياسانش همانرب1002055 2,883,3953,675,3503,372,2250 00

632,294 116,764 1,410,496 1,527,260632,2942,159,554كينورتكلا تلود هعسوت همانرب1002057 659,4241,194,8080529,640 705,1621,478,162

0 0 186,000 186,0000186,000زرا و الاك قاچاق زا  يريگشيپ همانرب1002058 97,124143,00000 00

0 0 209,000 209,0000209,000زرا و الاك قاچاق  اب هلباقم همانرب1002059 32,26250,50000 00

0 0 26,660  عالطا و يرامآ تاشرازگ هئارا همانرب1002060
يناسر

26,660026,660 9,84814,50000 00

21,370,05015,887,39848,560,4482,033,0002,033,00039,290,448يتايلامو يلام تامدخ لصف1003000 22,310,68128,051,12311,303,0005,616,09612,676,0007,762,160

1,650,000 9,113,012 48,898  هعسوتو تايلام لوصو ياقترا همانرب1003001
يتايلام تلادع

9,161,9101,650,00010,811,910 39,06142,96807,762,160 5,300,00010,860,000

0 41,642 148,004  يشم طخرب تراظنو نيودت همانرب1003002
تايلام لوصو ياه

189,6460189,646 90,301150,04300 00

0 30,100 269,965 300,0650300,065روشك لك هجدوب غيرفت همانرب1003003 107,663233,63500 00

0 0 94,384  باسحتروص ميظنت همانرب1003004
روشك لك هجدوب هنالاسدركلمع

109,134094,384 75,67891,24514,7500 00

0 261,870 2,348,685  لك هجدوب يلام يسرباسح همانرب1003005
روشك

3,195,55502,610,555 2,140,1762,682,625585,0000 00

0 9,030 80,990 90,020090,020يلام يگديسر همانرب1003006 92,93970,09000 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 146,368  هميب،اه كنابرب تراظن همانرب1003007
 هزرابمو يتلود ياه تكرشواه
ييوشلوپاب

146,3680146,368 115,111126,62500 00

53,000 0 917,508 917,50853,000970,508يراد هنازخو يلام تراظن همانرب1003008 694,634920,19600 82,096100,000

0 1,623,562 4,233,944 8,139,16305,857,506هدوزفا شزرارب تايلام لوصو همانرب1003009 7,656,4515,897,9532,281,6570 00

0 4,789,988 12,841,225 26,034,556017,631,213ميقتسم ياه تايلام لوصو همانرب1003010 11,153,37117,619,5578,403,3430 00

330,000 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1003011
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

0330,000330,000 0000 234,0001,716,000

0 0 185,767  نالك ياه تسايس ميظنت همانرب1003012
يلامو يداصتقا

204,0170185,767 145,296167,82418,2500 00

0 18,194 54,312  شيپ و يزير همانرب،يسررب همانرب1003013
يتايلام ياهدمآرد ينيب

72,506072,506 048,36200 00

 روما رد هعسوتو قيقحت لصف1004000
يمومع تامدخ

1,243,40770,0001,349,9071,502,5001,502,5002,815,907 670,7281,199,35036,500400,0001,453,0000

0 0 210,000 210,0000210,000يدربهار ياه شهوژپ همانرب1004001 106,967206,40000 00

1,500,000 70,000 239,027 345,5271,500,0001,809,027يدربراك ياه شهوژپ همانرب1004002 53,041261,57036,5000 400,0001,450,000

0 0 450,000  يهد تهج و يشخب تعرس همانرب1004003
روشك تفرشيپ تالوحت دنور هب

450,0000450,000 221,680410,00000 00

0 0 220,000  رد اهراكهار نييعت و يسررب همانرب1004004
روشك لئاسم لح هب كمك تهج

220,0000220,000 221,485200,00000 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

2,500 0 0  ياه يروĤنف هعسوتو يربهار همانرب1004005
 هتشر نيب ياهراكهار هياراو صاخ
يا

02,5002,500 0000 03,000

0 0 124,380  ياه يسرربو هعلاطم همانرب1004006
يدربهار

124,3800124,380 67,555121,38000 00

479,024,6153,747,000497,915,1317,407,2007,407,200490,178,815يتينماو يعافد روما1100000 331,155,447462,042,25215,143,5166,772,878 16,290,600 8,051,986

336,875,9443,126,000340,001,9441,233,1801,233,180341,235,124عافد لصف1101000 227,379,745335,112,23302,865,0004,871,5001,100,000

0 0 12,072  تاعالطاو ينيمزرس شيامآ همانرب1101001
يناكم

12,072012,072 1,55011,07200 00

0 0 1,233,019  يگدامآو يماظن شزومآ همانرب1101002
ينامسج

1,233,01901,233,019 945,0361,205,40600 00

0 0 12,206,590 12,206,590012,206,590يعافد هدمع تازيهجت ياقترا همانرب1101003 13,210,78725,467,38700 00

0 0 572,090 572,0900572,090ييايرد طوطخ تينما ياقترا همانرب1101004 334,182520,49500 00

0 0 800,000 800,0000800,000يگنهرف ياه تيرومامدربشيپ همانرب1101005 0800,00000 00

0 0 1,636,190 1,636,19001,636,190يياوه ششوپو تينما ياقترا همانرب1101006 1,162,5195,633,14300 00

0 0 53,761,590 53,761,590053,761,590يعافد ياه تيرومام ماجنا همانرب1101007 40,993,55479,639,04500 00

0 0 500,000  هب هدولآ يضارازاديدهت عفر همانرب1101008
هدركن لمع تامهمو نيم

500,0000500,000 309,952471,36400 00

0 0 1,693,129 1,693,12901,693,129يياوهدنفادپو ناگوان تيوقت همانرب1101009 563,5553,643,12900 00

364



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 177,113  ناگوان تيوقت يربهار همانرب1101010
يياوهدنفادپو

177,1130177,113 146,494177,11300 00

0 0 15,688 15,688015,688رود هارريواصت نيماتوديلوت همانرب1101011 2,36010,68800 00

0 0 8,541,735 8,541,73508,541,735جيسب هعسوتو شزومآ،بذج همانرب1101012 6,235,3479,129,76100 00

0 0 198,876 198,8760198,876نكامازا تظافح همانرب1101013 80,628247,76900 00

0 0 189,955 189,9550189,955اه تيصخشزا تظافح همانرب1101014 118,889236,65500 00

0 0 164,230,001 164,230,0010164,230,001يعافد يگدامآ ظفح همانرب1101015 107,253,337118,099,26100 00

0 0 22,417  نكاماو يمومع مالقا ظفح همانرب1101016
يماظن

22,417022,417 25,25135,26300 00

0 0 21,814,381 21,814,381021,814,381يعافد ناوت ياقترا همانرب1101017 14,036,48230,642,58600 00

0 0 4,122,392  عيانصديلوت ناوت ياقترا همانرب1101018
يعافد

4,122,39204,122,392 2,482,3464,102,39200 00

1,228,760 40,000 37,921,136 37,961,1361,228,76039,189,896يعافدروما يربهار همانرب1101019 27,737,80532,802,64101,100,000 2,865,0004,863,000

0 0 807,496 807,4960807,496مزر يگدامآو شيامزر يارجا همانرب1101020 645,040779,60100 00

0 0 138,038 138,0380138,038اهزرم يهدناماس همانرب1101021 54,374114,03800 00

4,420 0 1,332,633  يگنهرف تامدخ هيارا همانرب1101022
يعافد هزوح يتديقع

1,332,6334,4201,337,053 681,7571,238,79100 08,500

0 1,000 52,131 53,131053,131تاعالطا يروĤنف هعسوت همانرب1101023 22,91167,24800 00

0 3,055,000 364,650 3,419,65003,419,650روشك يزاسزابرد تكراشم همانرب1101024 185,978314,65000 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 3,263,108  ياه هزوحواه هاگياپ هب كمك همانرب1101025
تمواقم

3,263,10803,263,108 2,382,0233,487,74500 00

0 0 2,277,406  ييادز تيمورحمرد تكراشم همانرب1101026
روشك يزاسزابو

2,277,40602,277,406 1,272,5592,590,00000 00

0 0 155,190 155,1900155,190حلسم ياهورين نويد شهاك همانرب1101027 77,056155,19000 00

0 0 82,321  تينما ياقترا يدربهار همانرب1101028
يياوه ششوپو

82,321082,321 68,12882,32100 00

0 0 500,000  يگنهرف ياه تيرومام ماجنا همانرب1101029
يتينماو

500,0000500,000 288,5421,214,28600 00

0 0 8,582,955  يورين ياه تيرومام ماجنا همانرب1101030
ينيمز

8,582,95508,582,955 4,891,1078,270,70500 00

0 0 69,648  يقوقح يواعد يهدناماس همانرب1101031
حلسم ياهورين

69,648069,648 14,53069,64800 00

0 0 590,000  يياوه هدمع مالقا نيمات همانرب1101032
يموب

590,0000590,000 0460,00000 00

0 0 1,873,070 1,873,07001,873,070يماظن نكاماو تازيهجت ظفح همانرب1101033 1,110,5522,020,37600 00

0 0 77,659  نيموكحم هيد تخادرپ همانرب1101034
دنمزاين

77,659077,659 25,95667,46600 00

0 30,000 16,638  يروĤنف هعسوتو ينابيتشپ همانرب1101035
تاعالطا

46,638046,638 2,25830,28400 00

0 0 937  يروĤنف ياقتراو هعسوت همانرب1101036
تاعالطا

9370937 7001,25200 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 187,665 187,6650187,665نايوجشناد يتيبرتدشر همانرب1101037 16,200200,00000 00

0 0 7,000  ياه هناماسزا ينابيتشپ همانرب1101038
يدنفادپ

7,00007,000 0550,00000 00

0 0 86,222 86,222086,222بونج ريازج نارمع و هعسوت همانرب1101039 0153,46200 00

0 0 172,670  ، دصر يربهار و تياده همانرب1101041
 شهاك و يزاس نوصم ، شياپ
اه تخاسريز يريذپ بيسآ

172,6700172,670 0202,00000 00

0 0 211,039  يگنهامه و يربهار ،تياده همانرب1101042
 لماع ريغ دنفادپ ياه همانرب يارجا
روشك

211,0390211,039 0168,00000 00

0 0 60,000  ،يزيرهمانرب ،يراذگ تسايس همانرب1101043
 و يعافد روما رب تراظن و تياده
يتينما

60,000060,000 0000 00

0 0 230,000  و يمومع مالقا نيمأت همانرب1101044
نما ياههاگرارق يرادهگن

230,0000230,000 0000 00

0 0 210,000  و يعافد ياهتيرومأم ماجنا همانرب1101045
يتينما

210,0000210,000 0000 00

0 0 310,000  يگدامآ و اهشيامزر يبايزرا همانرب1101046
حلسم ياهورين مزر

310,0000310,000 0000 00

0 0 150,000 ،يزير همانرب ،يراذگ تسايس همانرب1101047
 يعافد ناوت رب تراظن و تياده
روشك

150,0000150,000 0000 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 520,000  هنحص يزاس هدامآ و يحارط همانرب1101048
هبناج همه عافد

520,0000520,000 0000 00

0 0 1,000,000 ياقترا و ظفح ،زيهجت ،هعسوت همانرب1101049
 لماعت و نما يطابترا ياههكبش
 ياهورين تاعالطا يروآ نف ريذپ
حلسم

1,000,00001,000,000 0000 00

0 0 70,000  و تياده ،يراذگ تسايس همانرب1101050
 و نيون تاديدهت اب هلباقم يربهار
حلسم ياهورين يربياس

70,000070,000 0000 00

0 0 3,679,094  زا يصصخت ينابيتشپ همانرب1101051
يعافد ياه تيرومام

3,679,09403,679,094 0000 00

0 0 50,000 50,000050,000حابصم يگنهرف حرط همانرب1101052 0000 00

0 0 100,000 100,0000100,000يزاس هعطق تضهن همانرب1101053 0000 00

140,354,1860155,497,7026,174,0206,174,020146,528,206يمومع تينماو مظن ظفح لصف1102000 103,182,076125,848,62315,143,5165,186,98611,419,1005,672,878

0 0 700,000  تراظنو يراذگتسايس همانرب1102001
يلخاد تينماو يمومع مظنرارقتسارب

700,0000700,000 360,621658,90000 00

0 0 336,000 336,0000336,000كيرتمويب همانرذگديلوت همانرب1102002 189,405336,00000 00

80,464 0 9,604,767  نورد كيفارت تراظنو لرتنك همانرب1102003
يا هداجو يرهش

12,188,93980,4649,685,231 8,276,1819,083,5542,584,1720 068,200

754,000 0 7,591,624 7,591,624754,0008,345,624اهزرم تينما نيماتو لرتنك همانرب1102004 5,844,8508,225,41600 0600,000

0 0 2,408,718 2,408,71802,408,718زراوالاك قاچاقاب هزرابم همانرب1102005 2,288,5212,259,18500 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 695,756 695,7560695,756ردخمداوم قاچاقاب هزرابم همانرب1102006 563,987600,22700 00

0 0 1,103,630 1,103,63001,103,630تاعالطا يروĤنف هعسوت همانرب1102007 2,139813,96000 00

1,196 0 290,066  يگنهرف تامدخ هيارا همانرب1102008
يتينما - يماظتنا هزوح يتديقع

290,0661,196291,262 110,348265,30400 02,300

310,000 0 1,442,609  عماج ياه هناماس هعسوت همانرب1102009
اجان يطابترا ياه هكبشو يا هنايار

1,442,609310,0001,752,609 1,063,4711,151,63001,588,800 795,6601,670,600

0 0 135,000  لك ياه تسارح يربهار همانرب1102010
روشك

135,0000135,000 72,799135,00000 00

3,469,440 0 43,120,553 54,078,9273,469,44046,589,993يماظتناو يتينماروما يربهار همانرب1102011 25,462,23834,198,57110,958,3743,729,328 3,748,5767,199,000

1,036,600 0 22,286,708  لخاد تينماو مظن ظفح همانرب1102012
اهرهش جراخو

22,286,7081,036,60023,323,308 18,639,17718,685,9910300,000 0830,000

0 0 1,411,719 1,411,71901,411,719يماظتنا تامدخو تظافح همانرب1102013 1,106,7991,171,14900 00

0 0 390,204 390,2040390,204يعامتجا يريگشيپ همانرب1102014 102,740136,13700 00

24,160 0 1,818,537 1,918,53724,1601,842,697ميارج فشك همانرب1102015 1,756,7071,367,049100,0000 016,000

0 0 5,390,762  صاخ ياه تيرومام ماجنا همانرب1102016
يماظتنا

5,390,76205,390,762 4,555,4214,704,30200 00

0 0 792,384  يروĤنف تينما ياقترا همانرب1102017
تاعالطا

792,3840792,384 461,900792,38400 00

483,600 0 29,304,976 29,331,976483,60029,788,576تاقيقحتو تاعالطا يربهار همانرب1102019 25,364,88127,389,97927,00054,750 642,7501,005,000

0 0 488,463  ياه ناگي ناوت ياقترا همانرب1102020
يماظتنا

488,4630488,463 253,2802,988,46300 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 2,897,268 3,971,23802,897,268تايلمعو تاعالطا يربهار همانرب1102021 2,401,6143,179,2561,073,9700 00

9,360 0 792,227  هزوح ينامزاس تينما ياقترا همانرب1102022
يعافد

792,2279,360801,587 349,594678,83700 018,000

5,200 0 275,087  هزوح ينامزاس تينما ياقترا همانرب1102023
يتينما - يماظتنا

275,0875,200280,287 135,231268,82300 010,000

0 0 160,000  هژيو ياهتراسخ ناربج همانرب1102024
يتينما

160,0000160,000 47,123160,00000 00

0 0 800,000  يهدناماس و تيوقت، لرتنك همانرب1102025
زرم

800,0000800,000 0800,00000 00

0 0 60,000  ينيشن هيشاح يهدناماس همانرب1102026
اهرهش نالك

60,000060,000 0145,71400 00

0 0 4,817,128  و تيوقت ،يماظتنا شزومآ همانرب1102027
ينامسج يگدامآ

4,817,12804,817,128 3,768,3493,952,79200 00

0 0 650,000  ميارج اب هلباقم و يريگشيپ همانرب1102028
يزاجم ياضف رد

1,050,0000650,000 4,7001,700,000400,0000 00

0 0 290,000  تينما و تابث ،حلص تيوقت همانري1102029
يللملا نيب و ياهقطنم

290,0000290,000 0000 00

0 0 250,000  ياهتخاسريز تينما ءاقترا همانرب1102030
تاعالطا يروانف نيون

250,0000250,000 0000 00

0 0 50,000 50,000050,000يربياس ياضف تينما ءاقترا1102031 0000 00

 رومارد هعسوتو قيقحت لصف1103000
يتينماو يعافد

1,794,485621,0002,415,485002,415,485 593,6261,081,3960000
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 621,000 1,794,485 2,415,48502,415,485يدربراك ياه شهوژپ همانرب1103001 593,6261,081,39600 00

63,234,0074,00081,353,2785,569,6065,569,60668,807,613يياضق روما1200000 55,882,95974,586,71118,115,2712,220,270 8,708,006 2,414,235

63,181,332081,291,4925,527,6065,527,60668,708,938يياضق روما هرادا لصف1201000 55,876,93774,537,09118,110,1602,394,0248,646,0062,206,190

0 0 103,645 109,0450103,645يياضق ماكحا يارجا همانرب1201001 57,48793,8025,4000 00

0 0 37,093 37,093037,093هماع قوقح ءايحا همانرب1201002 8,26830,00000 00

0 0 5,060,500 7,002,50005,060,500ناينادنز تيبرتو حالصا همانرب1201003 6,365,6308,475,0701,942,0000 00

435,000 0 1,347,870 2,727,660435,0001,782,870ينوناق يكشزپرظنراهظا همانرب1201004 1,438,3372,009,1491,379,79066,160 80,454514,000

1,621,605 0 944,748  تيريدمو ينيمات تامادقا همانرب1201005
نارحب

944,7481,621,6052,566,353 431,029855,9480377,000 364,8562,137,005

0 0 136,932 136,9320136,932مرج عوقوزا يريگ شيپ همانرب1201006 83,400114,50000 00

0 0 45,490  ميارج عوقوزا يريگشيپ همانرب1201007
نويناحور تافلختو

45,490045,490 23,35042,62300 00

74,000 0 24,500  مرج عوقوزا يريگشيپ همانرب1201008
حلسم ياهورينرد

24,50074,00098,500 5,5206,84300 0120,000

138,000 0 1,240,000 1,663,000138,0001,378,000يمسردانسا تبث همانرب1201009 1,018,5621,526,711423,000841,600 715,9271,195,000

0 0 6,214,000 6,832,30006,214,000رتساداكو كالما تبث همانرب1201010 4,982,6406,121,374618,3000 00

0 0 1,464,000 1,464,00001,464,000يونعم تيكلامواهتكرش تبث همانرب1201011 1,366,6081,270,61500 00

2,871,000 0 39,120,505 51,066,6252,871,00041,991,505يواعد هب يگديسر همانرب1201012 34,979,32646,626,80011,946,120740,320 957,8364,073,000
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

10,000 0 1,885,000  تاريزعت يواعد هب يگديسر همانرب1201013
يتموكح

2,080,84010,0001,895,000 1,168,4681,784,200195,84021,150 15,33330,000

67,001 0 741,920 889,43067,001808,921يرادا يواعد هب يگديسر همانرب1201014 434,218709,100147,51010,560 50,83185,001

0 0 525,000  نيب يواعد هب يگديسر همانرب1201015
يللملا

525,0000525,000 277,333510,00000 00

28,000 0 1,537,500  يواعد هب يگديسر همانرب1201016
يياضق هبش ياهداهنرد

2,500,00028,0001,565,500 1,174,2751,540,000962,50025,000 31,60048,000

29,000 0 230,434  طبترم يواعد هب يگديسر همانرب1201017
نويناحوراب

273,43429,000259,434 195,092261,95443,0003,520 3,21734,000

104,000 0 1,213,675  ياهورين يواعد هب يگديسر همانرب1201018
حلسم

1,549,675104,0001,317,675 888,4971,243,882336,00035,120 56,558108,000

0 0 143,145 143,1450143,145تاياكش هب يگديسر همانرب1201019 110,974133,10000 00

150,000 0 1,122,155 1,232,855150,0001,272,155اههاگتسدزا يسرزابو تراظن همانرب1201020 858,3231,138,200110,70085,760 117,412302,000

0 0 43,220  يقيقح صاخشا هب كمك همانرب1201021
يقوقحو

43,220043,220 9,60043,22000 00

 هعسوتو قيقحت لصف1202000
يياضقرومارد

52,6754,00061,78642,00042,00098,675 6,02249,6205,11120,21162,00014,080

42,000 4,000 52,675 61,78642,00098,675يدربراك ياه شهوژپ همانرب1202001 6,02249,6205,11114,080 20,21162,000

30,801,36113,840,34559,325,335112,219,972112,219,972156,861,678يداصتقا روما1300000 25,459,76042,237,44314,683,62967,366,615 269,210,743 167,183,950

1,482,48562,2281,877,98811,016,54011,016,54012,561,253يژرنا لصف1301000 1,188,8492,050,389333,27518,683,23625,548,56312,020,560

700,000 6,323 42,220 48,543700,000748,543يا هتسه تامدخ هيارا همانرب1301001 373,760393,26100 327,824668,000

372



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

230,000 0 416,600 462,080230,000646,600يا هتسه ينميا ياقترا همانرب1301002 355,107469,32345,48020,560 110,306224,500

70,453 0 128  تيريدمو تراظن،يزير همانرب همانرب1301003
 يتفن ياه هدروارفوزاگو تفنرومارب
يميشورتپو

12870,45370,581 012000 0137,500

467,725 0 65,771 يدربهار تراظنو يزير همانرب همانرب1301004
يا هتسه

65,771467,725533,496 5,6166,40300 229,844430,000

0 0 52,379 125,942052,379قربو بآ تعنص يزير همانرب همانرب1301005 69,070121,45673,5630 00

0 0 268,997  يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب1301006
ون يژرنارومارب تراظنو

343,9600268,997 70,031318,43174,9630 00

0 0 99,162  يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب1301007
قربرومارب تراظنو

238,431099,162 130,104211,445139,2690 00

0 0 32,317  نويد تخادرپ همانرب1301008
نانكراكديرخزابو

32,317032,317 15,57030,00000 00

0 0 56,948  هتسه تالماعتو طباور هعسوت همانرب1301009
يللملا نيب يا

56,948056,948 61,77772,59700 00

2,460,000 0 0  هخرچواه هدروآرف هعسوت همانرب1301010
يا هتسه تخوس

02,460,0002,460,000 0000 1,462,9252,812,000

0 5,905 39,428 45,333045,333يا هتسه ياه هدروآرفديلوت همانرب1301011 13,00336,32200 00

140,000 0 106,556 106,556140,000246,556يا هتسه تينماو تظافح همانرب1301012 94,811111,03100 71,595150,000

2,720,000 0 0 02,720,0002,720,000يا هتسه ياه هاگورين هعسوت همانرب1301013 0000 1,545,5072,850,000

425,000 0 0 0425,000425,000يژرنا روما هعسوت همانرب1301014 00012,000,000 71,40011,869,063

373



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

2,088,000 0 107,900 107,9002,088,0002,195,900قرب روما هعسوت همانرب1301015 0100,00000 12,142,2703,427,500

1,715,362 0 0 01,715,3621,715,362يبآ قرب روما هعسوت همانرب1301016 0000 2,721,5652,980,000

0 50,000 194,079  و يراذگتسايس، يزير همانرب همانرب1301017
يژرنا يرو هرهب روما رب تراظن

244,0790244,079 0180,00000 00

 يروانف و تاطابترا لصف1302000
تاعالطا

995,511856,9785,928,489966,233966,2332,818,722 2,567,3644,859,5804,076,00016,021,70040,899,44931,658,370

507,633 0 164,471  شخب ياهتخاسريز هعسوت1302001
تاعالطا يروانف و تاطابترا

908,980507,633672,104 1,290,7292,170,270744,50911,618,730 5,758,30012,312,349

80,000 0 124,748  تامدخ و اهدربراك هعسوت همانرب1302002
تاعالطا يروانف و تاطابترا شخب

2,253,09680,000204,748 459,2111,558,9782,128,34815,150,000 8,533,40017,064,000

0 0 35,901  يزاجم ياضف دصر و تراظن همانرب1302003
روشك

35,901035,901 8,86911,55600 00

100,000 0 0  و تاطابترا شخب تاررقم ميظنت1302004
تاعالطا يروانف

0100,000100,000 0004,650,000 1,680,0009,700,000

55,000 0 61,476  و تاطابترا شخب تاررقم ميظنت1302005
تاعالطا يروانف

182,57655,000116,476 180,706241,989121,1000 0115,000

0 856,978 296,729  تاطابترا شخب ياهيروانف هعسوت1302010
تاعالطا يروانف و

1,730,85001,153,707 170,753242,311577,1430 00

23,000 0 0  تيلاعفواه يروĤنف هعسوت همانرب1302011
يياضف ياه

023,00023,000 0000 045,000

15,000 0 0  يياضف ياهدربراك هعسوت همانرب1302012
يرادم طاقن ظفحو

015,00015,000 000164,250 0255,000

374



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 53,853  ياضف  يدربهار تيريدم همانرب1302014
روشك يزاجم

53,853053,853 18,09426,963075,390 50,0001,108,500

0 0 192,075  شخب تاررقم لامعا و تراظن1302015
تاعالطا يروانف و تاطابترا

556,0160192,075 306,370410,814363,9410 00

0 0 1,956  شخب تاررقم ميظنت همانرب1302016
تاعالطا يروĤنفو تاطابترا

1,95601,956 9211,89200 00

150,600 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1302018
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

0150,600150,600 0000 0224,600

35,000 0 0 035,00035,000يتسپ ياهتخاسريز هعسوت همانرب1302019 0000 075,000

0 0 8,454 شخب تاررقم لامعا و ميظنت همانرب1302020
تسپ

23,41308,454 0014,9590 00

0 0 55,848  تامدخ و اهدربراك هعسوت همانرب1302021
تاعالطا يروانف و تاطابترا شخب

181,848055,848 131,711194,807126,0000 00

3,874,263462,9004,771,10745,450,00045,450,00049,787,163لقن و لمح لصف1303000 840,3434,169,104433,94484,909,08191,763,19913,893,382

0 0 351,883  يسانشاوه تامدخ هيارا همانرب1303001
يسانش ميلقاو

419,3830351,883 215,682398,11467,5000 00

0 0 95,700  لقنو لمح هعسوت يربهار همانرب1303003
يياوه

95,700095,700 74,65389,56200 00

0 2,900 28,238 ميلقاو يسانشاوه مولع هعسوت همانرب1303004
يسانش

31,138031,138 26,9472,73000 00

580,000 0 0 0580,000580,000يسانشاوه تامدخ هيارا همانرب1303005 00010,000 325,200470,900

375



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 237,105 0 237,1050237,105يياوه لقنو لمح ينميا همانرب1303006 77,9675,00000 00

0 0 38,000  تامدخ هيارا يربهار همانرب1303007
يسانشاوه

38,000038,000 29,83735,82500 00

0 171,343 0  لقنو لمح يزير همانرب همانرب1303008
يياوه

171,3430171,343 51,0715,00000 00

0 51,552 0 51,552051,552تيزنارتو يدروناوه هعسوت همانرب1303010 27,050000 00

155,000 0 205,600  لقنو لمح هعسوت يربهار همانرب1303011
يا هداج

205,600155,000360,600 134,709193,3000800,000 49,28043,900

0 0 57,470  لقنو لمح هعسوت يربهار همانرب1303012
ييايرد

57,470057,470 44,77553,73700 00

0 0 76,600  لقنو لمح هعسوت يربهار همانرب1303013
يلير

76,600076,600 59,69371,650054,750 075,000

0 0 147,841 147,8410147,841روشك ياه هاگدورفزا تظافح همانرب1303014 97,959184,18600 00

19,829,100 0 0 019,829,10019,829,100يلير لقن و لمح هعسوت همانرب1303015 0004,873,000 30,846,56343,001,400

24,491,900 0 2,872,931 3,239,37524,491,90027,364,831يا هداج لقن و لمح هعسوت همانرب1303016 03,130,000366,4448,155,632 53,301,53847,582,696

94,000 0 0 094,00094,000يياوه لقن و لمح هعسوت همانرب1303017 0000 121,500197,403

300,000 0 0 0300,000300,000ييايرد لقن و لمح هعسوت همانرب1303018 0000 265,000391,900

1,684,64604,339,2972,382,8272,382,8274,067,473ندعمو تعنص لصف1304000 2,134,1903,970,2872,654,6511,074,44214,062,6827,309,472

50,000 0 146,977 176,07750,000196,977يندعم عبانم فاشتكا همانرب1304001 76,493127,99429,1000 2,07228,700

376



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

3,000 0 63,605 208,4793,00066,605درادناتسا نيودت همانرب1304002 126,255207,047144,8740 02,200

20,000 0 16,744 يمومع يزاس گنهرفو جيورت همانرب1304003
درادناتسا

77,06620,00036,744 53,302113,24360,3220 50,00039,000

0 0 42,273  هيامرس تيامحو قيوشت همانرب1304004
يجراخ يراذگ

42,273042,273 33,70240,12700 00

0 0 34,343  يلام نيماتروما ماجناوزكرمت همانرب1304005
يجراخ

34,343034,343 28,23532,60200 00

0 0 533,981 533,9810533,981تعنص هزوح يربهار همانرب1304006 453,486496,34400 00

0 0 388,877 1,748,3270388,877ندعم هزوح يربهار همانرب1304007 532,9341,604,9141,359,4500 00

321,000 0 177,638 212,538321,000498,638يسانش نيمز تاعلاطم همانرب1304008 108,457190,48334,9000 273,628464,321

2,000 0 188,684 1,214,6892,000190,684درادناتسا يارجارب تراظن همانرب1304009 700,6321,052,1061,026,0050 014,800

0 0 21,524  يداصتقا طباور يگنهامه همانرب1304010
يجراخ

21,524021,524 17,69320,42700 00

1,886,907 0 70,000 و نداعم،عيانص هعسوتو داجيا همانرب1304011
يندعمو يتعنص ياه تخاسريز

70,0001,886,9071,956,907 3,00185,00007,156,000 550,28013,170,000

99,920 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1304012
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

099,92099,920 000153,472 198,462343,661

5,593,9368,169,20015,808,286321,000321,00014,084,136يناگرزاب لصف1305000 4,754,6497,062,6602,045,150368,532904,155450,000

377



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 198,534 543,288  يكرمگ تافيرشت ماجنا همانرب1305001
نارفاسم

741,8220741,822 191,405450,37400 00

0 890,802 2,460,179 3,350,98103,350,981اهالاك يكرمگ تافيرشت ماجنا همانرب1305002 2,232,3092,134,78100 00

0 0 18,480  حطس ياقتراو يراجت ليهست همانرب1305003
يكينورتكلا تراجت

18,480018,480 26,53614,97200 00

0 0 2,605  ياه هيور يسرزابو قيقحت همانرب1305004
تاياكش هب يگديسرو يتباقر دض

2,60502,605 03,08200 00

0 0 80,908  ياهالاك رازاب يرگن شيپ و تراظن1305005
تامدخ و ياهيامرس

80,908080,908 58,98168,32400 00

0 0 88,738  ياهالاك رازاب يرگنشيپ و تراظن1305006
يفرصم

88,738088,738 64,68974,93700 00

0 0 178,357 200,9320178,357يتارداص ياهرازاب هعسوت1305007 354,050211,71822,575450,000 98,800400,000

0 0 20,617 يمومعديلك تخاسريز هعسوت همانرب1305008
يراجت تاعالطا تينماو

20,617020,617 17,70216,67500 00

0 0 50,000 50,000050,000يتفنريغ تارداص هعسوت همانرب1305009 38,23050,00000 00

0 0 661,568  تالوصحمديرخ تيريدم همانرب1305010
يزرواشك يساسا

661,5680661,568 511,907598,71300 00

0 0 52,527 52,527052,527يلخادرازاب ميظنت يربهار همانرب1305011 31,73346,69000 00

0 0 53,918  يروآرف و ديلوت دوبهب و يهدناماس1305012
ياچزبس گرب

53,918053,918 38,18347,59500 00

0 279,864 765,859  يكرمگ تافيرشترب تراظن همانرب1305013
الاك

1,045,72301,045,723 553,422590,79300 00

378



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 91,347  تامدخواهالاك يسرزاب همانرب1305014
يمومع

91,347091,347 66,59277,14100 00

0 0 56,336  يدنمفدهروما يگنهامه همانرب1305015
اه هناراي

56,336056,336 49,41554,55400 00

0 0 202,052 2,224,6270202,052تامدخ و الاك تارداص هعسوت1305016 379,6062,373,8782,022,5750 00

0 0 26,959 26,959026,959يلخاد ياچ يبايرازاب همانرب1305017 19,13123,79700 00

0 0 25,592 25,592025,592يكينورتكلا تراجت هعسوت همانرب1305018 020,67400 00

0 0 96,000 96,000096,000فابتسد شرف هعسوت همانرب1305019 54,46196,00000 00

0 0 61,000 هعسوت ياه قودنصزا تيامح همانرب1305020
يا

61,000061,000 31,27761,00000 00

0 0 47,551 47,551047,551تراجت هزوح يربهار همانرب1305021 35,02038,00200 00

0 0 10,055  يراذگ تسايس،يربهار همانرب1305022
 تراجت تاررقمو طباوض نيودتو
يكينورتكلا

10,055010,055 08,96000 00

317,000 0 0 0317,000317,000يلخاد رازاب ميظنت همانرب1305024 0000 227,732470,155

4,000 0 0 04,0004,000يجراخ يناگرزاب ميظنت همانرب1305025 0000 42,00034,000

0 6,800,000 0 6,800,00006,800,000يندب  ياهتراسخ ناربج همانرب1305026 0000 00

6,400,625373,88211,303,42220,154,67120,154,67126,929,178يعيبط عبانمو يزرواشك لصف1306000 6,385,13610,338,0794,528,9159,148,71042,539,9181,781,526

2,496,000 0 81,756 143,8062,496,0002,577,756كاخ تظافحو يرادزيخبآ همانرب1306001 98,042118,23262,0500 169,3514,751,000

379



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

1,315,000 0 84,687  يرادرب هرهبو هعسوت،ءايحا همانرب1306002
روشك ياهلگنجزا يلوصا

736,5971,315,0001,399,687 113,053934,634651,910132,100 634,5002,141,000

70,000 0 31,145  يرادرب هرهبو هعسوت،ءايحا همانرب1306003
روشك عتارمزا يلوصا

125,56870,000101,145 72,895100,00894,4230 49,04270,000

500,000 0 17,579  عماوج يزاسدنمناوتو جيورت همانرب1306004
نارادرب هرهبو يلحم

49,258500,000517,579 31,66239,15031,6790 150,000661,497

233,500 0 39,782 يتظافح ششوپ حطس ياقترا همانرب1306005
يزبآ عبانمورياخذزا تنايصو

49,293233,500273,282 30,43043,4589,5110 43,870223,000

0 0 97,220 يتظافح ششوپ حطس ياقترا همانرب1306006
روشك عتارمواهلگنجزا تيامحو

303,550097,220 147,504287,955206,330629,837 352,782564,000

140,000 0 116,160  نويسازيناكم بيرض ياقترا همانرب1306007
يزرواشك

116,160140,000256,160 95,545103,75700 0130,000

20,000 0 74,830 155,84220,00094,830يشرورپ نايزبآديلوت شيازفا همانرب1306008 65,538161,18781,012131,400 39,955256,000

1,823,481 0 338,380 338,3801,823,4812,161,861يغاب تالوصحم شيازفا همانرب1306009 269,098302,23500 763,7551,407,000

250,000 0 297,025  ماد تالوصحمديلوت شيازفا همانرب1306010
رويطو

364,045250,000547,025 267,438323,71867,0200 0220,000

0 0 346,580 946,5800346,580يعارز تالوصحم شيازفا همانرب1306011 436,6401,129,556600,000574,500 324,0001,550,000

10,748,318 0 303,000  هصرعرد بآ يرو هرهبدوبهب همانرب1306012
يزرواشك

303,00010,748,31811,051,318 240,921271,63500 5,137,09426,108,002

0 0 88,220 تاعياض شهاكو يروآرفدوبهب همانرب1306013
يزرواشك تالوصحم

88,220088,220 72,56078,80000 00

0 0 12,583 12,583012,583نايزبآرازاب هعسوتودوبهب همانرب1306014 9,01510,90600 00

380



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

140,000 0 79,024  شياپ و لرتنك ،يسررب همانرب1306015
 ،ماد يا هنيطنرق و ريگاو ياهيراميب
نايزبآ و رويط

639,524140,000219,024 501,937688,056560,5006,720 36,080148,400

90,000 0 54,396 64,84090,000144,396نايزبآرياخذ يزاسزابوريثكت همانرب1306016 40,22557,11510,44412,240 72,400106,500

0 0 12,330  تالوصحم يلخادرازاب ميظنت همانرب1306017
يزرواشك

12,330012,330 10,14011,01200 00

40,000 0 15,899  اه هداد،اه هشقن يناسرزورب همانرب1306018
يعيبط عبانم ينف ياهرايعمو

15,89940,00055,899 13,46213,89500 030,000

0 0 7,349  ياه يروĤنفورازاب هعسوت همانرب1306019
يماد،يزرواشك ياه عمتجمرد نيون

يتاليشو

7,34907,349 06,47800 00

0 0 19,780  يناسر مايپ هكبشزا تيامح همانرب1306020
 ينويزيولت يلم هكبشو يجيورت
يزرواشك

19,780019,780 16,26817,66700 00

0 0 80,930  شخبرامآو تاعالطا هيهت همانرب1306021
يزرواشك

80,930080,930 66,56572,28800 00

27,000 125,000 421,613  هناروانف تالوصحم ديلوت همانرب1306022
اه هداهن

546,61327,000573,613 322,990393,17200 010,000

66,000 5,882 15,723 يكيتنژرياخذزا تيامحو ظفح همانرب1306023
رويطو ماد

33,60566,00087,605 19,52427,84112,0000 10,00066,000

0 0 75,524  يعارز يضارا يربراك ظفح همانرب1306024
يغابو

448,524075,524 299,236380,618373,000128,326 90,000134,000

381



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 7,349 هيامرسو عبانم هعسوت يربهار همانرب1306025
 كرهش ليمكتوداجيا يارب يراذگ
يزرواشك ياه

7,34907,349 06,47800 00

0 0 96,794  تايلمع يهدناماس همانرب1306026
نايزبآ يدايصوديص

163,347096,794 75,909172,27966,5530 00

0 0 239,830  تايلمع يهدناماس همانرب1306027
 نايهام شورفو يروآرف،ديص
يرايواخ

239,8300239,830 183,816220,00000 00

430,000 0 204,449 329,529430,000634,449يلم يضارا تيكلام يهدناماس همانرب1306028 181,278259,822125,0800 129,329770,000

210,000 0 106,945 تيكلام يهدناماس و يراذگاو همانرب1306029
يزرواشك يضارادنسرودص و

199,530210,000316,945 111,784197,84892,58590,003 408,900535,700

0 13,500 6,270 19,770019,770يهايگ ماقرا تبثو يياسانش همانرب1306030 37,57247,55900 00

300,000 0 80,538  تافآاب هزرابمو لرتنك همانرب1306031
زره ياهفلعو يهايگ ياهيراميبو

113,613300,000380,538 104,46799,85233,07576,400 123,000357,000

0 0 58,791  يارجاو يحارط،هعلاطم همانرب1306032
 ياه عمتجم تخاسريز
يتاليشو يماد،يزرواشك

58,791058,791 56,62553,83000 00

923,000 0 28,053  هلباقمو ناور ياه نش تيبثت همانرب1306033
يياز نابايباب

63,596923,000951,053 41,59751,07335,5430 442,0071,898,000

170,000 0 187,097  تيفيك نيمضت و تشادهب همانرب1306034
 و كيژولويب ياه هدروآرف و وراد
يكشزپماد تامدخ

342,097170,000357,097 174,795280,560155,0000 49,000180,000

0 27,000 12,539 39,539039,539لاهن يهاوگو لرتنك همانرب1306035 2,5683,25000 00

382



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 202,500 94,038 296,5380296,538رذب يهاوگو لرتنك همانرب1306036 27,96436,06100 00

0 0 300,713  ماظنواه تخاسريز هعسوت همانرب1306037
يرادرب هرهب ياه

300,7130300,713 232,685272,14300 00

0 0 985,040  هب طوبرم ياه هنيزه همانرب1306038
تلود ناگتسشنزاب

985,0400985,040 507,100597,50000 00

0 0 65,053  هنيطنرق تيوقتو هعسوت همانرب1306039
يهايگ تشادهبو

102,253065,053 56,490109,13137,2000 00

145,500 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1306040
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

0145,500145,500 0000 123,645196,500

16,872 0 180,428  ينواعت يزاسدنمناوتو هعسوت همانرب1306041
اهلكشتواه

180,42816,872197,300 139,611163,28600 026,319

0 0 59,401  تيفيك نيمضت و تشادهب همانرب1306042
 كاروخ و يماد ماخ ياه هدروآرف
ماد

109,401059,401 71,40097,99050,0000 00

0 0 895,251  شياپ و لرتنك ،يسررب همانرب1306043
 ،ماد يا هنيطنرق و ريگاو ياهيراميب
نايزبآ و رويط

895,2510895,251 571,380660,00000 00

0 0 0  يزاس دنمناوت و تيامح همانرب1306047
روشك يرياشع هعماج

22,50000 28,18425,00022,5000 00

0 0 0 401,50000يزرواشك هميب ششوپ همانرب1306048 410,000690,000401,5000 00

383



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 80,531  غاب يرادهگن و ظفح ،ليمكت همانرب1306049
يسانش هايگ ياه

80,531080,531 38,82371,04400 00

0 0 0  ياه تيلاعف زا تيامح همانرب1306050
 يزاس دنمناوتو يديلوت
يزرواشك شخب ناگدننكديلوت

750,00000 90,400650,000750,0000 00

2,189,63402,329,56830,857,00130,857,00133,046,635بآ عبانم لصف1307000 1,400,8402,142,405139,93436,058,64251,776,177225,425

0 0 99,634  يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب1307001
بآرومارب تراظنو

239,568099,634 130,723202,405139,9340 00

14,863,854 0 2,090,000 2,090,00014,863,85416,953,854بآ هضرع همانرب1307002 1,270,1171,940,0000180,675 21,540,91225,557,027

8,468,120 0 0 08,468,1208,468,120بآ نيمات همانرب1307003 00044,750 12,743,15414,027,123

1,670,001 0 0  و اه هناخدور يسدنهم همانرب1307005
لحاوس

01,670,0011,670,001 0000 134,1373,913,001

5,735,000 0 0  تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب1307006
بآ عبانم زا

05,735,0005,735,000 0000 1,640,4398,169,000

120,026 0 0  هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب1307007
 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه
كرتشمو

0120,026120,026 0000 0110,026

1,041,00001,313,000001,041,000راك  طباور لصف1308000 852,9041,118,520272,000000

0 0 659,000 748,0000659,000راك طباوررب تراظنو ميظنت همانرب1308001 378,565481,05089,0000 00

0 0 337,000 426,0000337,000لاغتشاو ينيرفآراك هعسوت همانرب1308002 192,841254,40089,0000 00

0 0 45,000  عابتا لاغتشا يهدناماس همانرب1308003
يجراخ

139,000045,000 281,498383,07094,0000 00

384



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

403,0000492,00000403,000نواعت لصف1309000 224,752278,03089,000000

0 0 403,000 ينواعت يزاس دنمناوتو هعسوت همانرب1309001
اه

492,0000403,000 224,752278,03089,0000 00

 هعسوتو قيقحت لصف1310000
يداصتقارومارد

7,136,2613,915,15711,162,1781,071,7001,071,70012,123,118 5,110,7336,248,389110,760919,6071,716,60027,880

0 226,043 88,349  ياهدربهار نيودتو شهوژپ همانرب1310002
يژرناو قرب تعنص

407,1520314,392 156,545172,87392,7600 00

1,071,700 3,689,114 7,047,912 10,755,0261,071,70011,808,726يدربراك ياه شهوژپ همانرب1310004 4,954,1886,075,51618,00027,880 919,6071,716,600

604,36345,000896,1031,830,0001,830,0002,479,363تسيز طيحم روما1400000 452,271617,044246,740104,025 1,745,000 291,629

45,6350153,6350045,635دنامسپ تيريدم لصف1401000 33,03967,689108,000000

0 0 45,635 153,635045,635اهدنامسپ رب تراظنو تيريدم همانرب1401001 33,03967,689108,0000 00

102,6790122,679625,000625,000727,679يگدولآ شهاك لصف1403000 69,57479,36620,000165,129564,0000

625,000 0 102,679 122,679625,000727,679اه هدنيالآ تيريدم و شياپ همانرب1403001 69,57479,36620,0000 165,129564,000

 ياه هنوگ زا تظافح لصف1404000
يتسيز

336,5580445,2981,115,0001,115,0001,451,558 272,102350,964108,740111,5001,105,000104,025

815,000 0 74,157  يرادرب هرهبو تظافح همانرب1404001
يبآ ياهموب تسيززارادياپ

79,997815,000889,157 56,16661,8045,840104,025 71,000938,000

300,000 0 262,401  يزاسهبو ءايحا،تظافح همانرب1404002
يكشخ ياه موب تسيز

365,301300,000562,401 215,936289,160102,9000 40,500167,000

 روما رد هعسوتو قيقحت لصف1405000
تسيز طيحم

119,49145,000174,49190,00090,000254,491 77,556119,02510,00015,00076,0000

385



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

90,000 0 85,566  ياقتراو يزاس گنهرف همانرب1405001
 يزاسهبرد يمدرم ياهتكراشم
تسيز طيحم

95,56690,000175,566 63,35787,27310,0000 15,00076,000

0 45,000 33,925 78,925078,925يدربراك ياه شهوژپ همانرب1405002 14,19931,75200 00

 و يرهش نارمع، نكسم روما1500000
يياتسور

940,730468,8012,497,80223,155,25823,155,25824,564,789 727,1072,179,1991,088,2718,404,721 46,321,738 21,111,066

349,41915,370364,789100,000100,000464,789نكسم لصف1501000 263,894329,5780450,0001,780,0001,100,000

100,000 0 106,400  يداصتقاو ينف ماظن يربهار همانرب1501001
نامتخاسو نكسم

106,400100,000206,400 84,397101,27901,100,000 450,0001,780,000

0 15,370 18,582  حلاصم تيفيك ياقترا همانرب1501002
ينف هينباو ينامتخاس ياه هدروآرفو

33,952033,952 11,88615,61500 00

0 0 38,037  نكسم نيمأت يارب كمك همانرب1501003
نارگراثيا

38,037038,037 22,08838,03700 00

0 0 186,400  يحارط ياقترا يربهار همانرب1501004
يرهش يرامعمو

186,4000186,400 145,523174,64700 00

 ،يرهش تامدخو هعسوت لصف1502000
يرياشعو يياتسور

295,25923,7071,268,9669,316,0309,316,0309,634,996 199,3561,460,472950,0008,503,52922,971,4046,865,607

259,000 0 131,500  يرهش تامدخ هيارا همانرب1502001
يياتسورو

1,081,500259,000390,500 92,9721,306,093950,0003,150,247 648,4463,651,173

0 0 0 000صاخ يحاون يهدناماس همانرب1502002 0000 00

0 23,707 22,646 46,353046,353زاسو تخاس تيفيك ياقترا همانرب1502003 14,56319,03000 00

386



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

5,611,000 0 29,463 29,4635,611,0005,640,463يياتسورو يرهش لقنو لمح همانرب1502004 24,00029,46302,415,360 6,021,88513,092,349

418,000 0 77,311 77,311418,000495,311رياشع يهدناماس همانرب1502005 46,33971,54700 108,000758,000

0 0 7,704  ماظن ياهنامزاس هب كمك همانرب1502008
يسدنهم

7,70407,704 5,1317,70400 00

0 0 26,635  يبايزراو تراظن همانرب1502010
اه يرايهدواهيرادرهش

26,635026,635 16,35126,63500 00

3,028,030 0 0  و يرهش يدبلاك يهدناماس همانرب1502012
يياتسور

03,028,0303,028,030 0001,300,000 1,725,1985,469,882

98,4490236,72013,339,22813,339,22813,437,677بالضاف و بآ لصف1503000 129,168219,999138,27112,132,53721,351,845300,000

0 0 47,446  يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب1503001
برش بآرومارب تراظنو

114,083047,446 62,250106,38666,6370 00

7,225,500 0 0  و بالضاف تاسيسات هعسوت همانرب1503002
بآ يناخرچزاب

07,225,5007,225,500 000300,000 11,156,9779,371,905

6,113,728 0 0  و يرهش بآ تامدخ هئارا همانرب1503003
يياتسور

06,113,7286,113,728 0000 975,56011,979,940

0 0 51,003  يراذگتسايس،يزير همانرب همانرب1503004
بالضافرومارب تراظنو

122,637051,003 66,918113,61371,6340 00

 روما رد هعسوتو قيقحت لصف1504000
يياتسور و يرهش نارمع،نكسم

197,603429,724627,327400,000400,0001,027,327 134,689169,150025,000218,489139,114

0 351,846 139,333 491,1790491,179يدربراك ياه شهوژپ همانرب1504001 93,895120,18300 00

0 16,200 17,226  يتاعالطا ياه كناب هعسوت همانرب1504002
يروĤنفو

33,426033,426 11,44514,47600 00

387



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

400,000 7,902 9,978  يراگنباتش هكبش هعسوت همانرب1504003
روشك

17,880400,000417,880 9,0258,38500 25,00092,489

0 53,776 31,066  يزاس مواقم ياه شهوژپ همانرب1504004
يا هزرل يريذپرطخو هينبا

84,842084,842 20,32426,1060139,114 0126,000

187,719,510322,628,272545,280,6423,225,5853,225,585513,573,367تمالس روما1600000 191,284,029201,205,23134,932,86021,221,280 27,179,110 23,088,726

73,851,69140,780,771128,271,40210,00010,000114,642,462تشادهب لصف1601000 84,807,71180,781,10213,638,94097,200110,00062,400

0 677,400 487,423 1,170,82301,164,823هيذغتواذغ تينما يارجا همانرب1601001 499,889479,1946,0000 00

0 30,736,485 24,806,779  تشادهب تامدخ هيارا همانرب1601002
يياتسور

67,543,264055,543,264 30,638,45935,387,68212,000,0000 00

0 8,708,426 40,547,834 50,164,260049,256,260يرهش تشادهب تامدخ هيارا همانرب1601003 45,028,02336,881,036908,0000 00

0 10,460 32,724  شهاك و تمالس ياقترا همانرب1601004
 مهم تالوصحم ياه هدنيالآ
يزرواشك

53,099043,184 009,9150 00

10,000 648,000 1,386,451 2,635,95110,0002,044,451يتشادهب ياه صخاش ياقترا همانرب1601005 1,434,1561,323,758601,50062,400 97,200110,000

0 0 6,000,000  تمالس ياهصخاش ياقترا همانرب1601006
هداوناخ

6,000,00006,000,000 6,510,8346,000,00000 00

0 0 176,640  شياپ و لرتنك ،يسررب همانرب1601007
ماد و ناسنا كرتشم ياه يراميب

211,6400176,640 129,184217,29235,0000 00

0 0 99,490  ياهيراميب لرتنكو يريگشيپ همانرب1601008
ديدپزابوديدپون

99,490099,490 98,14699,49000 00

0 0 314,350 392,8750314,350اهيراميب تيريدم همانرب1601010 469,020392,65078,5250 00

388



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

109,604,737279,563,857410,462,0143,215,5853,215,585392,384,179نامرد لصف1602000 103,346,093116,482,27521,293,42022,991,52627,069,11021,028,880

3,118,685 226,822,483 70,034,763 316,992,2463,118,685299,975,931ينامرد تامدخ هيارا همانرب1602001 68,172,65877,312,72020,135,00021,028,880 22,933,06326,907,110

0 0 14,861,426  ياه تيروف تامدخ هيارا همانرب1602002
يناتسراميب شيپ يكشزپ

15,150,426014,861,426 8,025,97313,571,487289,0000 00

0 0 0  يعامتجا ياهتكراشم ءاقترا همانرب1602003
تمالس هزوح رد يمدرم و

000 0000 00

0 52,741,374 22,249,323 75,014,397074,990,697ينامرد تامدخردوراد نيمات همانرب1602005 24,935,30322,018,09923,7000 00

96,900 0 1,285,876 هدروآرفو نوخ تمالس ياقترا همانرب1602006
ينوخ ياه

2,095,87696,9001,382,776 1,489,8542,019,550810,0000 58,463162,000

0 0 65,500 65,500065,500يتنس بط هعسوت همانرب1602007 27,67065,50000 00

0 0 114,265  نيمودصم نامرد همانرب1602008
يكيفارتريغ ) سناژروا )

149,9850114,265 112,623411,74935,7200 00

0 0 293,584  ثداوحرد نارحب تيريدم همانرب1602009
هبقرتمريغ

293,5840293,584 88,767383,17000 00

0 0 700,000  ناراميب هب كمك همانرب1602010
س،يزيلايد،يمسالات،يليفومه ) صاخ

سا ما،يناطر )

700,0000700,000 493,245700,00000 00

 روما رد هعسوتو قيقحت لصف1603000
تمالس

4,263,0822,283,6446,547,226006,546,726 3,130,2253,941,85450000130,000

0 633,644 3,557,366  مولع تاقيقحت  هعسوت همانرب1603003
يكشزپ

4,191,51004,191,010 2,507,5583,304,027500130,000 00

0 1,650,000 705,716 2,355,71602,355,716كيژولويب ياه هدروآرفديلوت همانرب1603004 622,667637,82700 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

 يندب تيبرت ،گنهرف روما1700000
يرگشدرگو

61,284,189505,73663,405,21011,042,42811,042,42872,832,353 39,408,76056,204,1061,615,2854,430,430 24,599,673 10,842,758

17,272,276017,272,2761,143,0651,143,06518,415,341بهذم و نيد لصف1701000 9,203,57316,120,28102,803,9155,774,3362,455,250

41,032 0 273,282 273,28241,032314,314يوزوحو ينيد مولع شزومآ همانرب1701001 207,276251,84000 79238,612

0 0 468,000 ياهتيلاعف ياقترا و يهدناماس همانرب1701002
ياهلكشت، دجاسم ) يگنهرف - ينيد

راذگ ريثات راشقا و داحآ ،ينيد )

468,0000468,000 362,040415,14900 00

0 0 60,000  جح هب نايهاگشناد مازعا همانرب1701003
تايلاع تابتعو هرمع

60,000060,000 32,02059,00000 00

0 0 60,288  ينآرق تاقباسم يرازگرب همانرب1701004
ينيدو

60,288060,288 28,59240,60000 00

0 0 24,001  يگنهرف تامدخ نيمات همانرب1701005
ناغلبم يغيلبتو

24,001024,001 17,80021,04000 00

0 0 131,000  يزومآ نآرق قيوشت و جيورت همانرب1701006
ميرك نآرق اب هعماج راشقا سنا و

131,0000131,000 74,952108,20900 00

0 0 77,108  ياهزاين نيمأتو يياسانش همانرب1701008
ينيد - يركف

77,108077,108 28,44070,20000 00

0 0 267,259  ينيد ياهيراكمه هعسوت همانرب1701009
يللملانيب

267,2590267,259 104,033190,87100 00

0 0 385,000  ياه تيلاعف ياقتراو ظفح همانرب1701010
دجاسم ينيد - يگنهرف

385,0000385,000 231,007350,00000 00

0 0 400,000  روشنم يارجا زا تيامح همانرب1701011
ينآرق گنهرف هعسوت

400,0000400,000 99,0001,000,00000 00

390



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 10,355  ياه تيلاعف تيادهو تيامح همانرب1701012
نايوجشناد ينيد - يگنهرف

10,355010,355 9,86510,00000 00

0 0 888,400  لهارومازا تيامح همانرب1701013
يمالسا بهاذم ) تنس )

888,4000888,400 587,822810,00000 00

215,504 0 7,419,380  هيملع ياه هزوحزا تيامح همانرب1701014
ينيد مولع سرادمو

7,419,380215,5047,634,884 3,405,0906,826,23000 50,374412,809

0 0 400,000 ياه تيلاعف يربهارو تيامح همانرب1701015
ميرك نآرق جيورتو غيلبت

400,0000400,000 151,335341,00000 00

0 0 357,919  يارجا يهدنامزاسو تيامح همانرب1701016
روشكرد يبهذمو يلم مسارم

357,9190357,919 216,644326,80000 00

0 0 323,151  ياه تيلاعفزا تيامح همانرب1701017
- تيب لها ناوريپ ينيد يگنهرف

روشكزا جراخرد

323,1510323,151 212,821275,64700 00

0 0 613,000  ياه تيلاعف تيادهو تيامح همانرب1701018
يدابع يگنهرف

613,0000613,000 388,030564,00000 00

0 0 1,123,600  ياه تيلاعف تيادهو تيامح همانرب1701019
اه هاگشنادرد ينيد - يگنهرف

1,123,60001,123,600 702,0521,020,00000 00

0 0 88,000  مولع هزوحرد ييازفا شناد همانرب1701020
يمالسا

88,000088,000 60,73880,00000 00

0 0 74,712 عاقبروما هراداو تراظن،يربهار همانرب1701021
يبهذم نكاماو

74,712074,712 29,57958,10000 00

0 0 414,000  هراداو تراظن،يربهار همانرب1701022
روشك تافوقوم

414,0000414,000 183,550396,60000 00

391



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 729,000 مازعازا ينابيتشپو يهدنامزاس همانرب1701023
ينيد ناغلبمو نويناحور

729,0000729,000 397,520668,95100 00

0 0 53,500 جح هب نارئاز مازعا يهدناماس همانرب1701024
تايلاع تابتعو هرمع،عتمت

53,500053,500 38,27445,00000 00

0 0 816,949 ناغلبم مازعاو بذج،يياسانش همانرب1701025
ينيد

816,9490816,949 573,460687,40000 00

0 0 74,000  تمرم،ظفح،يروآدرگ همانرب1701027
 بتكو كرادم،دانسا يرادهگنو
يپاچو يطخ

74,000074,000 50,04268,00000 00

0 0 360,000  هشيدنا قيمعتو شرتسگ همانرب1701028
يمالسا بهاذم بيرقت

360,0000360,000 221,933330,00000 00

0 0 840,000  ياه تيلاعف شرتسگ همانرب1701029
دجاسمرد يگنهرف

840,0000840,000 391,730638,00000 00

0 0 119,306  يمدرم ياه تكراشم بلج همانرب1701030
يمومعو يمسر مسارم يرازگربرد

119,3060119,306 68,414103,20000 00

13,329 0 219,217  تاغيلبت  و يناسر عالطا همانرب1701031
يا هناسر ينيد

219,21713,329232,546 141,137176,57600 025,533

0 0 102,000 هعماج داحآ يسرتسد ليهست همانرب1701032
رخاف ينيد  يگنهرف تالوصحم هب -

102,0000102,000 110,01288,51500 00

873,200 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1701033
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

0873,200873,200 0002,455,250 2,752,7495,297,382
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 99,849  هناسر ياه تيلاعف زا تيامح همانرب1701034
يزاجم ياضف و يا

99,849099,849 78,36599,35300 00

4,991,121131,9865,656,5723,799,0603,799,0608,922,167تاحيرفتو شزرو لصف1702000 3,074,1364,985,956533,4653,823,4887,334,470478,400

0 0 343,376 343,3760343,376ناوناب شزرو شرتسگ همانرب1702001 190,748305,23400 00

106,516 131,986 998,496 1,130,482106,5161,236,998نايوجشناد يناگمه شزرو همانرب1702002 197,4821,242,32500 26,79177,498

0 0 2,643,150 2,846,85002,643,150ينامرهق شزرو شرتسگ همانرب1702003 1,824,1952,103,600203,7000 00

3,567,628 0 965,849 1,295,6143,567,6284,533,477يناگمه شزرو شرتسگ همانرب1702004 840,9141,299,427329,765324,900 3,751,2986,907,111

100,000 0 0 0100,000100,000نازومآ شناد تمالس و شزرو همانرب1702005 000137,500 0295,600

24,916 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1702006
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

024,91624,916 00016,000 45,39954,261

0 0 27,750  ينامرهق شزرو شرتسگ همانرب1702007
نايوجشناد

27,750027,750 16,57024,37000 00

0 0 12,500 12,500012,500نارگراك شزرو شرتسگ همانرب1702008 4,22711,00000 00

15,919,33467,65016,189,4841,669,9121,669,91217,656,896رنه و گنهرف لصف1703000 9,432,05713,908,069202,5001,403,8362,948,3160

0 0 156,984 156,9840156,984ينيدرنه هعسوتو قيمعت همانرب1703001 110,324144,18300 00

0 0 49,000  ميكحتزا تيامحو يربهار همانرب1703002
هداوناخ

49,000049,000 55,05152,00000 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 403,000  ياه يروĤنفو شناد ياقترا همانرب1703003
روشك يامنيس تعنص نيون

403,0000403,000 201,012310,00000 00

0 0 73,000  پاچ تعنص تيفرظ شيازفا همانرب1703004
روشك

75,000073,000 30,62752,2222,0000 00

0 0 972,018 نيب يگنهرف تابسانم هعسوت همانرب1703005
يللملا

972,0180972,018 702,940927,52900 00

0 0 231,702  تيفرظ،اه تخاسريز هعسوت همانرب1703006
 يموب يگنهرف ياه تيلاعفواه
روشكزا جراخردوسمه

231,7020231,702 91,026137,27700 00

0 0 411,000 426,0000411,000يناوخباتك جيورتورشن هعسوت همانرب1703007 204,550350,33515,0000 00

0 0 35,800 50,800035,800يناوخباتك جيورتو هعسوت همانرب1703008 27,25032,44315,0000 00

0 0 392,300  نيمات،هعسوت همانرب1703009
 يشرورپو يتيبرت بسانتمراثآديلوتو
ناناوجونو ناكدوك

392,3000392,300 209,531357,10000 00

0 0 180,000 طبترم ياه تيلاعف زا تيامح همانرب1703010
1( هر ) ينيمخ ماما ماقم زا ليلجت اب

180,0000180,000 80,975165,00000 00

0 47,700 481,500  همانرب1703011
ظافح،يهدناماس،يروآدرگ،يياسانش
يلمدانسا هعاشاو ت

529,2000529,200 66,441427,93000 00

0 10,800 749,000  همانرب1703012
ظافح،يهدناماس،يروآدرگ،يياسانش
 يطخ بوتكمراثآ هعاشاو ت
يلم يطخريغو

759,8000759,800 473,895667,43000 00

394



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

116,000 0 395,600  يگنهرفراثآرشنو ظفح همانرب1703013
سدقم عافد يرنهو

395,600116,000511,600 242,794368,22000 57,725251,901

78,000 0 1,600,000  يامنيس شرتسگو تيامح همانرب1703014
يلم

1,600,00078,0001,678,000 1,127,0431,577,00000 51,909178,909

0 0 1,250,000  جيورتورشنزا تيامح همانرب1703015
يناوخباتك

1,250,00001,250,000 970,2421,140,00000 00

0 0 64,000  ،اهتسايس ققحت يبايزرا همانرب1703016
 اب طبترم ياهحرط و اههمانرب
هداوناخ و نانز تيعضو

64,000064,000 0000 00

0 0 45,000 تكراشمواه يدنمناوت ياقترا همانرب1703017
نانز يعامتجا ياه

45,000045,000 41,43650,00000 00

0 0 75,000  يزاسوگلاو هعسوتزا تيامح همانرب1703018
يناريا ـ يمالسا سابلودم

75,000075,000 46,38564,00000 00

0 0 19,087  نادنمرنه شزومآو تيبرت همانرب1703019
دهعتم

19,087019,087 10,80911,40100 00

0 0 338,929  يامنيس شرتسگو هعسوت همانرب1703020
ينيد

338,9290338,929 211,273333,46000 00

0 0 151,000  تعنص هعسوت زا تيامح همانرب1703021
ناريا نشيمينا

151,0000151,000 0000 00

0 0 1,097,000  ياه تيلاعفزا تيامح همانرب1703022
اه ناتسا ينيدو يرنه،يگنهرف

1,197,00001,097,000 610,6601,051,155100,0000 00

0 0 90,000 تيصخش تشادگرزبو تيامح همانرب1703023
ينيدو يگنهرف ياه

90,000090,000 33,00046,00000 00

395



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 30,000  روما ءاقترا و تياده ،تيامح همانرب1703024
شزرو رد يگنهرف

30,000030,000 0000 00

0 0 490,000  يقيسومزا تنايصو تيامح همانرب1703025
يلم

490,0000490,000 313,668438,00000 00

0 0 172,000  شنيرفآ شرتسگو تيامح همانرب1703026
يبدا ياه

172,0000172,000 141,811176,90200 00

0 0 350,000  ياهرنه شرتسگو تيامح همانرب1703027
يمسجت

351,0000350,000 245,188318,1111,0000 00

0 0 782,000  ياهرنه شرتسگو تيامح همانرب1703028
يشيامن

784,0000782,000 543,028647,2222,0000 00

0 0 160,138  يگنهرفروما تيادهو تيامح همانرب1703029
ناناوج يتيبرتو

186,3880160,138 110,676187,15426,2500 00

0 0 1,173,700  ناكدوك يركف شرورپودشر همانرب1703030
ناناوجونو

1,188,70001,173,700 706,2401,062,90015,0000 00

0 0 460,445 486,6950460,445ناناوجروما يهدناماس همانرب1703031 306,853464,15426,2500 00

0 0 69,727  مازعازا تيامحو يهدناماس همانرب1703032
رون نايهار ياه ناوراك

69,727069,727 93,88865,05400 00

0 150 12,000  نانزرومارد يراذگتسايس همانرب1703033
هداوناخ ميكحتو

12,150012,150 8,45611,15400 00

0 0 1,524,200  هناخباتك يزاسهبو شرتسگ همانرب1703034
يمومع ياه

1,524,20001,524,200 952,7501,382,55700 00

0 0 309,633  بالقنا ياهدرواتسد يفرعم همانرب1703035
روشكزا جراخرد ناريا يمالسا

309,6330309,633 153,884209,82400 00

396



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 77,200  يگنهرف تيلاعف هب كمك همانرب1703036
ديتاسا جيسب نوناك

77,200077,200 39,00077,20000 00

0 0 200,000  گنهرف ياقترا يربهار همانرب1703037
يمومع

200,0000200,000 67,503113,00000 00

0 0 266,000  ماماراثآ جيورتورشن همانرب1703038
هر ) ينيمخ )

266,0000266,000 142,980245,00000 00

0 0 23,000  يركف تيكلامزا تيامح همانرب1703040
يرنهراثآ

23,000023,000 015,52000 00

1,475,912 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1703041
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

01,475,9121,475,912 0000 1,294,2022,517,506

0 0 135,971  يهدناماسو يراذگ تسايس همانرب1703042
 يرگتياورو يگنهرفروما ،اه نامداي
رون نايهار

135,9710135,971 0126,85200 00

0 0 34,400  هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب1703043
رون نايهار ياه ناوراك

34,400034,400 20,95331,78000 00

0 9,000 88,000 جراخرد يسراف نابز شرتسگ همانرب1703044
روشكزا

97,000097,000 37,91571,00000 00

0 0 300,000  ،يملع تاسسوم زا تيامح همانرب1703045
يشزرو و يرنه ،يگنهرف ،ينيد

300,0000300,000 0000 00

1,258,300229,5001,711,2352,397,3992,397,3993,885,199يگنهرف ثاريم لصف1704000 854,8361,372,500223,4352,369,1544,291,917239,980

0 49,500 164,000  يتخانش ناتساب فاشتكا همانرب1704001
يخيراتو

213,5000213,500 49,503138,00000 00

397



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

1,693,722 180,000 560,000 يفرعمو تمرم،تظافح،نيمأت همانرب1704002
يگنهرف لوقنمريغ ثاريم

863,4351,693,7222,433,722 442,437614,000123,435239,980 1,985,9523,015,637

0 0 150,000 يفرعمو تمرم،تظافح،نيمأت همانرب1704003
يخيراتو يگنهرف ءايشا

150,0000150,000 102,784120,00000 00

0 0 20,000  ثاريم ظفحو يياسانش همانرب1704004
سوملمان يگنهرف

20,000020,000 12,23817,50000 00

703,677 0 263,300 363,300703,677966,977يا هزوم تامدخ شرتسگ همانرب1704005 242,426396,000100,0000 383,2021,276,280

0 0 16,000  يياسانشو يسررب همانرب1704006
يتخانش ناتساب ياه هطوحموراثآ

16,000016,000 5,44822,00000 00

0 0 85,000  يزاسهدامآو تمرم،زيهجت همانرب1704007
يخيرات ياهانبوراثآ

85,000085,000 065,00000 00

18,192,000018,344,2501,262,0001,262,00019,454,000هناسر لصف1705000 14,260,77316,312,407152,250227,9972,410,9980

0 0 13,000  يگنهرف ياوتحم نيمات همانرب1705003
لاتيجيد

13,000013,000 3,3535,62800 00

0 0 11,860,600 11,860,600011,860,600اميس شخپوديلوت،نيمات همانرب1705005 9,467,39410,598,70000 00

0 0 3,161,400 3,161,40003,161,400ادص شخپوديلوت،نيمات همانرب1705006 2,582,3842,824,50000 00

1,249,400 0 0  يرادينش ياه هناسر هعسوت همانرب1705007
يراديدو

01,249,4001,249,400 0000 203,9762,386,977

0 0 190,000  تالدابمواهيراكمه هعسوت همانرب1705008
يللملا نيب يا هناسر

190,0000190,000 138,109175,00000 00

0 0 804,000 804,0000804,000ربخراشتناوديلوت همانرب1705010 573,878720,00000 00

398



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 130,000  نامزاس تايرشنراشتنا همانرب1705011
يمالسا يروهمج يرازگربخ

130,0000130,000 0130,00000 00

0 0 1,545,000 1,545,00001,545,000تاعوبطم ياقتراو تيامح همانرب1705015 1,196,0731,404,14500 00

0 0 386,500  هناسر هعسوتو يهدناماس همانرب1705016
لاتيجيد يگنهرف ياه تيلاعفواه

538,7500386,500 242,285372,834152,2500 00

0 0 60,000 60,000060,000اميسوادص نامزاسرب تراظن همانرب1705017 41,35351,60000 00

0 0 41,500 41,500041,500يناسر عالطاو تاغيلبت تياده همانرب1705018 15,94430,00000 00

12,600 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1705019
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

012,60012,600 0000 24,02124,021

850,00001,174,270657,000657,0001,507,000يرگشدرگ لصف1706000 568,161780,000324,270214,3681,430,0061,256,800

0 0 550,000  هب يدورو نارگشدرگ بذج همانرب1706001
روشك

812,5000550,000 372,157550,000262,5000 00

627,000 0 300,000 361,770627,000927,000يلخاد يرگشدرگ هعسوت همانرب1706002 196,004230,00061,7701,256,800 161,6701,370,006

30,000 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1706003
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

030,00030,000 0000 52,69860,000

614,0000793,365100,000100,000714,000يتسد عيانص لصف1707000 339,239723,500179,3650380,0000

100,000 0 220,000  عيانص تاديلوتدشرو ءايحا همانرب1707001
يتسد

259,750100,000320,000 104,972232,50039,7500 0380,000

399



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 170,000 209,5000170,000يتسد عيانص جيورتو يحارط همانرب1707002 123,005198,25039,5000 00

0 0 224,000  تارداص هعسوتزا تيامح همانرب1707003
يتسد عيانص

324,1150224,000 111,262292,750100,1150 00

 روما رد هعسوتو قيقحت لصف1708000
 يندب تيبرت ،گنهرف
يرگشدرگو

2,187,15876,6002,263,75813,99213,9922,277,750 1,675,9852,001,3930029,6300

13,992 76,600 1,998,158 2,074,75813,9922,088,750يدربراك ياه شهوژپ همانرب1708001 1,544,2291,821,39300 029,630

0 0 110,000  تاررقمو طباوض نيودت همانرب1708002
يگنهرف

110,0000110,000 77,686110,00000 00

0 0 79,000  و يزاس نامتفگ ،نيودت همانرب1708003
 يناريا يمالسا يوگلا قيمعت
تفرشيپ

79,000079,000 54,07070,00000 00

204,478,35352,462,085257,802,23619,754,17619,754,176276,694,614شهوژپ و شزومآ روما1800000 134,045,956176,295,819861,7981,353,100 31,175,354 14,184,383

24,492,0643,639,69228,344,2565,709,0135,709,01333,840,769يمومع شرورپ و شزومآ لصف1801000 9,099,25116,797,582212,5002,190,48710,328,559970,000

40,000 1,267,000 6,001,471 7,268,47140,0007,308,471ييادتبا شزومآ همانرب1801001 2,532,9273,554,85500 057,663

16,500 24,874 876,618 901,49216,500917,992ييانثتسا شزومآ همانرب1801002 357,467782,23200 024,331

0 0 737,750 737,7500737,750ناتسبدزا شيپ شزومآ همانرب1801003 332,400550,00000 00

31,200 0 1,800,000  جراخ نازومآ شناد شزومآ همانرب1801004
روشكزا

1,800,00031,2001,831,200 871,2191,200,00000 57,27660,000

0 796,000 3,756,865 4,552,86504,552,865هطسوتم لوا هرود شزومآ همانرب1801005 1,242,5692,063,17000 00

400



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 906,000 2,882,840  هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب1801006
يرظن

3,788,84003,788,840 910,4201,334,08900 00

0 0 778,100 831,0200778,100نازومآ شناد يندب تيبرت همانرب1801007 393,095724,40052,9200 00

6,000 0 1,534,500  يتيبرتروما،يشرورپ همانرب1801008
نازومآ شناد يزاسدنمناوتو

1,534,5006,0001,540,500 01,350,00000 012,000

0 64,500 756,430  ياهباتك نيمات همانرب1801009
يشزومآ كمكو يشزومآداوم،يسرد

820,9300820,930 337,595700,77200 00

56,680 180,000 107,260  سرادم هعسوت يربهار همانرب1801010
يمدرم ياه تكراشمو يتلودريغ

287,26056,680343,940 69,16996,20000 0109,000

0 0 116,000  هعسوت،يزاسون يربهار همانرب1801011
روشك سرادمزيهجتو

116,0000116,000 81,46195,74000 00

0 365,818 0  يگدامآ شجنس همانرب1801012
يليصحتدادعتساو

365,8180365,818 0000 00

17,784 35,500 3,512,200 3,547,70017,7843,565,484يزومآداوس همانرب1801013 1,815,3353,072,70800 029,200

0 0 12,470 12,470012,470اروش تابوصم يبايزراو تراظن همانرب1801014 8,33910,80300 00

5,540,849 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1801015
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

05,540,8495,540,849 000970,000 2,133,21110,036,365

0 0 440,000 440,0000440,000نازومآ شناد تمالس ياقترا همانرب1801016 127,015416,00000 00

0 0 395,000  شناد شرورپو شزومآ همانرب1801017
دمآرس نازومآ

395,0000395,000 0220,00000 00

401



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 313,000  ياه بيسآزا يريگشيپ همانرب1801018
نازومآ شناد يعامتجا

472,5800313,000 0212,000159,5800 00

0 0 30,560 ماظن ياقترا ياه حرط يسررب همانرب1801020
شرورپو شزومآ

30,560030,560 20,24026,61300 00

0 0 123,000  ياه تيلاعف ءاقتراو تياده همانرب1801021
يزومآ شناد نامزاس

123,0000123,000 0108,00000 00

0 0 318,000  نمجنا ينابيتشپو تياده همانرب1801022
نازومآ شناد يمالسا ياه

318,0000318,000 0280,00000 00

 يا هفرح و ينف شزومآ لصف1802000
يزومآ تراهمو

19,109,9775,833,31725,372,8931,945,2441,945,24426,888,538 12,405,57717,148,696429,5991,222,0153,147,1320

300,000 731,100 886,452  هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب1802001
يا هفرحو ينف

1,617,552300,0001,917,552 432,413656,00600 0556,230

0 712,000 1,384,285  هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب1802002
شنادوراك

2,096,28502,096,285 374,5421,144,63000 00

0 0 54,880 54,880054,880يياتسور نانز شزومآ همانرب1802003 13,74551,04400 00

0 14,000 17,044  و يدربراك ياهتراهم شزومآ1802004
شخب يرظن ICT

31,044031,044 17,50620,20000 00

395,810 350,487 7,230,162 هفرح ينف يمسر ريغ شزومآ همانرب1802005
يتراهم و يا

7,941,528395,8107,976,459 5,193,3856,956,360360,8790 160,000518,866

0 15,900 166,701 182,6010182,601يلغش ياه شزومآ همانرب1802007 112,22599,71500 00

827,000 1,018,600 4,352,301 5,408,901827,0006,197,901يتراهم ينادراك شزومآ همانرب1802008 2,796,6423,858,01538,0000 591,0841,507,583

0 419,100 794,555 1,219,45501,213,655يتراهم يسانشراك شزومآ همانرب1802009 563,693710,9985,8000 00

402



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 13,045  هفرح هطسوتم هرود شزومآ همانرب1802011
هژيو ياهزايناب نازومآ شناد يا

13,045013,045 011,68500 00

0 0 1,084,520 1,084,52001,084,520ناملعم يا هفرح ياقترا همانرب1802012 586,084871,78800 00

0 140,000 11,663 151,6630151,663يگنهرف ياه تيلاعفدوبهب همانرب1802014 9,47010,32200 00

0 0 64,000 64,000064,000تراهمدرادناتسا نيودت همانرب1802015 23,83260,00000 00

421,000 300,000 2,400,000 2,700,000421,0003,121,000ملعم تيبرت همانرب1802016 1,803,1872,089,40900 469,826561,695

0 0 9,460 9,46009,460ينيرفآراك هعسوت همانرب1802017 3,0008,80000 00

0 0 118,000 142,9200118,000تراهم شجنس همانرب1802018 91,863140,07824,9200 00

0 2,007,130 75,117  ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب1802019
يشزومآ كمكو يشزومآ

2,082,24702,082,247 61,00066,47600 00

1,434 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1802020
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

01,4341,434 0000 1,1052,758

0 125,000 392,002  شناد و اه هتفاي جيورت همانرب1802021
يزرواشك

517,0020517,002 322,990393,17000 00

0 0 20,000  تياده ،يلغش هرواشم همانرب1802022
 تراهم لاغتشا يريگهر و يشزومآ
ناگتخومآ

20,000020,000 0000 00

0 0 15,360  هنيهب يرادرب هرهب شزومآ همانرب1802023
يزرواشك رد بآ

15,360015,360 0000 00

403



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 20,430  يزرواشك يمسر ريغ شزومآ همانرب1802024
هتفاي هعسوت رتمك قطانم رد

20,430020,430 0000 00

124,018,73634,354,693158,401,88810,015,93110,015,931168,389,360يلاع شزومآ لصف1803000 86,802,258110,033,71728,4599,166,00514,671,468246,000

0 2,416,044 18,638,341  يصصخت يارتكد شزومآ همانرب1803001
يصصخت قوفو

21,056,845021,054,385 12,589,88616,100,5112,4600 00

0 6,736,933 13,179,882 19,916,815019,916,815يا هفرح يارتكد شزومآ همانرب1803002 9,779,06511,766,41400 00

0 0 27,000  هب يسراف نابز شزومآ همانرب1803003
يجراخ نايوجشناد

27,000027,000 20,86722,00000 00

0 32,993 1,384,709 1,417,70201,417,702ينادراك شزومآ همانرب1803004 1,045,8401,279,22000 00

0 4,544,123 39,329,100 43,890,776043,873,223يسانشراك شزومآ همانرب1803005 28,280,52634,525,10817,5530 00

0 5,019,736 20,940,937 25,966,230025,960,673دشرا يسانشراك شزومآ همانرب1803006 16,181,74618,322,5815,5570 00

0 7,660 39,090 46,750046,750يصصخت يارتكد شزومآ همانرب1803007 034,44100 00

0 4,710,808 12,182,176  هب يهافر تامدخ هيارا همانرب1803008
نايوجشناد

16,895,873016,892,984 8,099,20810,720,0662,8890 00

0 79,230 1,501,533  هب يگنهرف تامدخ هيارا همانرب1803009
نايوجشناد

1,580,76301,580,763 1,068,2141,519,44900 00

0 123,612 4,076,838  ياه تيلاعف تيفيك ياقترا همانرب1803010
يشزومآ كمكو يشزومآ

4,200,45004,200,450 2,239,1413,342,18000 00

0 0 1,446,039  هب يليصحت سروب ياطعا همانرب1803011
يناريا و يجراخ نايوجشناد

1,446,03901,446,039 756,3661,370,00000 00

404



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 550 176  يگنهرف تامدخ هيارا همانرب1803012
نايوجشناد هب يشزروو

7260726 7410300 00

0 5,500,000 2,826,349 8,326,34908,326,349يروضحريغ ياه شزومآ همانرب1803013 2,192,4662,739,98100 00

0 0 30,000  يملع ياه نمجنازا تيامح همانرب1803015
ييوجشناد

30,000030,000 16,75930,00000 00

0 0 471,300 شزومآرد يشزومآروما هعسوت همانرب1803016
يلاع

471,3000471,300 401,747412,30000 00

0 0 10,000  يروĤنفو يشهوژپروما هعسوت همانرب1803017
يلاع شزومآرد

10,000010,000 17,36210,00000 00

0 176,140 71,886 نايوجشناد يهافرروما يربهار همانرب1803018
هافر قودنصرد

248,0260248,026 60,43570,00000 00

0 0 3,563 يگنهرفو يهافر تامدخ هيارا همانرب1803019
نايوجشناد هب

3,56303,563 3,1563,23700 00

0 0 10,000 شزومآرد يگنهرفروما هعسوت همانرب1803020
يلاع

10,000010,000 64,739173,99500 00

0 0 65,000 جراخرد يسراف نابز شرتسگ همانرب1803021
روشكزا

65,000065,000 51,43756,00000 00

0 0 1,360,793 1,360,79301,360,793شريذپو شجنس همانرب1803022 1,171,6361,357,00000 00

0 241,696 771,126 نيب يشزومآ،يملعروما هعسوت همانرب1803023
يللملا

1,012,82201,012,822 183,0751,299,54300 00

405



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

28,000 0 0  مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1803024
 يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
 نيشامو نكاما، اهنامتخاس ،اهاضف
تالآ

028,00028,000 0000 3,10030,000

9,987,931 0 0  كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب1803025
يشزومآ

09,987,9319,987,931 000246,000 9,162,90514,641,468

0 12,043 70,506 82,549082,549هتسويپانو هتسويپ يسانشراك همانرب1803026 40,42266,17100 00

0 512,257 1,178,615  قوف و يگنهرف تامدخ هيارا همانرب1803027
نايوجشناد هب همانرب

1,690,87201,690,872 851,3141,212,47600 00

0 3,216,000 1,554,000  هب يلام تاليهست هيارا همانرب1803028
نايوجشناد

4,770,00004,770,000 858,3681,245,91400 00

0 0 14,800  هب همانرب قوف تامدخ هيارا همانرب1803029
نايوجشناد

14,800014,800 14,96310,78000 00

0 20,000 45,000 65,000065,000يملع تايه روما هرادا همانرب1803030 18,55245,00000 00

0 0 30,000  ياه تيلاعف هعسوتودربشيپ همانرب1803031
وكسنوي يگنهرفو يملع نامزاس

30,000030,000 19,73030,00000 00

0 166,000 86,000 252,0000252,000نايوجشناد يهافرروما هعسوت همانرب1803032 54,47779,08600 00

0 505,500 111,500 همانرب قوفو يهافرروما هعسوت همانرب1803033
ييوجشناد

617,0000617,000 85,417105,00000 00

0 0 68,000  يملع ياهيراكمه هعسوت همانرب1803034
يللملانيب

68,000068,000 21,57948,00000 00

0 333,368 2,401,477  ياه تخاسريز هعسوت همانرب1803035
يشهوژپو يشزومآ

2,734,84502,734,845 613,6911,999,16100 00

406



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 15,000 15,000015,000ءانما ياه تايه روما هرادا همانرب1803036 0000 00

0 0 78,000 78,000078,000يجنسرابتعاو يبايزرا،تراظن همانرب1803038 038,00000 00

11,239,6811,500,73212,740,413310,606310,60613,051,019هياپ ياهشهوژپ لصف1804000 7,678,0479,594,4470173,338485,488124,100

0 0 11,000  ينميا يلم عجرمزا تيامح همانرب1804001
يتسيز

11,000011,000 6,17710,00000 00

3,656 100,200 410,000 510,2003,656513,856يدربهار ياه شهوژپ همانرب1804002 322,658425,48300 5,2665,516

0 677,060 5,980,122  يا هياپ ياه شهوژپ همانرب1804003
يهاگشناد

6,657,18206,657,182 3,848,7844,854,21600 00

0 0 188,572 188,5720188,572يمالسا مولع همانشناد نيودت همانرب1804004 139,701168,01400 00

3,100 3,600 66,000  مولع همانشناد نيودت همانرب1804005
يروĤنفو

69,6003,10072,700 46,10656,70000 3,4813,647

5,000 12,500 141,445 بداو نابززا يرادساپو تيوقت همانرب1804006
يسراف

153,9455,000158,945 91,540117,91500 5,7286,000

0 4,000 53,115  گنهرف يربهار و شهوژپ همانرب1804007
يسراف نابز عماج

57,115057,115 31,00041,09500 00

26,700 288,450 1,839,235 2,127,68526,7002,154,385يعامتجاو يناسنا مولع هعسوت همانرب1804008 1,258,3981,587,64200 20,62032,280

7,000 2,000 75,280 77,2807,00084,280هياپ مولع هعسوت همانرب1804009 41,30268,56400 4,0978,500

96,550 322,500 991,606 1,314,10696,5501,410,656يعيبط مولع هعسوت همانرب1804010 664,809764,04700 23,30184,850

0 0 130,000  ملع يربهارو تيريدم همانرب1804011
يروĤنفو

130,0000130,000 179,393213,00000 00

407



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

6,000 35,300 109,578  تفرشيپدنور يزاسدنتسم همانرب1804012
يروĤنفو ملع

144,8786,000150,878 71,511105,39000 4,2966,000

0 25,100 12,758  يا هياپ ياه شهوژپ ماجنا همانرب1804013
) هنيمزرد يا هقطنم - يلم ) يشخبارف

يسانش ميلقاو يسانشاوه مولع

37,858037,858 035,60000 00

162,600 29,657 1,224,815  ملع يربهارو شهوژپ همانرب1804014
يروĤنفو

1,254,472162,6001,417,072 976,6681,144,2490124,100 106,549338,695

0 365 3,155 يملع ياه يراكمه شرتسگ همانرب1804015
يللملا نيبو

3,52003,520 02,53200 00

0 0 3,000  يسدنهم مولع هعسوت همانرب1804016
يروĤنفو

3,00003,000 0000 00

24,204,3926,191,80530,587,4371,610,1261,610,12632,006,323يا هعسوت ياهشهوژپ لصف1805000 17,425,89321,646,502191,2401,276,8072,228,15813,000

0 0 12,712  يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب1805002
يلمو يمالسارنه ثاريم

12,712012,712 8,78710,86500 00

0 4,278,969 3,473,714  يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب1805003
يهاگشناد

7,752,68307,752,683 2,495,3423,091,97200 00

14,040 0 459,826  يشهوژپو يملع ينابيتشپ همانرب1805004
سلجمزا

459,82614,040473,866 268,047450,00000 14,31927,000

0 440,324 3,095,059  ياه هتفاي يزاس يراجت همانرب1805005
يشهوژپ

3,535,38303,535,383 1,767,3392,442,19000 00

4,300 2,800 130,086 132,8864,300137,186يرنه ياه شهوژپ هعسوت همانرب1805006 90,700108,39200 3,3884,900

386,136 144,071 1,181,827 1,325,898386,1361,712,034يكشزپ مولع هعسوت همانرب1805007 722,5881,019,57900 257,414616,658

408



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

7,500 3,500 58,091 61,5917,50069,091ييوراد ناهايگ مولع هعسوت همانرب1805009 27,74245,23200 8,51711,000

433,710 290,394 2,493,175  يسدنهم مولع هعسوت همانرب1805010
يروĤنفو

2,783,569433,7103,217,279 1,708,7712,055,123013,000 454,382627,420

20,400 17,750 162,433 180,18320,400200,583يزرواشك مولع هعسوت همانرب1805011 82,391130,49100 16,16521,934

501,700 848,247 1,191,716 2,231,203501,7002,541,663ينيرفآ نف هعسوت همانرب1805012 679,5851,246,353191,2400 458,788621,645

18,700 110,250 734,418  ملعراشتناو يفرعم،ظفح همانرب1805013
يروĤنفو

844,66818,700863,368 502,854628,47100 19,77650,716

3,000 15,000 237,000  نارگشهوژپزا تيامح همانرب1805014
ناروĤنفو

252,0003,000255,000 154,454218,00000 3,8184,000

10,000 0 251,640  تسيز هعسوتزا تيامح همانرب1805015
يروĤنف

251,64010,000261,640 174,840226,30000 8,87811,800

121,900 0 8,786,464  مولع هعسوتزا تيامح همانرب1805016
نيون ياه يروĤنفو

8,786,464121,9008,908,364 7,450,0238,291,56300 9,346126,668

72,040 500 583,600 584,10072,040656,140ونان يروĤنف هعسوتزا تيامح همانرب1805017 432,487564,30000 14,65076,701

0 25,000 32,100  ملع يربهارو شهوژپ همانرب1805018
يروĤنفو

57,100057,100 11,11128,09000 00

3,000 4,000 655,000  ياقتراو هعسوتزا تيامح همانرب1805019
يناسنا ياه هيامرس

659,0003,000662,000 470,849566,58000 2,8643,000

3,700 11,000 182,231  يراكمهزا تيامح همانرب1805021
يروĤنفو ملع يساملپيدواه

193,2313,700196,931 29,57256,19000 4,5024,716

10,000 0 483,300  يا هعسوت ياه شهوژپ همانرب1805022
ينيد - يگنهرف

483,30010,000493,300 348,411466,81100 020,000
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

 روما رد هعسوتو قيقحت لصف1806000
شهوژپ و شزومآ

1,413,503941,8462,355,349163,256163,2562,518,605 634,9301,074,8750155,731314,5490

163,256 941,846 1,363,503 2,305,349163,2562,468,605يدربراك ياه شهوژپ همانرب1806001 607,9531,024,87500 155,731314,549

0 0 50,000  ياه بطق هعسوتزا تيامح همانرب1806005
يملع

50,000050,000 26,97750,00000 00

762,749,90914,492,708787,237,997529,102529,102777,771,719يعامتجا هافر روما1900000 539,679,194616,713,1359,995,380457,600 1,462,799 566,042

1,154,50012,693,00014,009,00030,00030,00013,877,500تاجن و دادما لصف1901000 581,5521,086,500161,500044,0000

0 5,229,000 496,500  ثداوحاب هلباقم يگدامآ همانرب1901001
حناوسو

5,780,50005,725,500 415,476695,00055,0000 00

30,000 4,251,000 300,500  هب تاجنودادما تامدخ هيارا همانرب1901002
حناوسو ثداوح ناگديد بيسآ

4,625,00030,0004,581,500 107,210278,50073,5000 044,000

0 3,213,000 357,500  يتيامح تامدخ هيارا همانرب1901003
ناگديد بيسآ هب ينامردو

3,603,50003,570,500 58,866113,00033,0000 00

260,936,0940268,943,79400260,936,094يعامتجا ياه هميب لصف1902000 126,761,922192,377,6678,007,700000

0 0 4,200,000  هياپ هميب قح تخادرپ همانرب1902001
صاخ ناگدش هميب يعامتجا

11,850,00004,200,000 2,853,8763,628,3777,650,0000 00

0 0 6,826,559  تمالس هميب ششوپ همانرب1902002
نارگراثيا

6,826,55906,826,559 876,4352,795,35300 00

0 0 14,020,000  يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب1902003
صاخراشقا

14,136,800014,020,000 8,860,06112,790,000116,8000 00

0 0 2,538,440  يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب1902004
نارگراثياو بالط

2,538,44002,538,440 1,667,1682,361,00000 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 1,118,944  يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب1902005
يتسيزهب نايوجددم

1,118,94401,118,944 697,146927,43700 00

0 0 3,155,000  يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب1902006
ششوپ تحت نايوجددم

3,155,00003,155,000 2,783,0892,990,00000 00

0 0 92,000,000  يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب1902007
تلود نانكراك

92,000,000092,000,000 34,754,65739,000,00000 00

0 0 5,050,000  يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب1902009
رياشعو نايياتسور،نازرواشك

5,196,00005,050,000 3,238,2774,830,000146,0000 00

0 0 32,144,960  تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب1902010
هياپ هميبدقاف نايناريا

32,144,960032,144,960 9,248,82530,242,62500 00

0 0 37,135,774  تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب1902011
 نينكاسورياشع،نايياتسور ناگيار
رفنرازه تسيبريز ياهرهش

37,135,774037,135,774 29,633,12840,638,25000 00

0 0 5,490,000  تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب1902012
يرهش نايوجددم

5,490,00005,490,000 3,217,5834,608,00000 00

0 0 3,992,495  تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب1902013
يتسيزهب نايوجددم

3,992,49503,992,495 01,925,00000 00

0 0 23,160,000  تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب1902014
حلسم ياهورين نالومشم

23,160,000023,160,000 11,600,00019,297,00000 00

0 0 21,033,462  تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب1902015
تلود نانكراك

21,033,462021,033,462 10,074,19017,919,12500 00

0 0 6,840,000  نامرد يليمكت هميب ششوپ همانرب1902016
نارگراثيا

6,840,00006,840,000 6,000,0006,120,00000 00

411



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 430,560  بالط تمالس هميب ششوپ همانرب1902017
نويناحورو

430,5600430,560 223,332315,00000 00

0 0 900,000  يهافررومازا تيامح همانرب1902018
 نادنمرنه،ناگدنسيون يعامتجاو
ناراگن همانزورو

994,9000900,000 680,2141,103,00094,9000 00

0 0 787,500  كرت ياههنيزه ششوپ همانرب1902019
 و ردخم داوم هب ناداتعم دايتعا
نادرگناور

787,5000787,500 325,941787,50000 00

0 0 0  تمالس هياپ هميب ششوپ همانرب1902020
روشك ميقم يجراخ دارفا

000 0000 00

0 0 0 000ريگارف يعامتجا هياپ هميب همانرب1902021 0000 00

0 0 112,400  يعامتجا هياپ هميب ششوپ همانرب1902022
 يتلودريغ زكارم رد لغاش نانكراك
يزورهنابش و هنازور

112,4000112,400 28,000100,00000 00

487,007,677250,000488,833,027456,102456,102487,713,779يتيامح لصف1903000 401,161,870410,818,3791,575,350556,2361,342,799457,600

0 0 3,869,700  و يعامتجا تامدخ هئارا همانرب1903001
ششوپ تحت نايوجددم هب يگنهرف

3,869,70003,869,700 1,563,6931,940,16000 00

239,000 0 1,122,950  تامدخ هيارا همانرب1903002
 هب يشزرو،يگنهرف،يعامتجا
نارگراثيا

1,122,950239,0001,361,950 927,287982,28200 164,450406,798

600 0 680,000  فرصم ءوسزا يريگشيپ همانرب1903003
نادرگناوروردخمداوم

780,000600680,600 497,643898,400100,0000 01,100

412



1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 1,500,000  شاداپ،قوقح نيمات همانرب1903004
نارگراثيا يرمتسمو

1,500,00001,500,000 731,188898,69200 00

0 0 0 000نارگراثيا نكسم نيمات همانرب1903005 0000 00

0 0 4,297,000  نايوجددم نكسم نيمات همانرب1903006
ششوپ تحت

4,297,00004,297,000 2,367,2902,680,00000 00

0 0 25,139,000  تشيعم كمك نيمات همانرب1903007
ششوپ تحت نايوجددم

25,504,000025,139,000 21,776,97326,822,000365,0000 00

0 250,000 562,000 812,0000812,000يعامتجا هافر تامدخ هعسوت همانرب1903008 950,7721,387,00000 00

188,001 0 252,000  يگنهرف تامدخ هعسوت همانرب1903009
راك يورين يعامتجاو

335,500188,001440,001 146,181178,85083,500457,600 382,950880,001

0 0 100,000  تنايص و يزاسدنمناوت همانرب1903011
يعامتجا

120,0000100,000 28,00020,00020,0000 00

0 0 250,000 250,0000250,000نارگراثيا لاغتشازا تيامح همانرب1903015 098,95900 00

0 0 7,072,000 7,072,00007,072,000نادنملاس زا تيامح همانرب1903016 8,462,5149,602,00000 00

0 0 300,000 944,6000300,000نايگنهرفزا تيامح همانرب1903017 64,5001,162,000644,6000 00

11,000 0 5,875,500 5,875,50011,0005,886,500ناناوجونو ناكدوكزا تيامح همانرب1903018 3,312,4384,312,07000 021,900

17,501 0 4,157,500  نانزو هداوناخزا تيامح همانرب1903019
راوناخ تسرپرس

4,157,50017,5014,175,001 3,250,2453,690,23600 8,83633,000

0 0 550,000 550,0000550,000يعامتجا ياه تيامح همانرب1903021 287,459535,82500 00

0 0 6,000,000 يتشيعمو يگنهرف ياهتيامح همانرب1903022
نويناحورو بالطزا

6,000,00006,000,000 3,812,0015,477,00000 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 750,000  هب طوبرم ياه هنيزه همانرب1903023
تلود ناگتسشنزاب

750,0000750,000 677,369750,00000 00

0 0 552,755  هضرع شهاك همانرب1903024
نادرگناوروردخمداوم

552,7550552,755 437,293524,70000 00

0 0 144,600,000  قوقح تخادرپ هب كمك همانرب1903025
 ناريگب هفيظو،ناگتسشنزاب يايازمو
يركشل ناريگب يرمتسمو

144,600,0000144,600,000 156,748,000152,583,00000 00

0 0 265,426,306  قوقح تخادرپ هب كمك همانرب1903026
 ناريگب هفيظو،ناگتسشنزاب يايازمو
يروشك ناريگب يرمتسمو

265,426,3060265,426,306 186,153,368185,307,80500 00

0 0 27,000  ياه بيسآزا يريگشيپ همانرب1903027
ديلوتوراك هعماج يعامتجا

27,000027,000 3,94525,00000 00

0 0 609,436  ياه بيسآزا يريگشيپ همانرب1903028
يعامتجا

609,4360609,436 283,732294,40000 00

0 0 705,000 718,5000705,000اهتيلولعمزا يريگشيپ همانرب1903029 486,055595,00013,5000 00

0 0 1,200,000  ناگديد بيسآزا تيامح همانرب1903031
يعامتجا

1,200,00001,200,000 745,9331,236,00000 00

0 0 26,000 ياه تيلولعم شهاكو لرتنك همانرب1903032
راك ثداوحزا يشان

26,000026,000 4,84425,00000 00

0 0 77,000 245,750077,000صاخراشقا لاغتشازا تيامح همانرب1903033 77,680227,000168,7500 00

0 0 5,127,280  نايوجددم لاغتشا زا تيامح همانرب1903034
ششوپ تحت

5,307,28005,127,280 2,041,7632,790,000180,0000 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

0 0 6,179,250 1903035) صاخ ناراميب زا تيامح همانرب
 ،يزيلايد ،يمسالات ،يليفومه

سا . ما ،يناطرس )

6,179,25006,179,250 5,323,7045,775,00000 00

13,600,7481,511,70815,363,28643,00043,00015,155,456يشخبناوت لصف1904000 9,996,07812,376,690250,8309,80676,0000

0 32,000 2,100  يتشادهب تامدخ هيارا همانرب1904001
نارياز هب ينامردو

34,100034,100 21,77530,00000 00

0 0 1,561,720  و يتشادهب تامدخ هئارا همانرب1904002
ششوپ تحت نايوجددم هب ينامرد

1,575,22001,561,720 1,013,3461,215,00013,5000 00

43,000 1,445,000 10,164,020  هب يشخبناوت تامدخ هيارا همانرب1904003
نادنمزاين

11,716,35043,00011,652,020 7,572,0829,507,677107,3300 9,80676,000

0 0 700,000  ينامرد تامدخ هيارا همانرب1904004
نارگراثيا هب يشخبناوتو

700,0000700,000 565,857598,94000 00

0 0 1,117,000  يناوتزاب ،نامرد تامدخ هئارا همانرب1904005
ناداتعم بيسآ شهاك و

1,247,00001,117,000 803,090976,150130,0000 00

0 34,708 55,908  نازومآ شناد يشخبناوت همانرب1904010
ييانثتسا

90,616090,616 19,92848,92300 00

 روما رد هعسوتو قيقحت لصف1905000
يعامتجا هافر

50,89038,00088,8900088,890 1,177,77253,8990000

0 38,000 50,890 88,890088,890يدربراك ياه شهوژپ همانرب1905001 1,177,77253,89900 00
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1397 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

 هرامش
 هقبط
يدنب

ناونع

يا هنيزه

 يا هيامرس
1  تسويپ

لك عمج 1397    دروآرب

عمجهقرفتميمومع هنيزه

دركلمع
1395

بوصم
يصاصتخا1396

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
دركلمع

1395
بوصم

يصاصتخاهقرفتم1396
عمج

1397    دروآرب

لاير نويليم هب غلابم

تارابتعا لك عمج

 رد يلحم ييارجا ياههاگتسد فراصم و عبانم
اهناتسا

هقرفتم ياهفيدر تارابتعا

1,369,212,4091,697,448,0931,847,380,534113,011,275426,904,1092,387,295,918256,774,948452,001,179193,535,575121,043,919296,727,5753,121,756,680هناگ هد روما عمج

432,798,234 0

673,238,462 112,224,200 4,587,200 4,445,000 103,192,000 148,909,350 38,101,469 561,014,262 8,628,800 0 550,744,462 503,542,335 485,254,021

4,901,031,838 293,518,022 133,087,982 306,782,741 296,727,575 673,171,529 315,412,365 2,838,245,105 435,532,909 364,515,687 2,398,124,996 2,429,391,428 2,003,828,803

181,293,822181,293,822 20,535,94872,261,000 251,504,412251,504,412 149,362,373228,401,000

128,500,782

416


