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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

450,000يروهمج تساير داهن 1010001660,0000660,0001,110,000

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 10224000450,000450,000

روشك يمومع تسايس يربهار همانرب 10225300,0000300,0000300,000

3,10032.258100,0000100,000100,000هام - رفنتلود نالك ياه يشم طخ و همانرب نييعت

3,10032.258100,0000100,000100,000هام - رفنيتينما و يعافد ياه تسايس نييعت

3,10032.258100,0000100,000100,000هام - رفنروشك يعافد و يتينما ،يسايس روما رب تراظن

ييارجا ياههاگتسد روما يگنهامه و يلاع تراظن همانرب 10226300,0000300,0000300,000

1001,000.000100,0000100,000100,000هام - رفنتاداهنشيپ و حياول هب طوبرم تارظن قيفلتو يسررب

1001,000.000100,0000100,000100,000هام - رفنيتاقيقحت و يملع،يشزومآ،يگنهرف،يعامتجا روما رب تراظن

501,000.00050,000050,00050,000هام - رفنييارجا ياههاكتسد و روما رب يلاع تراظن

1,00050.00050,000050,00050,000هام - رفنييارجا ياههاگتسد فالتخا عفر و يگنهامه

تلود تايه روما هرادا همانرب 1022720,000020,000020,000

15040.0006,00006,0006,000هام - رفنتلود يقوقح روما ماجنا

20050.00010,000010,00010,000هام - رفنتلود ياهنويسيمگ روما هراداو يزاس ميمصت

1,0004.0004,00004,0004,000هام - رفنيناسر عالطا و تاغيلبت روما يگنهامه

تلود يقوقح روما يربهار همانرب 1022810,000010,000010,000

1,5002.0003,00003,0003,000هام - رفنيللملا نيب عماجم رد تيوضع و اهقفاوت روما هرادا

20020.0004,00004,0004,000هام - رفنتاررقم و نيناوق حيقنت و نيودت و هيهت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

15020.0003,00003,0003,000هام - رفنتلود يضارا و يكلم تافالتخا عفر و يراذكاو تيريدم

تخوس فرصم و لقن و لمح تيريدم همانرب 1023820,000020,000020,000

60333.33320,000020,00020,000هام - رفنتخوس فرصم و لقن و لمح تيريدم روما يربهار

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082210,000010,000010,000

100100.00010,000010,00010,000هناماسيصصخت و يرادا ياههناماس ندرك هزيناكم

1( كمك ) 400يروآون و يروآ نف ياهيراكمه زكرم 1010002450,0000450,000450,400

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 10224000400400

صاخ ياه يروانف هعسوت و لاقتنا زا تيامح همانرب 10229250,0000250,0000250,000

645387.597250,0000250,000250,000هژورپصاخ ياهيروانف لاقتنا زا تيامح

نيون و يا هتشر نيب ياه يروانف هعسوت زا تيامح همانرب 10544200,0000200,0000200,000

645310.078200,0000200,000200,000هژورپيا هتشر نيب ياهيروانف هعسوت و لاقتنا رد ليهست

- يرورض ياه هنيزه - صاخشا هب كمك  يروهمج تساير داهن
يتلودو يصوصخ يقوقح و  يقيقح

0 1010003702,0000702,000702,000

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك همانرب 10231702,0000702,0000702,000

3,000234.000702,0000702,000702,000رفنيقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك

2,200ناريا مولع ناتسگنهرف 101000480,0001,85081,85084,050

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051880,0001,85081,850081,850

241339.62780,0001,85081,85081,850لاس - رفنروشكرد نونف و مولع هعسوت هب كمك

6,000يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف 1010005100,00012,000112,000118,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051840,000040,000040,000

26675.18820,000020,00020,000لاس - رفنيسراف نابز روتسد شراگن و حالصا

26675.18820,000020,00020,000لاس - رفنيسراف نابز رد يسيون گنهرف يربهار و نيودت

شناد يدوجوم نيودت و يروآدرگ همانرب 1053260,00012,00072,000072,000

266157.89530,00012,00042,00042,000هام -رفنيقيبطت تايبدا نيودت

266112.78230,000030,00030,000هام -رفنيسراف نابز رد تاملك ينيزگ هژاو

20,000ناريا يكشزپ مولع ناتسگنهرف 101000690,00020090,200110,200

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051890,00020090,200090,200

150301.33345,00020045,20045,200لاس - رفنتمالس هنيمز رد نونف و مولع هعسوت

150300.00045,000045,00045,000لاس - رفنتمالس هنيمز رد يرگن هدنيآ و يزادرپ هيرظن

150هداوناخ و نانز روما تنواعم 1010007150,0000150,000150,150

هداوناخ ميكحت و نانز ياهيدنمناوت ءاقترا همانرب 30217100,0000100,0000100,000

201,000.00020,000020,00020,000حرطنانز يلغش ياهتراهم ياقترا

30666.66720,000020,00020,000رفنهداوناخ و نانز ينامسج تمالس و يناور تشادهب تيعضو ياقترا

100100.00010,000010,00010,000شيامهاههاگشيامن و اهتسشن يرازگرب

201,000.00020,000020,00020,000حرطنانز لئاسم صوصخ رد همجرت و هرواشم ،هعلاطم ،قيقحت

201,000.00020,000020,00020,000حرطهبخن و نيرفآراك ،هدنسيون ،ققحم ،دنمرنه ،رگراثيا نانز قيوشت

101,000.00010,000010,00010,000حرطيگنهرف ياه حرط و يشزومآ ياه همانرب زا تيامح

3



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ناناوج يعامتجا ياهتكراشم و اهلكشت زا تيامح همانرب
نانز

3025246,000046,000046,000

12,000.0002,00002,0002,000مسارمهداوناخ يلم زور و نز زور مسارم يرازگرب

104,400.00044,000044,00044,000لكشتناوناب ياهلكشت و اهينواعت زا تيامح

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30274000150150

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408224,00004,00004,000

40100.0004,00004,0004,000هناماسهداوناخ و نانز هزوح رد يتاعالطا ياه كناب زا تيامح

1,200يسانش ناريا داينب 101000870,0004,00074,00075,200

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140001,2001,200

يدربراك و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب 1052940,0004,00044,000044,000

150166.60020,9904,00024,99024,990ملع لماعت صخاشيسانشناريا هب طوبرم ياهيسرك تيوقت و ءايحا

100190.00019,000019,00019,000هژورپيسانش ناريا هنيمز رد هعلاطم و شهوژپ ماجنا

110.0001001010ملع لماعت صخاشيسانش ناريا هنيمز رد تاعلاطم ورملق و موهفم نييعت

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010910,000010,000010,000

52,000.00010,000010,00010,000وجشناديسانشناريا هنيمز رد ارتكد شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012820,000020,000020,000

120166.66720,000020,00020,000وجشناديسانشناريا هنيمز رد دشرا يسانشراك شزومآ

1,400رنه ناتسگنهرف 101000990,0002,00092,00093,400

تاررقم و طباوض، درادناتسا ءاقترا و نيودت همانرب 1050860,0002,00062,000062,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

80775.00060,0002,00062,00062,000درادناتسا دنستاررقم و طباوض ، درادناتسا ءاقترا و نيودت

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051820,000020,000020,000

26576.92315,000015,00015,000تعاس -رفنرنه هنيمز رد نونف و مولع هعسوت

16312.5005,00005,0005,000ملع لماعت صخاشرنه هنيمز رد يرگن هدنيآ و يزادرپ هيرظن

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 302740001,4001,400

يلم و يمالسا رنه ثاريم زا يرادساپ همانرب 3029610,000010,000010,000

10300.0003,00003,0003,000ناونعيمالسا رنه و گنهرف هعاشا

5600.0003,00003,0003,000تعاس -رفنيلحم و يلم ،يمالسا رنه هعسوت و ظفح يارب يراذگتسايس

5800.0004,00004,0004,000هژورپطبترم ياههتشر و رنه هنيمز رد ياهتشر نيب طابترا هعلاطم

200اميس و ادص رب تراظن ياروش 1010001032,000032,00032,200

يبابيشزرا و تراظن همانرب 3027032,000032,000032,000

16750.00012,000012,00012,000هدنورپهناگ هس ياوق تاياكش هب يگديسر

40150.0006,00006,0006,000تعاس رازهاميس و ادص ياهمانرب نيودت و طبض

37526.66710,000010,00010,000تعاس رازهاههمانرب يياوتحم ليلحت و تراظن

10040.0004,00004,0004,000تعاساميس و ادص ياههمانرب يجنسرظن

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30274000200200

347رنه هدكشهوژپ 1010001112,00020012,20012,547

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 10224000347347

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053312,00020012,200012,200
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

25248.41312,00020012,20012,200هژورپيرنه ياهشهوژپ ماجنا

0يدربهار ياه يسررب زكرم 1010001230,000030,00030,000

يدربهار ياهشهوژپ همانرب 1021530,000030,000030,000

40750.00030,000030,00030,000هژورپيدربهار ياهشهوژپ ياههژورپ يارجا

يللملا نيب يقوقح يواعد - 0للملا نيب يقوقح روما زكرم 10100013350,0000350,000350,000

يللملا نيب يواعد هب يگديسر همانرب 10304350,0000350,0000350,000

200750.000150,0000150,000150,000هدنورپيتلود ييارجا ياههاگتسد هب طوبرم ميرحت ياههدنورپ يريگيپ

 رياسو اكيرما مكاحم رد يتسيرورت دض هب موسوم يواعد هب يگديسر
يياپورا ياهتلود عجارم

1001,000.000100,0000100,000100,000هدنورپ

502,000.000100,0000100,000100,000هدنورپاكيرما- ناريا يواعد يرواد ناويد رد ناريا يواعد هب يگديسر

- لح و نيناوق حيقنت و يقوقح ياهشهوژپ يقوقح تنواعم
تيحالص دييات و يواعد فالتخا

0 1010001429,000029,00029,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1010310,000010,000010,000

50100.0005,00005,0005,000هژورپيقوقح ياهشهوژپ ماجنا

10500.0005,00005,0005,000دروميقوقح تاررقم يزاس هداس

تلود يقوقح روما يربهار همانرب 1022819,000019,000019,000

15,000.0005,00005,0005,000هناماستاررقم و نيناوق يلم هناماس يناسر زورب

50280.00014,000014,00014,000درومتاررقم و نيناوق راشتنا و حيقنت و نيودت

) هب كمك كمك ) سلجم روما يربهار - سلجم روما تنواعم
يقوقح و يقيقح صاخشا

0 1010001535,000035,00035,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

روشك يمومع تسايس يربهار همانرب 1022535,000035,000035,000

20250.0005,00005,0005,000هژورپيرامآ ليلحت و هيزجت و قيقحتو شهوژپ روما ماجنا

51,000.0005,00005,0005,000هرودشزومآ ياههرود يرازگرب

115,000.00015,000015,00015,000درومهيئاضق و هننقم و هيرجم هوق نيب يراكمه و لماعت

101,000.00010,000010,00010,000هناماسيتاعالطا كناب ليمكت

1( تباقر ياروش ) 0تباقر يلم زكرم 1010001628,000028,00028,000

يلخاد رازاب ميظنت همانرب 4050226,000026,000026,000

50520.00026,000026,00026,000لمعلاروتسدراصحنا عنم و تباقر ليهست

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 405052,00002,00002,000

20100.0002,00002,0002,000دروميراصحنا تامدخ و اهالاك تميق لمعلاروتسد نييعت

0تلود روما رتفد 1010001710,000010,00010,000

تلود تايه روما هرادا همانرب 1022710,000010,000010,000

 يزاس ميمصت تهج رد يسانشراك تيفرظ زا هدافتسا و تاعلاطم ماجنا
تلود تايه رتفد

100100.00010,000010,00010,000هژورپ

0يروانف تاعلاطم هدكشهوژپ 1010001811,80020,00031,80031,800

نيون و يا هتشر نيب ياه يروانف هعسوت زا تيامح همانرب 1054411,80020,00031,800031,800

50636.00011,80020,00031,80031,800هژورپيروآون و يروانف هعسوت تيريدم اب طبترم ياهشهوژپ ماجنا

0دهعت مدع شبنج هناخريبد 1010001920,000020,00020,000

للملانيب طباور همانرب 1021920,000020,000020,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

201,000.00020,000020,00020,000روشكيربهار للملا نيب طباور روما

ماظن شهوژپ و هرواشم تامدخ  روهمجسيير لوا نواعم رتفد -
يبايزرا

0 10100020100,0000100,000100,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 10103100,0000100,0000100,000

502,000.000100,0000100,000100,000هژورپيرادا ماظن شهوژپ و هرواشم تامدخ ماجنا

صاخشا يدادرارق تامدخ 0يروهمج تساير داهن - 10100021478,0000478,000478,000

روشك يمومع تسايس يربهار همانرب 10225478,0000478,0000478,000

1,500318.667478,0000478,000478,000هام - رفنتلود نالك ياه يشم طخ و همانرب نييعت

مشق يتعنص 350,000 يراجت دازآ هقطنم نامزاس - 10100022000350,000

يا هداج لقن و لمح همانرب 40702000350,000350,000

300يلم تينما يلاع ياروش 101004182,000082,00082,300

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1020610,000010,000010,000

50200.00010,000010,00010,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 10224000300300

يلم تينما همانرب 1023072,000072,000072,000

92477.92272,000072,00072,000هام - رفنيلم تينما يربهار

 هدشن ينيب شيپ ياه هنيزه ،يلم تينما يلاعياروش يعافد -
1 يتينما

0 101004270,000070,00070,000

تاقيقحت و تاعالطا همانرب 2020370,000070,000070,000

170,000.00070,000070,00070,000هدنورپتاقيقحت و تاعالطا يسررب

8



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

150يربهر ناگربخ سلجم هناخريبد 101015130,860030,86031,010

يربهر ناگربخ سلجم روما همانرب 1021430,860030,860030,860

72042.86130,860030,86030,860هام - رفنناگربخ ياه سالجا و هسيئر تايه ، اهنويسيمك روما هرادا

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 10224000150150

400شنيزگ يلاع تايه 101020130,850030,85031,250

يتلود تمدخ هب دورو ياهتيحالص زارحا همانرب 1021030,850030,850030,850

4,5006.85630,850030,85030,850هدنورپيتلود تمدخ هب دورو ياهتيحالص زارحا

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 10224000400400

- ياه هتسه و يزكرم ياهتايه هب كمك شنيزگ يلاع تايه
روشك رسارس نارگشنيزگ و ناققحم و شنيزگ

0 101020210,000010,00010,000

يتلود تمدخ هب دورو ياهتيحالص زارحا همانرب 1021010,000010,000010,000

40025.00010,000010,00010,000درومروشك شنيزگ روما ماجن ا هب كمك

2,500ماظن تحلصم صيخشت عمجم 1010261300,0000300,000302,500

ماظن يلك ياه تسايس رب تراظن همانرب 10110160,0000160,0000160,000

2,50033.74684,365084,36584,365هام - رفنتاعالطا  يروآ عمج و تراظن ياهصخاش نيودت

2,04037.07675,635075,63575,635هام - رفنماظن ياهتسايس يارجا نسح رب تراظن

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 102240002,5002,500

يدربهار ياهتسايس نيودت همانرب 10232140,0000140,0000140,000

202,110.20042,204042,20442,204شرازگيربهر هب يتروشم رظن هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3,49812.25042,851042,85142,851هام - رفنماظن يلك ياهتسايس نيودت

401,373.62554,945054,94554,945هبوصمنابهگن ياروش و سلجم فالتخا لح

2,000كيژتارتسا تاقيقحت زكرم 101026280,000080,00082,000

يدربهار ياهشهوژپ همانرب 1021580,000080,000080,000

160500.00080,000080,00080,000هژورپتاعلاطم و تاقيقحت ماجنا

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 102240002,0002,000

0يراذگتسايس هدكشهوژپ 101026316,000016,00016,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051016,000016,000016,000

50320.00016,000016,00016,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

0يدربهار تاقيقحت هدكشهوژپ 101026425,000025,00025,000

يدربهار ياهشهوژپ همانرب 1021525,000025,000025,000

26961.53825,000025,00025,000هژورپيدربهار ياهشهوژپ ماجنا

ماظن تحلصم صيخشت عمجم هناخريبد - يشهوژپ روما تيوقت
اه هاگشناد و ناگبخن اب طابترا و هناخريبد

0 1010265120,0000120,000120,000

يدربهار ياهشهوژپ همانرب 10215120,0000120,0000120,000

200600.000120,0000120,000120,000هژورپيدربهار ياهشهوژپ ماجنا

3,000ردخم داوم اب هزرابم داتس 10103411,500,00001,500,0001,503,000

اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب 1030145,000045,000045,000

250,0000.18045,000045,00045,000هدنورپردخم داوم مئارج ياههدنورپ هب يگديسر
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 105170002,0002,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3041515,000015,000015,000

53,000.00015,000015,00015,000هژورپردخم داوم اب هزرابم يدربراك ياهشهوژپ

ردخم داوم هب دايتعا زا يريگشيپ همانرب 30443400,0000400,0000400,000

 دايتعا زا يشان ياهيراميب راشتنا زا يريگشيپ و يگنهرف تامدخ هئارا
هناگراهچ ياهطيحم رد اهنادرگناور و ردخم داوم هب

4,000,0000.100400,0000400,000400,000شزومآ -رفن

ناداتعم بيسآ شهاك و يناوتزاب ،نامرد همانرب 30452595,0000595,0000595,000

400,0001.000400,0000400,000400,000دروم رفنناداتعم يناوتزاب و ينامرد تامدخ هئارا

10,0004.50045,000045,00045,000زكرمرايس ياهميت و يرذگ زكارم رد بيسآ شهاك تامدخ هئارا

3,20046.875150,0000150,000150,000هرود -رفنناداتعم بيسآ شهاك و نامرد ،يرادهگن زكارم ياذغ هنيزه كمك

ردخم داوم هضرع اب هلباقم همانرب 30473390,0000390,0000390,000

510,000.00050,000050,00050,000دروميتايلمع و يتاعالطا تامادقا هعسوت

500630.000315,0000315,000315,000نتردخم داوم عاونا فشك و ردخم داوم قاچاق اب هلباقم

212,500.00025,000025,00025,000هاگتسيايسرزاب و تسيا ياههاگتسيا تيوقت و شرتسگ هب كمك

يشخبارف و يللملانيب ياهيراكمه همانرب 3047650,000050,000050,000

76065.78950,000050,00050,000دروماهيراكمه حطس ءاقترا و يللملانيب ياهسالجا رد لاعف تكراشم

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 304860001,0001,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408225,00005,00005,000

20250.0005,00005,0005,000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا

2,716ناگبخن يلم داينب 1010481380,5880380,588383,304
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يناسنا ياه هيامرس ءاقترا و هعسوت زا تيامح همانرب 105160002,7162,716

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 10518380,5880380,5880380,588

180283.50651,031051,03151,031هژورپيدربهار و نالك ياهتسايس و اههمانرب يارجا

185172.97332,000032,00032,000هژورپيناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف يارجا

137277.37238,000038,00038,000هژورپاهتخاسريز نيمات

440248.864109,5000109,500109,500رفنيناسنا هيامرس اقترا و هعسوت زا تيامح

 ديلوت ياتسار رد رترب ياهدادعتسا و ناگبخن زا يونعم و يدام تيامح
يروانف و ملع

2,22017.56839,000039,00039,000رفن

 و ناگبخن اب طابترا هعسوت و يزاسدنمناوت ،تياده ،يياسانش
رترب ياهدادعتسا

10,00011.106111,0570111,057111,057دادعت

6,790روهمج سيير يروانف و يملع تنواعم 10105211,823,00001,823,0001,829,790

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 10518362,5070362,5070362,507

 عماج هشقن هب طوبرم تامادقا و تاررقم و اههماننييآ بيوصت و يسررب
روشك يملع

100370.00037,000037,00037,000دروم

350342.857120,0000120,000120,000شيامهيصصخت-يملع ياهرانيمس و اهشيامه يرازگرب

287278.74680,000080,00080,000رفنهناروانف-يملع تاقباسم ناگديزگرب زا تيامح

254177.16545,000045,00045,000ناونعيصصخت ـ يملع تالاقم و اههمان ناياپ زا تيامح

570141.24080,507080,50780,507هام - رفنيراذگتسايس و تيريدم

يروانف يبايرازاب همانرب 10519270,0000270,0000270,000

180722.222130,0000130,000130,000حرطناينبشناد تامدخ و اهالاك تارداص هعسوت يزاسرتسب

179782.123140,0000140,000140,000دروميروانف لدابت ياههورگراك زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210006,7906,790

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 10534462,0600462,0600462,060

585,018.276291,0600291,060291,060هژورپيلم يروانف نالك ياه هژورپ زا تيامح

130615.38580,000080,00080,000حرطللملانيب حطس رد كرتشم ياهيراكمه زا تيامح

148614.86591,000091,00091,000حرطيروانف يساملپيد ياقترا هب كمك

تعنص و هاگشناد ياه يراكمه زا تيامح همانرب 10547230,0000230,0000230,000

 تخاس يهاگشيامزآ داوم و تازيهجت هاگشيامن يرازگرب زا تيامح
ناريا

3,80035.000133,0000133,000133,000هاگشيامن دروم

137708.02997,000097,00097,000حرطتعنص و شناد يگنهامه ياهنوناك زا تيامح

ناينب شناد ياه تكرش و ينيرفآ نف هب كمك همانرب 10554241,5480241,5480241,548

 بختنم ياه حرط زا تيامح
دشر زكارم و اه كراپ

179434.91677,850077,85077,850هژورپ

370307.703113,8500113,850113,850عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

 اه كراپ يزاسدنمناوت هب كمك
دشر زكارم و

260191.72349,848049,84849,848دشر زكرم و كراپ

يروانف و ملع يزاسيراجت و يركف تيكلام زا تيامح همانرب 10557256,1850256,1850256,185

230971.522223,4500223,450223,450هژورپريذپرطخ ناراذگهيامرس تكراشم بذج يارب مزال تامدخ هيارا

45727.44432,735032,73532,735داهنيروانف و ملع يماح يلام ياهداهن يزاسدنمناوت

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082270007000700

1700.0007000700700هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

81,481يژولونكت ونان يروانف داتس 1010522532,6000532,600614,081
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700000

ونان يروانف هعسوت زا تيامح همانرب 10539532,6000532,6000532,600

167973.653162,6000162,600162,600هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت هب كمك

1981,313.131260,0000260,000260,000هژورپونان يروانف هعسوت ياهتخاس ريز هعسوت هب كمك

139791.367110,0000110,000110,000هژورپيللملا نيب ياهيراكمه هعسوت هب كمك

2,716روشك ناروانف و نارگشهوژپ زا تيامح قودنص 1010523163,0001,200164,200166,916

يناسنا ياه هيامرس ءاقترا و هعسوت زا تيامح همانرب 105160002,7162,716

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051868,000068,000068,000

 تيولوا اب لوا زارت ناروانف و نارگشهوژپ هب يشهوژپ يسرك ياطعا
يا هتشر نايم ياهيروانف و مولع

45177.7788,00008,0008,000رفن

39487.17919,000019,00019,000هژورپيروانف و يملع هناروآ ون روما زا تيامح

53471.69825,000025,00025,000رفنيللملانيب كرتشم و يلخاد-ارتكد اسپ يشهوژپ ياه هرود زا تيامح

اب يناريا ناروانف و نارگشهوژپ هناروانف ياهدرواتسد زا تنايص هب كمك
يللملانيب تاعارتخا تبث رب ديكات

50320.00016,000016,00016,000عارتخا

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 1053495,0001,20096,200096,200

570120.35168,00060068,60068,600هژورپيشهوژپ ياهحرط زا تيامح

59467.79727,00060027,60027,600هژورپيللملانيب و يملع ياهيراكمه هعسوت هب كمك

54,216سيدرپ يروانف كراپ 1010524143,277105,000248,277302,493

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051524,50050,00074,500074,500

42154.7626,50006,5006,500تكرشيراجيتسا و يكيلمت ياهتكرش شريذپ و بذج
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

39128.2055,00005,0005,000دحاوكراپ دشر زكارم اپون روانف ياهدحاو شريذپ و بذج

67835.8216,00050,00056,00056,000تنتپ ناونعوضع ياهتكرش يللملانيب و يلخاد ياهتنتپ تبث زا تيامح

26269.2317,00007,0007,000زكرميرامقا دشر زكارم يربهار و يزادناهار

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100054,21654,216

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053359,37750,000109,3770109,377

1109,377.00059,37750,000109,377109,377هرود)ص( مظعا ربمايپ هزياج ياطعا و يروانف هراونشج يرازگرب و يربهار

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 1053459,4005,00064,400064,400

 ،يناتسا ياهرازاب نف( ناريا يلم رازاب نف هكبش دوبهب و هعسوت
)يتعنص و يهاگشناد ،يصصخت

98142.33713,949013,94913,949تيلاعف

411,362.75040,4515,00045,45145,451هرودروشك زاين دروم ياهيروانف لاقتنا هب كمك

10448.0775,00005,0005,000تعاس -رفنيللملانيب و يلم يروانف ياهيراكمه هب كمك

0يتخانش مولع يروانف هعسوت داتس 1010525117,3000117,300117,300

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 10510117,3000117,3000117,300

121413.22350,000050,00050,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت هب كمك

47134.0436,30006,3006,300حرطيللملانيب ياهيراكمه هعسوت هب كمك

135451.85261,000061,00061,000هژورپيتخانش مولع يروانف هعسوت ياهتخاس ريز هب كمك

0يروانف تسيز هعسوت داتس 1010526115,3000115,300115,300

يروانف تسيز هعسوت زا تيامح همانرب 10538115,3000115,3000115,300

94627.66059,000059,00059,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

23260.8706,00006,0006,000حرطيللملانيب ياهيراكمه هعسوت هب كمك

67750.74650,300050,30050,300هژورپيروانف تسيز يروانف هعسوت ياهتخاس ريز هب كمك

روهمج سيير يروانف و يملع تنواعم - هعسوت ياهداتس
ناگبخن و ناوج نارگشهوژپ هاگشاب و يدربهار ياهيروانف

0 1010527348,6000348,600348,600

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 10517348,6000348,6000348,600

67895.52260,000060,00060,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت هب كمك

28214.2866,00006,0006,000حرطيللملانيب ياهيراكمه هعسوت هب كمك

171,882.35332,000032,00032,000هژورپتاطابترا و تاعالطا يروانف هعسوت ياهتخاس ريز هب كمك

311,148.38735,600035,60035,600هژورپريذپ ديدجت و ون ياهيژرنا يروانف هعسوت ياهتخاس ريز هب كمك

5200.0001,00001,0001,000هژورپنيون و ياهتشرنيب يروانف هعسوت ياهتخاس ريز هب كمك

521,884.61598,000098,00098,000هژورپيداينب ياهلولس يروانف هعسوت ياهتخاس ريز هب كمك

47957.44745,000045,00045,000هژورپيتنس بط و ييوراد ناهايگ يروانف هعسوت ياهتخاس ريز هب كمك

121,250.00015,000015,00015,000هژورپكينورتكلاوركيم يروانف هعسوت ياهتخاس ريز هب كمك

202,800.00056,000056,00056,000هژورپاضف اوه يروانف هعسوت ياهتخاس ريز هب كمك

هيامرس شيازفا هب كمك روهمجسيير يروانف و يملع تنواعم -
ييافوكش و يروآون قودنص

0 10105288,550,00008,550,0008,550,000

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 105188,550,00008,550,00008,550,000

18,550,000.0008,550,00008,550,0008,550,000قودنصيروانف و يملع ياهتيلاعف ءاقترا و هعسوت

0روشك يزاجم ياضف يلم زكرم 101077126,850026,85026,850
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 1050226,850026,850026,850

32,913.3338,74008,7408,740شرازگيزاجم ياضف ياهصخاش دصر و شياپ

 يارجا ياههمانرب و اهتسايس دربشيپ يارب يگنهامه و ينابيتشپ
يزاجم ياضف

16,671.0006,67106,6716,671شرازگ

15,206.0005,20605,2065,206دنساوتحم يزاسدنمماظن و يهدناماس

14,138.0004,13804,1384,138دنسيزاجم ياضف تمالس و تينما ءاقترا ياهدربهار نيودت و تيريدم

21,047.5002,09502,0952,095دنساوتحم و تخاسريز تامدخ يدربهار تاعلاطم

0روهمجسيير ييارجا تنواعم 101081120,000020,00020,000

ييارجا ياههاگتسد روما يگنهامه و يلاع تراظن همانرب 1022620,000020,000020,000

50400.00020,000020,00020,000هام - رفنروهمج سيير يتراظن روما ينابيتشپ و يربهار

0روشك زا جراخ نايناريا روما يلاع ياروش 1010812210,0000210,000210,000

روشك زا جراخ نايناريا روما يهدناماس همانرب 10239210,0000210,0000210,000

4,5807.64235,000035,00035,000هناماسنايناريا هب هنيهب تامدخ هئارا هناماس داجيا

83042.16935,000035,00035,000درومنايناريا تكراشم ليهست و يزاس رتسب

12,5002.80035,000035,00035,000نامزاسداهن مدرم ياهنامزاس تيوقت و هعسوت

2,50014.00035,000035,00035,000رفنروشك زا جراخ نايناريا يمالسا -يناريا تيوه تيوقت و ظفح

1,00035.00035,000035,00035,000رفنهديد بيسآ نايناريا زا تيامح

1,00035.00035,000035,00035,000رفنروشك زا جراخ نايناريا قوقح زا تنايص و تيامح

2,000ندش يناهج تاعلاطم زكرم 101081389,0005,00094,00096,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1010389,0005,00094,000094,000

200470.00089,0005,00094,00094,000هژورپندش يناهج هنيمز رد لماعت و  شهوژپ

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 102240002,0002,000

2,293درادناتسا هاگشهوژپ 101081489,42565,000154,425156,718

يندعم و يتعنص ياهتخاسريز همانرب 403010002,2932,293

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4030589,42565,000154,4250154,425

86436.76531,765031,76531,765دروميهاگشيامزآ تامدخ هيارا

51252.29412,867012,86712,867هژورپفلتخم شخب يسانش بيسآ صوصخ رد يدربراك ياه هژورپ ماجنا

48185.9588,92608,9268,926دادعتيللملا نيب و يلم بوصم ياهدرادناتسا حالصا و يرگنزاب

1,06894.44535,86765,000100,867100,867دادعتيللملا نيب و يلم بوصم درادناتسا نيودت

42,700ناريا يياضف نامزاس 101081533,400033,40076,100

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 408170005,9105,910

يياضف ياهدربراك و يروانف هعسوت همانرب 4082133,400033,400033,400

13,026.0003,02603,0263,026همانربيياضف يزاس گنهرف و جيورت ،شزومآ

32,571.0007,71307,7137,713هناماسيياضف ياه هناماس هعسوت و يحارط ،يزير همانرب

1822.0008220822822دنسيياضف ياه يروانف و اه هناماس ياهدربهار نيودت

3907.0002,72102,7212,721همانربيياضف يروانف و شناد هعسوت

15,306.0005,30605,3065,306زكرميياضف ياه تخاسريز هعسوت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

11,031.0001,03101,0311,031همانربيياضف تافاشتكا و مولع هعسوت

31,900.3335,70105,7015,701هتسبيياضف تامدخ و دربراك هعسوت

12,037.0002,03702,0372,037هتسبنابيتشپ و تيريدم ياه ماظن هعسوت

12,036.0002,03602,0362,036گنسمه تمدخيللملا نيب و يا هقطنم ياه يراكمه شرتسگ

13,007.0003,00703,0073,007هناماسيياضف ياه هناماس تيريدم و يرادهگن

180,000ناريا يياضف هاگشهوژپ 1010816113,6881,000,0001,113,6881,293,688

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 10502000100,000100,000

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100080,00080,000

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105338,32071,68280,002080,002

2,84025.1947,45764,09371,55071,550دادعتيياضف شناد تيريدم و ملع ديلوت

 يللملانيب يصصخت و يملع عماجم رد رثوم و لاعف روضح و تيوضع
يياضف هزوح

16528.2508637,5898,4528,452داديور

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010852,684464,159516,8430516,843

3116,672.35552,684464,159516,843516,843هژورپيياضف هزوح اب طبترم ياههژورپ يارجا

يياضف ياهدربراك و يروانف هعسوت همانرب 4082152,684464,159516,8430516,843

3116,672.35552,684464,159516,843516,843هژورپيياضف هزوح اب طبترم ياههژورپ يارجا

107,799درادناتسا يلم نامزاس 1010817171,6950171,695279,494

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 301658,23208,23208,232

17,1770.4798,23208,2328,232تعاس -رفنيديلوت ياهدحاو تيفيك لرتنك نيلوئسم يشزومآ ياه هرود يرازگرب

19



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يندعم و يتعنص ياهتخاسريز همانرب 4030100096,09996,099

يتعنص تاديلوت ياقترا همانرب 4030800011,70011,700

درادناتسا نيودت  همانرب 4031339,490039,490039,490

32891.43929,992029,99229,992دادعتيللملا نيب و يلم بوصم ياهدرادناتسا رظن ديدجت و نيودت

22106.1362,33502,3352,335سالجايللملا نيب ينف ياه هتيمك هيسالجا ليكشت

10965.7167,16307,1637,163هناورپ دادعتيقوقح و يقيقح صاخشا تيحالص دييات ياه همانيهاوگ رودص

درادناتسا يناسر عالطا و جيورت همانرب 4031610,508010,508010,508

93111.28710,508010,50810,508يناسر عالطا دروماهشيامه يرازگرب و تاغيلبت ماجنا و درادناتسا جيورت

درادناتسا يارجا رب تراظن همانرب 40320111,4650111,4650111,465

3,45611.41539,449039,44939,449هناورپ دادعتدرادناتسا تمالع دربراك هناورپ ديدمت و رودص يربهار

6,44911.16772,016072,01672,016يسرزاب دادعتتامدخ و اهالاكدرادناتسا يارجا روظنم هب ينف ديدزاب يربهار

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,00002,00002,000

12,000.0002,00002,0002,000هناماسيمدرم تاياكش هب يگديسر هناماس  يربهار

99,639ناريا يمالسا يروهمج يلم هناخباتك و دانسا نامزاس 1011001500,00040,100540,100639,739

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051040,00010040,100040,100

45445.55620,0005020,05020,050هژورپيخيرات و يدانسا هنيمز رد شهوژپ

45445.55620,0005020,05020,050هژورپيناسر عالطا و يرادباتك هنيمز رد شهوژپ

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016520,0001,00021,000021,000

90233.33320,0001,00021,00021,000هروديشزومآ ياه هرود يرازگرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدانسا و يرادباتك ،يگنهرف تامدخ جيورت و شزومآ همانرب 3021260,00013,00073,000073,000

501,000.00040,00010,00050,00050,000داديوريصصخت ياه تسشن واه هاگشيامن و اهشيامه يرازگرب

 و اهيراكمه هعسوت تهج يللملا نيب و يلخاد عماجم رد تيوضع
يگنهرف تالدابم

54,600.00020,0003,00023,00023,000دروم

يلم و يخيرات دانسا و بتك راشتنا همانرب 3022247,0002,50049,500049,500

10,0002.85027,0001,50028,50028,500تعاس - رفن رازهيلم و يخيرات دانسا و بتك يناسر عالطا

70300.00020,0001,00021,00021,000دلج رازهيرادباتك و دانسا هنيمز رد بتك راشتنا

بتك يزاس هدامآ و يسيون تسرهف و نيمأت همانرب 30231140,0000140,0000140,000

990,0000.05857,234057,23457,234دادعتيلم و يخيرات دانسا يزاس هدامآ و يسيون تسرهف

25,0000.83520,883020,88320,883دادعتعبانم رياس و يگنس پاچ و يطخ بتك يزاس هدامآ و يسيون تسرهف

375,0000.16561,883061,88361,883دادعتعبانم رياس و نيتال و يبرع، يسراف بتك يزاس هدامآ و يسيون تسرهف

بتك و كرادم ،دانسا يرادهگن و شيالاپ ،يروآعمج همانرب 30245113,00022,000135,0000135,000

 و اهنامزاس كرادم و دانسا يبايشزرا و يزاس هدامآ و هيهت ، يروآ عمج
اه هناخترازو

30,0000.45913,760013,76013,760دنس رازه

5,0006.84034,202034,20234,202دنس رازهيلم و يخيرات كرادم و دانسا يزاس لاتيجيد

5,00011.53035,64822,00057,64857,648دلجيپاچ و يطخ عبانم و بتك يزاس لاتيجيد

2,0005.28010,560010,56010,560دادعتيرادينش و يراديد عبانم يرادهگن و تظافح يهدناماس

250,0000.07518,830018,83018,830دادعتروشك جراخ و لخاد زا بوتكم ريغ و بوتكم عبانم هيهت و يروآ مهارف

هديدبيسآ بتك و دانسا يزاسزاب و تمرم همانرب 3026760,00050060,500060,500

50,0000.41220,601020,60120,601دادعتاه همان ناياپ و اه همانزور و تالجم و بتك يفاحص

21



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

6,0003.29619,27850019,77819,778دادعتهديد بيسآ كرادم و دانسا يرادهگن و يزاسزاب ، تمرم

1,00020.12120,121020,12120,121دادعتيپاچ  و يطخ عبانم و بتك يرادهگن و يزاسزاب ، تمرم

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3027400099,63999,639

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082220,0001,00021,000021,000

121,000.00020,0001,00021,00021,000هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

1,800,000يمالسا ياروش سلجم 10150013,000,00003,000,0004,800,000

تراظن همانرب 10102120,0000120,0000120,000

401,250.00050,000050,00050,000هدنورپصحفت و قيقحت ماجنا

310,000.00030,000030,00030,000رفنناريزو تيحالص يسررب

152,666.66740,000040,00040,000درومللملا نيب تادهعت رب تراظن و يريگ ميمصت

يراذگنوناق همانرب 101052,780,00002,780,00002,780,000

1835,555.556640,0000640,000640,000دروميداع نيناوق ريسفت و  حرش

2444,583.3331,070,00001,070,0001,070,000حرطحرط بلاق رد نيناوق عضو

1666,875.0001,070,00001,070,0001,070,000هحيالهحيال بلاق رد نيناوق عضو

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 101080001,800,0001,800,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 40822100,0000100,0000100,000

1100,000.000100,0000100,000100,000هناماسيصصخت و يرادا ياههناماس ندرك هزيناكم

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك 0 يمالسا ياروش سلجم - 1015002414,0000414,000414,000

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك همانرب 10231414,0000414,0000414,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1414,000.000414,0000414,000414,000رفنيقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك

- و سدق زا تيامح يللملا نيب سنارفنك يمالسا ياروش سلجم
نيطسلف مدرم

0 101500310,000010,00010,000

للملانيب طباور همانرب 1021910,000010,000010,000

110,000.00010,000010,00010,000درومنيطسلف مدرم هضافتنا هب كمك

0ييايسآ سلاجم هناخريبد 101500415,000015,00015,000

للملانيب طباور همانرب 1021915,000015,000015,000

47319.14915,000015,00015,000روشكيئايسآ سلاجملا نيب ياهيراكمه هعسوت

نيناوق حيقنت - 0يمالسا ياروش سلجم 101500570,000070,00070,000

يراذگنوناق همانرب 1010570,000070,000070,000

1,50046.66770,000070,00070,000نوناقنيناوق حيقنت و دانسا يرادهگن و يدنب هقبط

اهشهوژپ زكرم - 62,000يمالسا ياروش سلجم 1015011210,0000210,000272,000

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 1010800062,00062,000

سلجم زا شهوژپ و يملع ينابيتشپ همانرب 10511210,0000210,0000210,000

450198.71689,422089,42289,422شرازگحياول و اهحرط دروم رد يسانشراك تارظن هئارا و شهوژپ

1,59441.40666,001066,00166,001شرازگناگدنيامن و اهنويسيمك يتاعالطا ياه زاين نيمات

 يبايزرا و نيناوق  يارجا نسح هب تبسن شهوژپ و يسررب ، هعلاطم
نيناوق

301,819.23354,577054,57754,577هژورپ

دانسا زكرم و هزوم، هناخباتك - 3,000يمالسا ياروش سلجم 1015021160,0000160,000163,000

يرنه و يگنهرف تامدخ همانرب 302020003,0003,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يلم ثاريم يرادهگن و ظفح همانرب 30246154,0000154,0000154,000

210,0000.24451,254051,25451,254دادعتيا هناخباتك تامدخ هئارا

86595.97751,254051,25451,254رثادانسا و كرادم راشتنا و يزاس هدامآ و  ظفح

40,0001.28751,492051,49251,492هخسنيا هناخباتك عبانم يرادهگن و ظفح يروآ درگ

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408226,00006,00006,000

16,000.0006,00006,0006,000هناماسيصصخت و يرادا ياههناماس ندرك هزيناكم

245,000روشك تابساحم ناويد 10151011,471,000301,0001,772,0002,017,000

تراظن همانرب 10102000245,000245,000

تلود يلام روما رب تراظن همانرب 104041,469,500301,0001,770,50001,770,500

11,56255.377529,270111,000640,270640,270هام - رفنهجدوب غيرفت

114,6877.384704,870142,000846,870846,870هام - رفنيسرباسح

5,00056.672235,36048,000283,360283,360هام - رفنتافلخت هب يگديسر

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,50001,50001,500

11,500.0001,50001,5001,500هناماسيصصخت و يرادا ياههناماس ندرك هزيناكم

220,000نابهگن ياروش 1016001580,4280580,428800,428

تراظن همانرب 10102348,2570348,2570348,257

56,3006.186348,2570348,257348,257هبعشتاباختنا يارجا رب تراظن

يساسا نوناق و مالسا ماكحا زا يرادساپ همانرب 10106231,1710231,1710231,171

300770.570231,1710231,171231,171هبوصميساسا نوناق و مالسا ماكحا اب سلجم تابوصم قابطنا يسررب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 10108000220,000220,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00001,00001,000

11,000.0001,00001,0001,000هناماسيصصخت و يرادا ياههناماس ندرك هزيناكم

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك - 0نابهگن ياروش 101600225,000025,00025,000

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك همانرب 1023125,000025,000025,000

70035.71425,000025,00025,000رفنيقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك

2,500,000تاعالطا ترازو 102100116,025,546016,025,54618,525,546

تاقيقحت و تاعالطا همانرب 2020316,025,546016,025,546016,025,546

14,820,000.0004,820,00004,820,0004,820,000دروميتينما ياه دربهار هئارا و ليلحت، يسررب

14,230,000.0004,230,00004,230,0004,230,000دروميتينما تاديدهت اب هلباقم و يريگشيپ

16,975,546.0006,975,54606,975,5466,975,546دروميتينما تاعالطا و رابخا يروآ عمج

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 202270001,180,0001,180,000

0روشك لك تسارح نامزاس 1021002120,0000120,000120,000

روشك لك ياه تسارح يربهار همانرب 20230120,0000120,0000120,000

18,000.0008,00008,0008,000هرودنانكراك يهيجوت شزومآ

165,000.00065,000065,00065,000هدنورپتيحالص نييعت و يسررب

10,0002.30023,000023,00023,000عبرمرتمنكاما يرادهگن و ريمعت

30033.33310,000010,00010,000دلجنتلوب و بتك راشتنا و هيهت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

15,0000.93314,000014,00014,000هدنورپهدش يدنبهقبط كرادمو دانسا ظفح

كيرتمويب همانرذگ ديلوت - 0تاعالطا ترازو 10210031,020,00001,020,0001,020,000

كيرتمويب همانرذگ ديلوت 202151,020,00001,020,00001,020,000

110,000.00010,000010,00010,000هژورپيسررب و هعلاطم ماجنا

140,000.00040,000040,00040,000دادرارقيدادرارق تامدخ

1958,000.000958,0000958,000958,000دروميفرصم مالقا ديرخ

112,000.00012,000012,00012,000هاگتسدتازيهجت و نكاما تاريمعت و يرادهگن

- يروانف يتينما و يتيمكاح فياظو يارجا تاعالطا ترازو
تاعالطا

0 1021004700,0000700,000700,000

يداصتقا تينما همانرب 20233150,0000150,0000150,000

50060.00030,000030,00030,000هدنورپيكشزپ تازيهجت و وراد قاچاق اب هزرابم

1,00040.00040,000040,00040,000هدنورپتخوس قاچاق اب هزرابم

80025.00020,000020,00020,000هدنورپدرادناتسا ريغ يياذغ داوم قاچاق اب هزرابم

60033.33320,000020,00020,000هدنورپيزرواشك ياه هداهن قاچاق اب هزرابم

2,00020.00040,000040,00040,000هدنورپيزاجم ياضف رد يعمج يرادربهالك اب هزرابم

تاعالطا يروانف تينما همانرب 20234550,0000550,0000550,000

1055,000.000550,0000550,000550,000دروميتاعالطا ياه تخاسريز يفيك و يمك ياقترا

يگتسشنزاب قودنص - 0تاعالطا ترازو 10210051,712,16601,712,1661,712,166

ناگتسشنزاب يايازم و قوقح تخادرپ همانرب 304421,712,16601,712,16601,712,166
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

11,712,166.0001,712,16601,712,1661,712,166لاس - رفنناگتسشنزاب قوقح تخادرپ

تربع هزوم - 0تاعالطا ترازو 102100650,000050,00050,000

ياهزوم تامدخ شرتسگ همانرب 3026350,000050,000050,000

30036.66711,000011,00011,000دادعتيخيرات دانسا نيودت و يروآ عمج

20060.00012,000012,00012,000دادعتيخيرات راثآ راشتنا و پاچ

54,000.00020,000020,00020,000درومهزوم يرادهگن و يهدناماس

10700.0007,00007,0007,000دروميگنهرف يزاساضف

(ع)1 رقاب ماما هدكشناد - 0تاعالطا ترازو 102100750,000050,00050,000

يسانشراك شزومآ همانرب 3010710,000010,000010,000

110,000.00010,000010,00010,000هروديشزومآ ياههرود يارجا

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010930,000030,000030,000

130,000.00030,000030,00030,000هروديشزومآ ياههرود يارجا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012810,000010,000010,000

110,000.00010,000010,00010,000هروديشزومآ ياههرود يارجا

الاك و هوجو نايرج يزاس دنتسم - 0تاعالطا ترازو 1021008200,0000200,000200,000

زرا و الاك قاچاق اب هزرابم همانرب 20219200,0000200,0000200,000

1200,000.000200,0000200,000200,000درومزرا و الاك قاچاق اب يمتسيس هزرابم

يتينما هينب تيوقت - 0تاعالطا ترازو 1021009100,0000100,000100,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تاقيقحت و تاعالطا همانرب 20203100,0000100,0000100,000

1100,000.000100,0000100,000100,000تيلاعفيتاعالطا صاخ ياه تيلاعف ماجنا

1,918,800روشك يزير همانرب و تيريدم نامزاس 10250011,190,00001,190,0003,108,800

يريذپ رطخ شهاك همانرب 1023700014,00014,000

ينف ياهرايعم و طباوض نيودت همانرب 1040500021,80021,800

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1041134,140034,140034,140

23500.00011,500011,50011,500هژورپيعامتجا ياه شهوژپ

31500.00015,500015,50015,500هژورپيداصتقا ياهشهوژپ

35142.8575,00005,0005,000دادعتيرادا تاررقم و اه همان نييآ ميظنت و هيهت

7528.5332,14002,1402,140هژورپيرادا ياه تسايس نيودت و هعلاطم

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 104220001,749,0001,749,000

يزير همانرب همانرب 10423234,1510234,1510234,151

62800.24249,615049,61549,615همانربنيمزرس شيامآ و ياهقطنم نزاوت داجيا همانرب هيهت

151775.331117,0750117,075117,075هام - رفنتدم دنلب و تدم نايم ،تدم هاتوك ياه همانرب ميظنت و هيهت

93725.38767,461067,46167,461شرازگيداصتقا ياه اروش هناخريبد روما يربهار

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 10424223,7650223,7650223,765

827,970.625223,7650223,765223,765يتايلمع حرطيناسنا يورين يهدناماس

يبايزرا و تراظن همانرب 10425225,8860225,8860225,886

38704.44726,769026,76926,769شرازگداصتقا ياروش هب طوبرم لئاسم و اهشرازگ يسررب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

27370.37010,000010,00010,000هدنورپناراكناميپ و رواشم نيسدنهم يدنب هبتر و تيحالص صيخشت

24294.9587,07907,0797,079هام - رفنيتيريدم تامدخ ياهتكرش و تاسسوم تيحالص نييعت

14345.4556,50006,5006,500هام - رفنيمومع طيارش و اهدرادناتسا ،اهرايعم نييعت

42637.35726,769026,76926,769هام - رفناه همانرب دركلمع و يداصتقا ياهشرازگ هيهت

13552.4447,08007,0807,080هام - رفنكيتام روفنا روما يربهار

124558.25069,223069,22369,223حرطيا هيامرس ياه يياراد كلمت ياهحرط يارجا نسح رب تراظن

85852.54172,466072,46672,466فيدريا هنيزه ياه تيلاعف رب تراظن

هنالاس همانرب و هجدوب يارجا و ميظنت همانرب 10442457,9630457,9630457,963

 لك هجدوب همانشخب هيهت هب طوبرم ياهتسايس و اهيشم طخ هيهت
روشك

312628.413196,0650196,065196,065هام - رفن

217593.369128,7610128,761128,761هام - رفنروشك لك هجدوب هحيال ميظنت و هيهت

93671.62462,461062,46162,461هام - رفندركلمع يانبم رب هجوب هيهت

217325.69670,676070,67670,676هام - رفنهمانتقفاوم هلدابم و ميظنتو هيهت

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 105020005,0005,000

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700080,00080,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082214,095014,095014,095

31029.3399,09509,0959,095ييارجا هاگتسدكينورتكلا تلود هعسوت

41,250.0005,00005,0005,000هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

تاررقم و طباوض نيودت و هعلاطم همانرب 4094100015,00015,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

روشك يزير همانرب و تيريدم نامزاس - و تيريدم ياهنامزاس
1( ناتسا 31) اهناتسا يزيرهمانرب

0 10250022,500,000190,0002,690,0002,690,000

يرامآ روما يارجا و ميظنت همانرب 10406190,0000190,0000190,000

313,225.806100,0000100,000100,000حرطيرامآ ياهحرط رب تراظن و ارجا رد يراكمه

312,903.22690,000090,00090,000تعاس - رفناهتميق صخاش و يلم تابساحم هيهت رد يراكمه

يزير همانرب همانرب 10423700,0000700,0000700,000

3122,580.645700,0000700,000700,000هام - رفنتدم دنلب و تدم نايم ،تدم هاتوك ياه همانرب ميظنت و هيهت

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 10424260,000190,000450,0000450,000

3114,516.129260,000190,000450,000450,000هام - رفنيناسنا يورين يهدناماس

يبايزرا و تراظن همانرب 10425650,0000650,0000650,000

3110,483.871325,0000325,000325,000حرطيا هيامرس ياه يياراد كلمت ياهحرط يارجا نسح رب تراظن

3110,483.871325,0000325,000325,000هام - رفنيا هنيزه ياه تيلاعف رب تراظن

هنالاس همانرب و هجدوب يارجا و ميظنت همانرب 10442700,0000700,0000700,000

3111,290.323350,0000350,000350,000هام - رفنهجدوب يارجا و ميظنت و هيهت

3111,290.323350,0000350,000350,000هام - رفنهمانتقفاوم هلدابم و ميظنتو هيهت

44 مادختسا نوناق  هدام عوضوم يتلود تيريدم شزومآ زكرم
يروشك

770 102500375,80012,00087,80088,570

يدربراك و هياپ يعامتجا  مولع هعسوت همانرب 1052840,8006,00046,800046,800

 تيريدم اب طبترم يناهج براجتو  يملع ياه هتفاي،عبانم رشنو نيودت
هعسوت يزير همانرب،

50260.00011,0002,00013,00013,000رثا ناونع

60246.66712,8002,00014,80014,800دادعتيجراخ  و يلخاد  يشه وژپ و يشزومآ تاسسوم و اهنامزاس اب لماعت
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 اب طبترم يللملا نيب و يلخاد تاعوضوم  هنيمز رد شهوژپ و هعلاطم
روشك نالك يزير همانرب و تيريدم

160118.75017,0002,00019,00019,000هژورپ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000770770

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016532,0005,00037,000037,000

100,0000.37032,0005,00037,00037,000تعاس -رفنيشهوژپ و يشزومآ ياه همانرب  يارجا رد يگنهامه

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408223,0001,0004,00004,000

14,000.0003,0001,0004,0004,000هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

روشك يزير همانرب و تيريدم نامزاس - هراونشجو يرادا لوحت
يياجر ديهش

0 10250046,00006,0006,000

ييارجا ياههاگتسد و تلود نانكراك دركلمع يبايزرا همانرب 104396,00006,00006,000

30200.0006,00006,0006,000ييارجا هاگتسدييارجا ياه اگتسد و تلود نانكراك دركلمع يبايزرا

0اه ناتسا ينف ياروش نانكراك هب تخادرپ و ينف يلاع ياروش 102500517,520017,52017,520

يبايزرا و تراظن همانرب 1042517,520017,520017,520

 طسوت نارواشم و ناراكناميپ ياهدادرارق هب طوبرم لئاسم يسررب
ينف يلاع ياروش

50328.30016,415016,41516,415هسلج

1203.8754650465465همانشخبينف ياه همانشخب صوصخ رد اروش هب رظن مالعا و يسرب

1205.3336400640640هسلجنارواشم و ناراكناميپ ياهدادرارق فالتخا هب عجار يواعد يرواد

6,000يزير همانرب و تيريدم شهوژپو شزومآ يلاع هسسوم 1025006220,00020,000240,000246,000

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 104220006,0006,000

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 1050275,10010,00085,100085,100

34732.35321,6003,30024,90024,900هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

53641.50930,0004,00034,00034,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

76344.73723,5002,70026,20026,200تسشنيصصخت ياه تسشن يرازگرب

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053367,8003,00070,800070,800

67202.98513,10050013,60013,600رثا ناونعيشهوژپ و يملع راثآ و عبانم يصصخت تادنتسم نيودت

 و يملع عماجم و يلاع شزومآ زكارم و اههاگشناد اب طابترا و لماعت
يللملا نيب و يلم يتاقيقحت

100217.00020,7001,00021,70021,700عوضوم

 همانرب هنيمز رد هدش هداد هعسوت اي و هدش ديلوت شناد هعاشا و عيزوت
يزير

20,8620.55111,500011,50011,500هام - رفن

99207.07119,0001,50020,50020,500هام - رفنيسانشراك و يملع يزاجم هكبش هعسوت

 جراخ و لخاد نايوجشناد يليمكت تاليصحت ياههمانناياپ زا تيامح
روشك

22015.9093,50003,5003,500هام - رفن

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010930,00050030,500030,500

35087.14330,00050030,50030,500وجشناديرتكد هرود يرازگرب

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012824,0001,50025,500025,500

50051.00024,0001,50025,50025,500وجشناددشرا يسانشراك ياههرود يرازگرب

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 301658,1005,00013,100013,100

 و نانكراك يارب يدربراك و يصصخت يشزومآ ياههرود يارجا و يحارط
ناريدم

60021.8338,1005,00013,10013,100هرود

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082215,000015,000015,000

35,000.00015,000015,00015,000هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

78,000ناريا يرو هرهب يلم نامزاس 102500750,000050,000128,000

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 1022400078,00078,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 104114,97704,97704,977

5995.4004,97704,9774,977هژورپيروهرهب هزوح رد يزاسگنهرف و شهوژپ

يرو هرهب رب تراظن و شياپ ،شجنس همانرب 1043522,751022,751022,751

40568.77522,751022,75122,751صخاشيروهرهب شجنس عماج ماظن رارقتسا و يحارط

يرو هرهب ءاقترا ياهدنيآرف يربهار  همانرب 1043614,792014,792014,792

 يروهرهب عماج همانرب يرگشياپ و يزاسماگنههب ،يربهار ،يزيرهمانرب
روشك

10700.0007,00007,0007,000هام - رفن

 ماظن رارقتسا و يداصتقا ياههاگنب و ييارجا هاگتسد دركلمع رب تراظن
يروهرهب تيريدم

17,792.0007,79207,7927,792 دركلمع رب تراظن

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 301657,48007,48007,480

30024.9337,48007,4807,480هرود -رفنيرو هرهب ءاقترا يصصخت ياه شزوما هيارا و يزير همانرب

روشك يزير همانرب و تيريدم نامزاس - صاخشا هب كمك
يقوقح و يقيقح

0 102500870,000070,00070,000

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك همانرب 1023170,000070,000070,000

140500.00070,000070,00070,000رفنيقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك

روشك يزير همانرب و تيريدم نامزاس - يصاصتخا دمآرد دازام
224 ( هدام د دنب  يارجا  يناتسا و يلم ييارجا ياههاگتسد

1( ناريا يمالسا يروهمج هعسوت مجنپ همانرب نوناق

0 10250090350,000350,000350,000

ييارجا ياههاگتسد يصاصتخا دمآرد دازام تخادرپ همانرب 409440350,000350,0000350,000

3011,666.6670350,000350,000350,000ييارجا هاگتسدييارجا ياههاگتسد يصاصتخا دمآرد دازام تخادرپ

39,259ناريا رامآ زكرم 10250010400,0000400,000439,259

يرامآ روما يارجا و ميظنت همانرب 10406320,0000320,0000320,000
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هرامش
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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يا هيامرس ياه
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5,4202.86015,500015,50015,500تعاس -رفنيرامآ ياه يدنب هقبط يزاس هدايپ و همجرت

12,0232.49530,000030,00030,000تعاس -رفناه تميق صخاش و يلم تابساحم هيهت

7,0003.00021,000021,00021,000تعاس -رفنيرامآ ياه بلاق نتشادهاگن ماگنهب و هيهت

3,2903.04010,000010,00010,000هشقن گربيرامآ ياه هشقن يناسر ماگنهب و ديلوت

277,537.037203,5000203,500203,500حرطيرامآ ياهحرط رب تراظن و ارجا ، يحارط

90444.44440,000040,00040,000هسلجيا هقطنم و يللملا نيب تاطابترا و اه يراكمه

يرامآ يناسرعالطا همانرب 1041979,000079,000079,000

 و اه يرامشرس زا لصاح جياتن راشتنا و پاچ،يسررب، جارختسا
اه يريگرامآ

168,0000.23840,000040,00040,000تعاس -رفن

65,9200.22815,000015,00015,000تعاس -رفنيرامآ يناسر عالطا

65,9200.22815,000015,00015,000تعاس -رفنيراما همانلاس راشتنا و هيهت

32,9600.2739,00009,0009,000تعاس -رفنييارجا ياههاگتسد يرامآ ياهدحاو هب ينف ياه ييامنهار

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 104220002,5002,500

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700036,75936,759

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00001,00001,000

3333.3331,00001,0001,000هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

332رامآ هدكشهوژپ 1025001110,00035,00045,00045,332

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 104118,56830,50039,068039,068

94,085.6678,05628,71536,77136,771هژورپيرامآ ياهشهوژپ و تاعلاطم ماجنا
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

15153.1335121,7852,2972,297تسشنيصصخت ياهتسشن يرازگرب

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 10514000332332

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105331,4324,5005,93205,932

8,0000.7421,4324,5005,9325,932تعاس -رفنيرامآ ياهحرط جياتن ليلحت و هيزجت

60,000روشك يرادرب هشقن نامزاس 10250012342,0000342,000402,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 104111,93701,93701,937

8100.8758070807807هژورپيشهوژپ ياه حرط ماجنا

4282.5001,13001,1301,130درادناتسا دادعتلمعلاروتسد و درادناتسا نيودت

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 1042200060,00060,000

يناكم تاعالطا و يرادرب هشقن تامدخ همانرب 10426339,0630339,0630339,063

26,0000.72018,727018,72718,727دادعتيرادربسكع -35

26,0000.90523,528023,52823,528دادعتوتف وترا ديلوت35-

27,0000.64617,435017,43517,435رتموليكيفارگ ورديه تايلمع ماجنا

500117.19658,598058,59858,598هشقن گربيششوپ ياه هشقن يرگنزاب و هيهت

87100.2078,71808,7188,718هشقن گربييايرد ياه تراچ ديلوت

29389.69011,301011,30111,301هطقنيجنس نايرج و يدم و رزج ياه لدم ديلوت

220137.95530,350030,35030,350هشقن گربيعوضوم ياه هشقن و يلم ياهسلطا يرگنزاب و ديلوت

4,0003.14812,592012,59212,592هشقن گربيناكم هداد ياه هاگياپ تاعالطا ليمكت
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3,0007.40522,215022,21522,215هطقنييانبم طاقن ياه هداد يروآ عمج

120510.10861,213061,21361,213دادعتييانبم ياه هكبش يرادهگن و ظفح

5,00010.88654,431054,43154,431هشقن گربيرادرب هشقن تامدخ هئارا رب تراظن

7,0002.85119,955019,95519,955هشقن گربيفارگوپوت يلم هاگياپ هب تاعالطا دورو

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00001,00001,000

4250.0001,00001,0001,000هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

 روشك يرادرب هشقن نامزاس - و اميپاوه ريمعت و يرادهگن
يتشك

0 1025001350,000050,00050,000

يناكم تاعالطا و يرادرب هشقن تامدخ همانرب 1042650,000050,000050,000

58,000.00040,000040,00040,000دنورفاه اميپاوه يرادهگن و ريمعت

25,000.00010,000010,00010,000دنورفروانش و يتشك يرادهگن و ريمعت

630يرادرب هشقن هدكشزومآ 102500148,0003,50011,50012,130

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061801503300330

566.000180150330330هژورپارجا و ياهرواشم ،يشهوژپ ،يتاقيقحت تامدخ هئارا

ينادراك شزومآ همانرب 301062,5009503,45003,450

12527.6002,5009503,4503,450وجشناديرادرب هشقن و يفارگوتراك ياههتشر رد نادراك صصختم يورين تيبرت

يسانشراك شزومآ همانرب 301074,5001,3505,85005,850

16535.4554,5001,3505,8505,850وجشنادهتسويپان عطقم رد يسانشراك يورين تيبرت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301233203506700670
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و يسانشراك عطاقم نايوجشناد يارب يشزومآ ياهتيلاعف ءاقترا
ينادراك

2902.310320350670670وجشناد

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301295007001,20001,200

2904.1385007001,2001,200وجشنادنايوجشناد هب يشزرو ،يگنهرف تامدخ هئارا

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000630630

1,657,921روشك ترازو 1050001845,0000845,0002,502,921

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212152,8050152,8050152,805

54037.57420,290020,29020,290هام - رفننانز يعامتجا و يگنهرف تكراشم هعسوت

57652.58730,290030,29030,290هام - رفننادنورهش قوقح زا تنايص روما يربهار

344,0000.06221,290021,29021,290هام - رفنيمالسا ياهاروش تافلخت هب يگديسر و تابوصم يسررب ،روما يربهار

6,0000.3051,83001,8301,830نامزاسداهن مدرم ياهنامزاس  تيوقت و يربهار

1,63540.92566,912066,91266,912هام - رفنيعامتجا ياهتيلاعف يهدناماس

34835.03712,193012,19312,193هام - رفناهيرادناتسا يداصتقا روما يگنهامه

يروشك تاميسقت همانرب 1021648,285048,285048,285

42073.07130,690030,69030,690هدنورپيروشك تاميسقت يارجا رب تراظن و تيريدم

1,20014.66317,595017,59517,595هام - رفنقطانم روما يگنهامه

اهيرادرهش و ينارمع روما يگنهامه همانرب 10221117,6740117,6740117,674

1,55035.91955,674055,67455,674هام - رفنروشك ياهرهش كيفارتو لقنو لمح روما يربهار

1,75035.42962,000062,00062,000هام - رفناهيرادرهش ينارمعو ينف روما يگنهامه
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 10224000247,168247,168

يلخاد تسايس روما همانرب 10241137,2610137,2610137,261

53419.62322,240022,24022,240هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

312,607.38780,829080,82980,829ناتسااهناتسا يسايس روما يربهار

210162.81934,192034,19234,192لكشتيتلودريغ ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوتو يربهار

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 105104,95004,95004,950

4085.3003,41203,4123,412تسشنيصصخت ياهتسشن يرازگرب

6256.3331,53801,5381,538هژورپيدربراك تاعلاطم و شهوژپ

تينما و مظن ظفح همانرب 20201374,0250374,0250374,025

1,550190.968296,0000296,000296,000هام - رفنيلخاد تينما و مظن رارقتسا و يربهار

45044.44420,000020,00020,000هام - رفنزاجم ريغ تامهم و حالس قاچاق اب هلباقمو يروآ عمج و يربهار

250161.60040,400040,40040,400هام - رفنيماظتنا يورين يمومع تياده و يربهار

8,6001.27911,000011,00011,000رتموليكزرم روما تيريدم

1,000,0000.0076,62506,6256,625همانرذگهمانرذگ روما يگنهامه

يعامتجا ياهتيامح همانرب 304290002,1132,113

يا هداج لقن و لمح همانرب 4070200030,00030,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082210,000010,000010,000

12,000.0002,00002,0002,000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا

18,000.0008,00008,0008,000هناماسيصصخت و يرادا ياههناماس ندرك هزيناكم
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينف هينبا و اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 409080008,6408,640

تاباختنا يرازگرب 0 روشك ترازو - 1050002450,0000450,000450,000

تاباختنا يرازگرب همانرب 10202450,0000450,0000450,000

75,0003.000225,0000225,000225,000هبعشيربهر ناگربخ سلجم تاباختنا يرازگرب

75,0003.000225,0000225,000225,000هبعشيمالسا ياروش سلجم تاباختنا يرازگرب

هدنار و يسايس ناگدنهانپ هب طوبرم ياه هنيزه  روشك ترازو -
اهنآ يارب هاگودرا ثادحا و رگيد ياهروشك زا ناگدش

19,000 1050003202,0000202,000221,000

يجراخ عابتا روما همانرب 10211202,0000202,0000202,000

65538.00324,892024,89224,892رفنيجراخ عابتا روما يربهار

300,0000.590177,1080177,108177,108رفنفلختم زاجمريغ عابتا درط و يجراخ عابتا يرادهگن و يهدناماس

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 1022400019,00019,000

1( كمك ) 0اهناتسا يلاع ياروش 105000480,000080,00080,000

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021280,000080,000080,000

1,38357.84580,000080,00080,000اروشيتسدارف ياهاروش روما يربهار

يقيقح صاخشا هب هژيو تراسخ تخادرپ 0 روشك ترازو - 105000530,000030,00030,000

تينما و مظن ظفح همانرب 2020130,000030,000030,000

53222.64211,800011,80011,800هدنورپيقيقح صاخشا هب يلام تراسخ ناربج و يسررب

58313.79318,200018,20018,200هدنورپصاخشا هيد ناربج و يسررب

يگنهرف - يعامتجا لوحت حرط يارجا - 0روشك ترازو 1050006191,5000191,500191,500
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212191,5000191,5000191,500

315,482.484169,9570169,957169,957ناتسايعامتجا ياه بيسآ شهاك و تينما ءاقترا

31694.93521,543021,54321,543ناتسايلم تيوه و تكراشم ،تدحو ءاقترا

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

0 1050007147,0000147,000147,000

اهيرادرهش و ينارمع روما يگنهامه همانرب 10221147,0000147,0000147,000

590231.295136,4640136,464136,464هدنورپيليمحت گنج هدش يزاسزاب قطانم روما رتفد نويد ناربج و يسررب

110,536.00010,536010,53610,536هژورپيگنج نيرجاهم روما دانسا  يرادهگن ياهشور دوبهب

0لحاوس و ايرد نارمع و هعسوت نامزاس 10500083,00003,0003,000

انش ياهحرط و لحاوس يهدناماس همانرب 404133,00003,00003,000

4721.2771,00001,0001,000حرطانش ياهحرط يربهار

7028.5712,00002,0002,000حرطلحاوس يهدناماس

3,261,000نارهت يرادرهش 10500090003,261,000

نهآ هار لقن و لمح همانرب 40701000266,000266,000

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 409030002,995,0002,995,000

960,000جرك يرادرهش 10500010000960,000

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 40903000960,000960,000

1,194,033دهشم يرادرهش 105000110001,194,033

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 409030001,194,0331,194,033
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,110,000ناهفصا يرادرهش 105000120001,110,000

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 409030001,110,0001,110,000

1,100,000زاريش يرادرهش 105000130001,100,000

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 409030001,100,0001,100,000

1,121,769زيربت يرادرهش 105000140001,121,769

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 409030001,121,7691,121,769

1,000,000زاوها يرادرهش 105000150001,000,000

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 409030001,000,0001,000,000

682,000مق يرادرهش 10500016000682,000

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 40903000682,000682,000

425,244هاشنامرك يرادرهش 10500017000425,244

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 40903000425,244425,244

355,401روشك لاوحا تبث نامزاس 1055001384,0000384,000739,401

هيصخش لاوحا تبث همانرب 10409270,6090270,6090270,609

2,200,0000.00511,000011,00011,000هرقفيتيوه كرادم و دانسا ديلوت و پاچ

986,7860.07069,075069,07569,075هرقفهمانسانش ديلوت و پاچ

5,44834.973190,5340190,534190,534هام - رفنيتايح  عياقو تبث و يربهار

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 104112,97002,97002,970

12247.5002,97002,9702,970هژورپيدربراك تاعلاطم و شهوژپ
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هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايناريا يياسانش همانرب 1041797,451097,451097,451

1,193,9640.02833,431033,43133,431هرقفيلم يياسانش تراك ديلوت و پاچ

1,92033.34464,020064,02064,020هام - رفننايناريا تيوه زارحا و يربهار

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 10422000260,401260,401

يتيعمج ياهرامآ راشتنا و ديلوت همانرب 104412,97002,97002,970

14212.1432,97002,9702,970شرازگيتيعمج ياهرامآ راشتنا و ديلوت

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700095,00095,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082210,000010,000010,000

110,000.00010,000010,00010,000هناماسيتيوه يكينورتكلا ياهسيورس هئارا

- دانسا يكينورتكلا ويشرآ و تمرم روشك لاوحا تبث نامزاس
يلجس

0 105500217,000017,00017,000

يلجس دانسا ويشرآ و تمرم همانرب 1044017,000017,000017,000

18,702,0000.00117,000017,00017,000دنسيلجس دانسا ويشرآ و تمرم

1,654,400روشك ياه يرايهد و اه يرادرهش روما نامزاس 1056001150,0000150,0001,804,400

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1041116,038016,038016,038

45356.40016,038016,03816,038هژورپيياتسور و يرهش يشهوژپ ياه هژورپ يارجا

يا هفرح و ينف يمسرريغ شزومآ همانرب 3011116,553016,553016,553

20827.65016,553016,55316,553هروداه يرايهد و اه يرادرهش يارب يتراهم يشزومآ ياه هرود يرازگرب

يياتسور و يرهش بآ همانرب 4090200034,50034,500

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 409035,00005,00005,000
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هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5,0001.0005,00005,0005,000زور - رفناهرهش رد كيفارت و لقن و لمح عماج تاعلاطم ماجنا رب تراظن

يياتسور و يرهش تامدخ همانرب 4090449,000049,000049,000

20500.00010,000010,00010,000هژورپيجراخ و يلخاد يراذگ هيامرس تهج بسانم رتسب داجيا

4,0001.0004,00004,0004,000زور - رفناه يرايهد و اه يرادرهش دركلمع يسرزاب

35,0001.00035,000035,00035,000زور - رفنيمومع تامدخ حطس اقترا و يهدناماس

يئاتسور و يرهش يدبلاك يهدناماس همانرب 4090742,950042,950042,950

3,0001.0003,00003,0003,000زور - رفنيياتسور تيريدم يهدناماس يتاعلاطم  حرط هيهت

4,0001.0004,00004,0004,000زور - رفنيرهش تيريدم يهدناماس يتاعلاطم  حرط هيهت

251,438.00035,950035,95035,950هژورپيياتسور و يرهش  ياهزاس و تخاس لرتنك و تياده ماظن يهدناماس

يمسر ريغ و رادهلئسم ياهتفاب يهدناماس  همانرب 409305,64305,64305,643

2,5000.2576430643643راتكهراد هلاسم ياه تفاب يياسانش

1,5003.3335,00005,0005,000راتكهيمسر ريغ و رادهلئسم ياهتفاب  حالصا هب كمك

يياتسور و يرهش تيريدم ياهحرط يربهار همانرب 4093514,816014,816014,816

31,000.0003,00003,0003,000هژورپكينورتكلا يرايهد و يرادرهش  فده ققحت تهج رد يزير همانرب

4,0001.0004,00004,0004,000زور - رفنيياتسور  تيريدم هعسوت هورگراك ليكشت و يزير همانرب

5,0001.0005,00005,0005,000زور - رفنيرهش تيريدم هعسوت هورگراك ليكشت و يزير همانرب

1,0001.0001,00001,0001,000زور - رفناهيرايهد و اهيرادرهش زا يقوقح ينابيتشپ

1,5001.0001,50001,5001,500زور - رفناهيرادرهش يمادختسا و يرادا همان نييآ يارجا رب تراظنو نيودت
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياه يرايهد و اهيرادرهش رد  يزير همانرب ماظن حالصا و نيودت ، هيهت
روشك

3105.3333160316316هژورپ

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 40938000900900

4,000روشك نارحب تيريدم نامزاس 105800145,000045,00049,000

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 102240004,0004,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 303071,70001,70001,700

2850.0001,70001,7001,700هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

هبقرتم ريغ ثداوح رد نارحب تيريدم همانرب 3034043,300043,300043,300

170254.70643,300043,30043,300هثداحهبقرتم ريغ ثداوح رد نارحب تيريدم

1,880,575ناريا يمالسا يروهمج يماظتنا يورين 106000151,212,476051,212,47653,093,051

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700020,00020,000

ينامسج يگدامآ و شزومآ همانرب 201273,427,40003,427,40003,427,400

70,0000.42930,000030,00030,000رفنينامسج يگدامآ

70,00029.0862,036,00002,036,0002,036,000لاس - رفنروياپ نانكراك شزومآ

125,00010.8911,361,40001,361,4001,361,400لاس - رفنهفيظو نانكراك شزومآ

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 2012945,000045,000045,000

95473.68445,000045,00045,000هژورپيماظتنا و يتينما يدربراك ياهشهوژپ و قيقحت ماجنا

تاقيقحت و تاعالطا همانرب 202031,744,00001,744,00001,744,000

245,1706.6401,628,00001,628,0001,628,000تيلاعفيتاعالطا صاخ ياه تيلاعف ماجنا

2,000,0000.02244,000044,00044,000هدنورپهناگيب عابتا روما هب يگديسر
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3,200,0000.01237,000037,00037,000دلجهمانرذگ رودص

3,00011.66735,000035,00035,000هدنورپفانصا و نكاما رب تراظن و لرتنك

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020714,805,876014,805,876014,805,876

165,000.00065,000065,00065,000رفنيدارفنا تشادهب تامدخ هئارا

165,000.00065,000065,00065,000ناگيينامزاس تشادهب تامدخ هئارا

1113,766.000113,7660113,766113,766رفننانكراك يعامتجا تلزنم ءاقترا

85169,895.41214,441,110014,441,11014,441,110هدرتراظن و تياده ،يزير همانرب ،يراذگ تسايس ماجنا

10,0004.40044,000044,00044,000هدنورپنانكراك يقوقح روما و يواعد هب يگديسر

500,0000.15477,000077,00077,000لومشميمومع هفيظو نيلومشم روما هب مادقا و يگديسر

اجان يطابترا ياههكبش و ياهنايار عماج ياههناماس همانرب 20210971,5000971,5000971,500

75,00011.793884,5000884,500884,500هاگتسياهنايار و يطابترا ياههكبش و اهمتسيس هعسوت و يرادهگن تايلمع

2,000,0000.04387,000087,00087,000دروكريماظتنا تامدخ اب طبترم تاعالطا دورو

ميارج فشك و شهوژپ همانرب 202121,636,15001,636,15001,636,150

25,0001.44036,000036,00036,000تيلاعفيللملا نيب مئارج هب يگديسر

2,000,0000.8001,600,15001,600,1501,600,150تيلاعفمئارج فشك و يگديسر

اهرهش جراخ و لخاد تينما و مظن ظفح همانرب 2021413,045,600013,045,600013,045,600

4,000,0003.26113,045,600013,045,60013,045,600تيلاعفيماظتنا عياقو هب مادقا و يريگشيپ

يماظتنا صاخ ياهتيرومام همانرب 202164,143,85004,143,85004,143,850
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,500138.667208,0000208,000208,000رفنجيسب ياهورين يريگراكب

125104.00013,000013,00013,000درومشيامزر

13,922,850.0003,922,85003,922,8503,922,850دروميماظتنا هژيو تايلمع و تاعامتجا لرتنك

اهزرم تينما نيمأت و لرتنك همانرب 202174,774,80004,774,80004,774,800

8,755545.3804,774,80004,774,8004,774,800رتموليكيزرم صوصخم ياهتيلاعف

ياهداج و يرهش نورد كيفارت تراظن و لرتنك همانرب 202184,770,60004,770,60004,770,600

4,000,0000.040158,0000158,000158,000دادعتوردوخ كالپ ضيوعت و يراذگ هرامش

5,000,0000.00525,000025,00025,000تراكهمانيهاوگ رودص

26,000,0000.1764,587,60004,587,6004,587,600هاگتسدهيلقن طياسو رورم و روبع لرتنك

زرا و الاك قاچاق اب هزرابم همانرب 20219215,4000215,4000215,400

10,00021.540215,4000215,400215,400هدنورپحالس و زرا و الاك قاچاق اب هلباقم و يريگشيپ

ردخم داوم قاچاق اب هزرابم همانرب 20220515,8000515,8000515,800

3001,719.333515,8000515,800515,800فشك/نتردخم داوم هضرع و قاچاق اب هلباقم و يريگشيپ

يماظتنا تامدخ و تظافح همانرب 202231,010,80001,010,80001,010,800

5001,010.800505,4000505,400505,400هطقننكاما زا تظافح

1505,400.000505,4000505,400505,400رفناهتيصخش زا تظافح

يعامتجا يريگشيپ همانرب 20225105,7000105,7000105,700

14,0001.00014,000014,00014,000دروميمومع يناسر عالطا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4,0009.67538,700038,70038,700تعاسياهناسر يناگمه يناسر عالطا

10,0001.80018,000018,00018,000هژورپيعامتجا يدربراك تاعلاطم و يسررب

10,0001.70017,000017,00017,000دروميعامتجا ياهبيسآ هنيمز رد يمدرم ياهتكراشم ياهتيلاعف

118,000.00018,000018,00018,000رفنناعجارم يراكددم و يعامتجا روما ياههرواشم

 ناريا يمالسا يروهمج يماظتنا يورين  - ، حالس ديرخ
يماظتنا هينب تيوقت و تازيهجت

0 1060002338,4630338,463338,463

يماظتنا ياهناگي ناوت ءاقترا همانرب 20222338,4630338,4630338,463

120,000.00020,000020,00020,000روانشييايرد تازيهجت نيمات

1100,000.000100,0000100,000100,000دنورفيياوه تازيهجت نيمات

158,200.00058,200058,20058,200درومهژيو ناگي نكاما يزاسزاب و تازيهجت نيمات

120,263.00020,263020,26320,263ناگياهناگي يماظتنا هينب تيوقت

1140,000.000140,0000140,000140,000درومتامهم و حالس ديرخ

0ينابزرم يهدنامرف 106000350,800050,80050,800

اهزرم تينما نيمأت و لرتنك همانرب 2021750,800050,800050,800

8,7555.80250,800050,80050,800ناگياه ناگي يماظتنا هينب تيوقت

 يمالسا يروهمج يماظتنا يورين يسايس يتديقع نامزاس
ناريا

2,300 1060021139,3000139,300141,600

يتديقع يگنهرف همانرب 20224139,3000139,3000139,300

144317.84745,770045,77045,770هروديتديقع و ينآرق ياه شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

7,5310.2922,20002,2002,200رفننويناحور يشزومآ يملع يدنمناوت ءاقترا

6298.3876,10006,1006,100هدرتاطابترا نويسازيناكم و يروانف ءاقترا

8272.5002,18002,1802,180هژورپتافيلات و شهوژپ ماجنا

101,0000.0505,10005,1005,100رفننانكراك هداوناخ يسايس يتديقع شزومآ قيمعت و هعسوت

33,2950.44614,850014,85014,850رفننانكراك يسايس يتديقع شزومآ قيمعت و هعسوت

62667.74241,400041,40041,400هدراهتبسانم يرازگرب و يونعم يزاساضف

31,2000.1996,20006,2006,200رفنيبتكم تيحالص يبايزرا و تراظن

40387.50015,500015,50015,500هرودنانكراك يسايس شنيب ءاقترا و تياده

 يمالسا يروهمج يماظتنا يورين تاعالطا تظافح نامزاس
ناريا

8,000 1060041129,5300129,530137,530

ينامزاس تينما همانرب 20209129,5300129,5300129,530

14,800.0004,80004,8004,800تعاس -رفنيصصخت و يمومع شزومآ

11,970.0001,97001,9701,970دروميتينما و يتظافح ياهراك روتسد و اهحرط هيهت

17,170.0007,17007,1707,170دنستاطابترا تينما و تاعالطا كرادم و دانسا تظافح

118,990.00018,990018,99018,990هاگتسديتايلمع و ينف تازيهجت يرادهگن و ظفح

145,400.00045,400045,40045,400دروميرس يتاعالطا ينف تايلمع ماجنا و يزير حرط

128,500.00028,500028,50028,500درومهناريگشيپ و يتظافح تايلمع

122,700.00022,700022,70022,700دروميرادا تافلخت يياسانش و فشك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

0يماظتنا مولع هاگشناد 106009162,00020,00082,00082,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 201292,80002,80002,800

3093.3332,80002,8002,800هژورپهعسوت و ينف ،يملع تاقيقحت ماجنا

يماظتنا و يتينما تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب 202293,40003,40003,400

7504.5333,40003,4003,400ربراككيتامروفنا ياهمتسيس زا ينابيتشپ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010753,20020,00073,200073,200

5,50013.30953,20020,00073,20073,200رفنيهاگشناد يشزومآ ياههرود يارجا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301282,60002,60002,600

21,300.0002,60002,6002,600هروددشرا يسانشراك ياه هرود يارجا

1,073,802هجراخ روما ترازو 10700018,000,00008,000,0009,073,802

يسايس روما همانرب 102133,558,27503,558,27503,558,275

10,000224.1712,241,71302,241,7132,241,713هام - رفنيسايس تابسانم ميكحت و ميظنت

4,000221.147884,5870884,587884,587هام - رفناه هاگتسد رياس ياهيگدنيامن يگنهامه  و تراظن

2,000215.988431,9750431,975431,975هام - رفنردخم داوم قاچاق اب هزرابم هنيمز رد يراكمه

يلوسنك تامدخ همانرب 102181,798,21201,798,21201,798,212

235511.915120,3000120,300120,300تبث رازهييوجشناد  هب طوبرم روما ماجنا

6,50051.595335,3670335,367335,367تبث رازههيصخش لاوحا هب طوبرم روما ماجنا

365531.088193,8470193,847193,847تبث رازهيعامتجا روما هب طوبرم روما ماجنا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

480510.242244,9160244,916244,916تبث رازهتيعبات هب طوبرم روما ماجنا

730509.659372,0510372,051372,051تبث رازههمان رذگ هب طوبرم روما ماجنا

480510.242244,9160244,916244,916تبث رازهيراجت دانسا ليجست

560512.170286,8150286,815286,815تبث رازهديداور رودص

للملانيب طباور همانرب 102191,240,76601,240,76601,240,766

2001,784.840356,9680356,968356,968هاگتسدرگيد ياههاگتسد اب تالماعت هيور تدحو داجيا

5001,767.596883,7980883,798883,798يللملا نيب نامزاسيللملا نيب ياهنامزاس اب لماعتو يراكمه

يجراخ يداصتقا طباور يگنهامه همانرب 10222895,6350895,6350895,635

4,000149.414597,6570597,657597,657هام - رفنيداصتقا تابسانم ميكحت و ميظنت رد يراكمه

2,000148.989297,9780297,978297,978هام - رفنينف و يناگرزاب ياهيراكمه

يجراخ يگنهرف طباور يگنهامه همانرب 10223367,1120367,1120367,112

950122.500116,3750116,375116,375هام - رفنيگنهرف ياه داهن اب يراكمه

1,400123.061172,2850172,285172,285هام - رفنيگنهرف تابسانم ميكحت و ميظنت رد يراكمه

650120.69578,452078,45278,452هام - رفنيئوجشناد و يا هناسر،يگنهرف،يملع ياهيراكمه

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 102240001,062,8021,062,802

 هار رد نايناريا زا تيامح و يناريا عابتا قوقح يافيتسا همانرب
هدنام

10240120,0000120,0000120,000

108,000.00080,000080,00080,000رفنيناريا  عابتا قوقح زا تيامح و يريگيپ

99040.40440,000040,00040,000رفنهدنام هار رد نايناريا هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700011,00011,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082220,000020,000020,000

210,000.00020,000020,00020,000هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

يللملا نيب يداصتقا ياهيراكمه 0 هجراخ روما ترازو - 1070002100,0000100,000100,000

فده ياهروشك هب يا هعسوت ياه كمك همانرب 10233100,0000100,0000100,000

502,000.000100,0000100,000100,000هژورپفده ياه روشك هب يا هعسوت ياه كمك

 نامزاس جراخم تباب ناريا تلود كمكو تيوضع قح هيمهس
تادهعت و يللملا نيب ياهنامزاس رياس و دحتم للم

0 10700031,030,00001,030,0001,030,000

يللملا نيب تابسانم تيوقت همانرب 102341,030,00001,030,00001,030,000

7613,552.6321,030,00001,030,0001,030,000يللملا نيب نامزاسيللملا نيب ياهنامزاس زا تيامح

808للملا نيب طباور شزومآ زكرم 10700046,90016,00022,90023,708

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,7264,0005,72605,726

10572.6001,7264,0005,7265,726هژورپيملع تاقيقحت و شهوژپ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301283,0087,03310,041010,041

100100.4103,0087,03310,04110,041وجشناددشرا يسانشراك شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301296516671,31801,318

10013.1806516671,3181,318رفننايوجشناد هب يشزرو ،يگنهرف تامدخ هئارا

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000808808

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,5154,3005,81505,815

10058.1501,5154,3005,8155,815رفننايوجشناد هب يهافر تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 هجراخ روما ترازو - جراخ ياه يگدنيامن يرورض ياههنيزه
روشك زا

0 107000530,000030,00030,000

يسايس روما همانرب 1021330,000030,000030,000

95315.78930,000030,00030,000دروميمومع يساملپيد دربشيپ

7,500يرتسگداد ترازو 1080001157,2000157,200164,700

اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب 103010007,5007,500

اوق رياس اب هيئاضق هوق يگنهامه همانرب 10324150,0000150,0000150,000

408110.29445,000045,00045,000هام - رفنيللملا نيب تالماعت روما ماجنا

336108.63136,500036,50036,500هام - رفنيقوقح روما ماجنا

576118.92468,500068,50068,500هام - رفنيئاضق ياههمانرب يربهار

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408227,20007,20007,200

41,800.0007,20007,2007,200هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

رسعم نيموكحم هيد 0 يرتسگداد ترازو - 1080002400,0000400,000400,000

يعامتجا ياهتيامح همانرب 30429400,0000400,0000400,000

420952.381400,0000400,000400,000هدنورپرسعم نيموكحم زا تيامح

10,000يتموكح تاريزعت نامزاس 1080003627,2040627,204637,204

اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب 1030100010,00010,000

يواعد هب يگديسر همانرب 10314627,2040627,2040627,204

831,0000.300249,6040249,604249,604هدنورپماكحا يارجا و غالبا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

925,0000.371343,1000343,100343,100هدنورپيودب بعش رد اه هدنورپ يگديسر

32,0001.07834,500034,50034,500هدنورپرظن ديدجت بعش رد اه هدنورپ يگديسر

3,300زرا و الاك قاچاق اب هزرابم داتس 1080004160,3500160,350163,650

اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب 103010003,3003,300

زرا و الاك قاچاق زا يريگولج همانرب 10329140,3500140,3500140,350

3,16844.302140,3500140,350140,350هام - رفنزرا و الاك قاچاق زا يريگشيپ يربهار

يعامتجا ياهتيامح همانرب 3042920,000020,000020,000

50400.00020,000020,00020,000رفنزرا و الاك قاچاق اب هزرابم زا يشان ناگديد تراسخ زا تيامح

تراسخ و ناگديدهزب زا تيامح يارب كمك يرتسگداد ترازو -
يياضق ماكحا زا يشان

0 108000550,000050,00050,000

يعامتجا ياهتيامح همانرب 3042950,000050,000050,000

2,30010.00023,000023,00023,000هدنورپناگديد هزب زا تيامح

175154.28627,000027,00027,000هدنورپيضاق روصق زا يشان ناگديد تراسخ زا تيامح

29,499يرادا تامدخ و يياضق مولع هاگشناد 1080061114,34410,000124,344153,843

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105062,42102,42102,421

15161.4002,42102,4212,421هژورپيملع تاقيقحت و شهوژپ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010733,7512,00035,751035,751

70051.07333,7512,00035,75135,751وجشناديسانشراك عطقم رد شزوما

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301093,0002,0005,00005,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

49102.0413,0002,0005,0005,000وجشنادارتكد عطقم رد شزوما

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301231,0001,0002,00002,000

1,7001.1761,0001,0002,0002,000وجشناديشزوما كمك و يشزوما تاناكما نيمات

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012842,1723,00045,172045,172

95047.54942,1723,00045,17245,172وجشناددشرا يسانشراك عطقم رد شزوما

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012910,0001,00011,000011,000

1,7006.47110,0001,00011,00011,000وجشنادنايوجشناد هب يشزرو ،يگنهرف تامدخ هئارا

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600029,49929,499

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016622,0001,00023,000023,000

17,0001.35322,0001,00023,00023,000وجشنادنايوجشناد هب يهافر تامدخ هئارا

49,024حلسم ياهورين يياضق نامزاس 1080091480,0000480,000529,024

اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب 1030100045,00045,000

يواعد هب يگديسر همانرب 10314465,0730465,0730465,073

16,0003.12550,000050,00050,000هدنورپصاخ ي اه غالبا هب يگديسر

4,0009.26837,073037,07337,073هدنورپيتينما ياهورين ميارج هب يگديسر

200,0001.890378,0000378,000378,000هدنورپحلسم ياهورين يواعد هب يگديسر

مرج عوقو زا يريگشيپ همانرب 1033110,000010,000010,000

5200.0001,00001,0001,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

 ياهورين يزاس هاگآ و يياضق نيطباض يشزوما ياه هرود يرازگرب
حلسم

7,5000.2001,50001,5001,500تعاس -رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

31241.9357,50007,5007,500تسشناهناتسا رد يصصخت شيامه يرازگرب

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408224,92704,92704,927

10492.7004,92704,9274,927هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

نكسم همانرب 409060004,0244,024

22,000تيناحور هژيو يناتسداد 1080171150,0000150,000172,000

اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب 1030100022,00022,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 103063,04503,04503,045

10304.5003,04503,0453,045هژورپيدربراك شهوژپ ماجنا

يواعد هب يگديسر همانرب 10314135,9530135,9530135,953

3,00045.318135,9530135,953135,953هدنورپهدنورپ هب يگديسر

يريگشيپ و يسررب همانرب 103308,00208,00208,002

10476.9428,00208,0028,002شيامهتاسلج و شيامه يرازگرب

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408223,00003,00003,000

10300.0003,00003,0003,000هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

2,941,051ناريا يمالسا يروهمج يرتسگداد 108100122,979,315022,979,31525,920,366

اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب 103010002,704,0042,704,004

يواعد هب يگديسر همانرب 1031415,100,000015,100,000015,100,000

8,999,9991.67815,100,000015,100,00015,100,000هدنورپيودب هاگداد رد يواعد هب يگديسر

يئاضق تامدخ همانرب 10321620,0000620,0000620,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

215,8922.084450,0000450,000450,000رفنيگتسكشرو و هيفصت و يگدوشخب ،وفع روما ماجنا

10,00017.000170,0000170,000170,000رفنهيبسح روما و راغص زا تيامح

ارسداد رد يواعد هب يگديسر همانرب 103286,809,31506,809,31506,809,315

7,499,9970.9086,809,31506,809,3156,809,315هدنورپاه ارسداد رد يواعد  هب يگديسر

مرج عوقو زا يريگشيپ همانرب 10331150,0000150,0000150,000

150,0001.000150,0000150,000150,000هدنورپمرج عوقو زا هناريگشيپ ياه تيلاعف ماجنا

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 10517000237,047237,047

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 40822300,0000300,0000300,000

323,125.000100,0000100,000100,000هناماسكينورتكلا تامدخ هئارا

2,500,0000.080200,0000200,000200,000هدنورپاه هدنورپءاحما و يكينورتكلا دانسا هب دكار ياه هدنورپ ليدبت

- و يقيقح صاخشا هب كمك ناريا يمالسا يروهمج يرتسگداد
يقوقح

0 108100243,218043,21843,218

يقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك همانرب 1023143,218043,218043,218

43,2181.00043,218043,21843,218رفنيقوقح و يقيقح صاخشا هب كمك

7,001يرادا تلادع ناويد 1081081285,5920285,592292,593

اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب 103010007,0017,001

يرادا يواعد هب يگديسر همانرب 10315284,3270284,3270284,327

400,0000.23895,000095,00095,000قرويياضق قاروا غالبا

250,0000.38596,339096,33996,339هدنورپيودب بعش رد يگديسر
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

66,0001.19478,803078,80378,803هدنورپرظن ديدجت بعش رد يگديسر

5,7002.48914,185014,18514,185هدنورپيمومع تايه و يصصخت ياهتايه رد يگديسر

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,26501,26501,265

3421.6671,26501,2651,265هناماسكينورتكلا تامدخ هئارا

1( كمك ) 25,528فالتخا لح ياروش 1081091430,0000430,000455,528

اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب 1030100025,52825,528

يياضق هبش ياهداهن رد يواعد هب يگديسر همانرب 10316430,0000430,0000430,000

2,000,0000.215430,0000430,000430,000هدنورپيياضق هبش ياهداهن رد يواعد هب  يگديسر

1,063,001روشك يتيبرت و ينيمات تامادقا و اهنادنز نامزاس 10820014,209,33104,209,3315,272,332

يتيبرت و ينيمات روما تامادقا همانرب 103020001,063,0011,063,001

تيبرت و حالصا همانرب 10309177,5000177,5000177,500

226,0000.785177,5000177,500177,500ينادنزناينادنز تيبرتو حالصاروما تيريدم

ناينادنز تمالس روما همانرب 10310700,0000700,0000700,000

226,0003.097700,0000700,000700,000ينادنزناينادنز تمالس نيمات

ناينادنز كاشوپ و اذغ نيمأت همانرب 103112,951,00002,951,00002,951,000

246,00011.9962,951,00002,951,0002,951,000ينادنزناينادنز كاشوپ و اذغ نيمات

نادنز رد نارحب لرتنك و تيريدم همانرب 10318110,0000110,0000110,000

285385.965110,0000110,000110,000زكرماهنادنز رد ثداوح عوقو زا يريگشيپو هبقرتم ريغ ثداوح تيريدم

ينيمأت تامدقا همانرب 10323210,8310210,8310210,831
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

226,0000.933210,8310210,831210,831ينادنزاهنادنز يماظتنا و يتظافح روما تيريدم

يعامتجا ياهتيامح همانرب 3042950,000050,000050,000

226,0000.22150,000050,00050,000ينادنزناينادنز يعامتجا يراكددمو تدضاعم روما ماجنا و يزير همانرب

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082210,000010,000010,000

32312.50010,000010,00010,000هناماستامدخ هيارا ندرك هزيناكم

روشك يتيبرت و ينيمات تامادقا و اهنادنز نامزاس - هب كمك
هدش دازآ ناينادنز لاغتشا

0 108200277,000077,00077,000

يعامتجا ياهتيامح همانرب 3042977,000077,000077,000

762101.05077,000077,00077,000ينادنزهدش دازا ناينادنز هب لاغتشا تاليهست ياطعا

45,001روشك لك يسرزاب نامزاس 1083001800,0000800,000845,001

يسرزاب همانرب 10305473,0000473,0000473,000

1,600206.250330,0000330,000330,000هدنورپيا همانرب يسرزاب

100500.00050,000050,00050,000هدنورپهداعلا قوف يسرزاب

1,50062.00093,000093,00093,000هدنورپيدروم يسرزاب

روما نايرج نسح و نيناوق حيحص يارجا رب تراظن همانرب 10319318,0000318,0000318,000

550578.182318,0000318,000318,000هدنورپروما نايرج نسح و نيناوق حيحص يارجا رب تراظن

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 104115,00005,00005,000

15333.3335,00005,0005,000هژورپيسانش بيسآ و يجنس رظن ،شهوژپ

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408224,00004,00004,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

7571.4294,00004,0004,000هناماسكينورتكلا تامدخ هئارا

267,170روشك ينوناق يكشزپ نامزاس 1084001426,3150426,315693,485

اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب 10301000267,170267,170

ينوناق يكشزپ تامدخ همانرب 10325394,9320394,9320394,932

318,550.903265,0780265,078265,078زكرماهناتسا ينوناق يكشزپ تامدخ

429,5000.05222,497022,49722,497شيامزآ هنومنيهاگشيامزآ روما يربهار

62,9000.1127,02907,0297,029هدنورپحيرشت نلاس تانياعم روما يربهار

2,145,7000.04187,525087,52587,525هدنورپيياپرس تانياعم يربهار

19,9900.64012,803012,80312,803هدنورپيكشزپ ياهنويسيمك روما رد يربهار

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3011418,565018,565018,565

60309.41718,565018,56518,565هژورپروشك لك  يدربراك ياه شهوژپ ماجنا

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 301658,50308,50308,503

31133.8394,14904,1494,149زكرماهناتسا يشزومآ روما ماجنا

8,5000.5124,35404,3544,354تعاس -رفنداتس يشزومآ روما ماجنا

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408224,31504,31504,315

15287.6674,31504,3154,315هناماسيصصخت و يرادا ياههناماس ندرك هزيناكم

80,901روشك كالما و دانسا تبث نامزاس 10850011,082,87301,082,8731,163,774

كالما و دانسا تبث همانرب 1030300078,90178,901

كالما تبث همانرب 10312555,7210555,7210555,721
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,500,0000.060150,0000150,000150,000درومكالما روما كينورتكلا تامدخ هئرا

1,100,0000.07481,797081,79781,797درومكالما روما تامدخ رياس هئارا

2,0001.9623,92403,9243,924يتبث دحاويتبث ياهدحاو  تراظن  و يسرزاب

50050.00025,000025,00025,000هام - رفنكالما روما يربهار

3,499,9860.084295,0000295,000295,000دنسرتساداك متسيس رب ينتبم تيكلام دانسا رودص

يونعم تيكلام و اهتكرش تبث همانرب 10313119,4540119,4540119,454

14,999,8460.00797,544097,54497,544دروميقوقح صاخشا يلم هسانش هاگياپ زا كينورتكلا تامدخ هئارا

93,5000.0211,98001,9801,980تبثيراجت ريغ تاسسوم و اهتكرش تارييغت و سيسات كينورتكلا تبث

 تاعارتخا تبث ، زا معا( يونعم تيكلام كينورتكلا تبث
ييايفارغج ياه هناشن و يتعنص ياهحرط،مئالع،

90,3500.0817,28007,2807,280تبث

23653.60212,650012,65012,650هام - رفنيونعم تيكلام و اهتكرش تبث روما يربهار

يمسر دانسا تبث همانرب 10322102,3480102,3480102,348

133,2200.0445,85005,8505,850هدنورپيمسر دانسا دافم يارجا كينورتكلا تامدخ هئارا

28,604,6510.00264,500064,50064,500تبثيمسر دانسا رودص و لاوما لاقتنا و لقن كينورتكلا تامدخ هئارا

21,0000.0481,00501,0051,005دادعتقالط و جاودزا،يمسر دانسا رتافد رب  تراظن  و يسرزاب

900,0000.02421,393021,39321,393تبثقالطو جاودزا عياقو كينورتكلا تبث

30032.0009,60009,6009,600هام - رفندانسا روما يربهار

رتساداك و كالما عماج كناب  همانرب 10327255,3500255,3500255,350

2,899,9510.01748,000048,00048,000تمدخرتساداك و كالما تاعالطا عماج كناب زا كينورتكلا تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,250,0000.087108,6000108,600108,600هدنورپيتبث ياه هدنورپ ييامآ هداد و نكسا

150,0000.17426,100026,10026,100رتفديتبث  رتافد ييامآ هداد و يناسر زورب

120,0000.28033,650033,65033,650راتكهاهاتسور ينوكسم تفاب رتساداك هشقن هيهت

50,0000.37018,500018,50018,500راتكهيرهش رتساداك ياه هشقن يناسر زورب و هيهت

655,8250.03120,500020,50020,500راتكهيعيبط عبانم ياه هشقن تيبثت و يراذگ كالپ، ييامناج

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 105170002,0002,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082250,000050,000050,000

510,000.00050,000050,00050,000هناماسروشك رسارس يصصخت و يرادا نويس اموتا و تاعالطا يروانف

169هيريخ روما و فاقوا نامزاس 1095001290,0000290,000290,169

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016532,200032,200032,200

2,5006.00015,000015,00015,000رفننوگانوگ مايا رد غلبم مازعا همانرب زا تيامح

728.5712000200200درومفقو هنسح تنس غيلبت و جيورت ياهتيلاعف زا تيامح

20350.0007,00007,0007,000هسسؤمينآرق مولع و يگنهرف تاسسؤم زا تيامح

40025.00010,000010,00010,000رفننآرق نايراق و ناظفاح هب ييوجشناد هيرهش هنيزه كمك

ينيد و ينآرق تاقباسم يرازگرب همانرب 3022329,000029,000029,000

120,000.00020,000020,00020,000هقباسمميرك نآرق تئارق و ظفح يللملا نيب تاقباسم يرازگرب زا تيامح

5600.0003,00003,0003,000هقباسميروشك)...و ييارس هحيدم ، حيشاوت(ينيد تاقباسم يرازگرب زا تيامح

10600.0006,00006,0006,000هقباسميروشك ينآرق تاقباسم يرازگرب زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30274000169169

روشك تافوقوم هرادا و تراظن همانرب 30279215,8000215,8000215,800

70,0002.083145,8000145,800145,800هفوقومروشك تابقر و تافوقوم رب تراظن و يربهار ، تياده ، روما هرادا

25160.0004,00004,0004,000متسيستافوقوم و تاعالطا عماج هناماس ياهتيلاعف زا تيامح

 و يروآ عمج ،دنس ذخا ، هشقن هيهت(روشك تابقر و تافوقوم زا تيامح
ء)طبترم ياهتيلاعف و دنمشزرا قاروا تمرم

1,50044.00066,000066,00066,000دروم

يبهذم نكاما و عاقب روما هرادا و تراظن همانرب 3028011,000011,000011,000

50020.00010,000010,00010,000هعقبروشك يبهذم نكاما و هكربتم عاقب ياه همانرب زا تيامح

11,000.0001,00001,0001,000درومناگدازماما تشادگرزب هرگنك زا تيامح

هيريخ روما رب تراظن و يهدناماس همانرب 302811,00001,00001,000

1566.6671,00001,0001,000هسسؤمهيريخ تاسسؤم زا تيامح و يياسانش

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00001,00001,000

5200.0001,00001,0001,000هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

0ينآرق فراعم و مولع هاگشناد 1095002157,5000157,500157,500

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050610,739010,739010,739

100107.39010,739010,73910,739هژورپطبترم يشهوژپ ياه هژورپ ماجنا

يسانشراك شزومآ همانرب 3010798,721098,721098,721

4,00024.68098,721098,72198,721وجشنادوجشناد شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012825,466025,466025,466

50050.93225,466025,46625,466وجشنادوجشناد شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012911,386011,386011,386

4,5002.53011,386011,38611,386وجشنادنايوجشناد يگنهرف ياهتيلاعف

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016611,188011,188011,188

4,5002.48611,188011,18811,188وجشنادنايوجشناد هب يهافر تامدخ هئارا

 هيريخ روما و فاقوا نامزاس - ينيد مولع سرادم زا تيامح
تنس لها

0 1095003500,0000500,000500,000

يمالسا بهاذم ) ( تنس لها روما زا تيامح همانرب 30253500,0000500,0000500,000

153,000.00045,000045,00045,000همانربتنس لها يشهوژپ و يشزومآ ، يگنهرف ياه همانرب زا تيامح

30,0009.500285,0000285,000285,000رفنتنس لها بّالط و نويناحور زا تيامح

 ينيد مولع سرادم يزير همانرب ياروش هناخريبد ياهتيلاعف زا تيامح
تنس لها

918,888.889170,0000170,000170,000زكرم

0ترايز و جح نامزاس 109600132,833032,83332,833

تايلاع تابتع و هرمع ،عتمت جح هب نارئز مازعا همانرب 3021832,706032,706032,706

70220.22915,416015,41615,416رفن رازهعتمت جح هب نارئاز مازعا

2,7005.68915,360015,36015,360رفن رازهتايلاع تابتعو هرمع جح هب نارئاز مازعا

2,1660.8911,93001,9301,930يتامدخ رتفديترايز تامدخ رتافد رب يبايزراو تراظن

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082212701270127

1127.0001270127127هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

50,000يياراد و يداصتقا روما ترازو 1100001700,0006,074,6046,774,6046,824,604

تلود ياه هنيزه تخادرپ و يراد هنازخ همانرب 10402150,3380150,3380150,338
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,41445.07763,739063,73963,739هام - رفنراداهب قاروا تيريدم و يتلود لاوما هب يگديسر

2,01842.91386,599086,59986,599هام - رفنهنازخ ياه باسح يرادهگن

تلود يلام روما رب تراظن همانرب 10404303,2360303,2360303,236

3726.5222,42602,4262,426هام - رفنتلود ياهيهدب و تابلاطم يهدناماس و تيريدم

59632.88619,600019,60019,600هام - رفنهجدوب يارجا رب تراظن

5,21253.954281,2100281,210281,210هام - رفنييارجا ياه هاگتسد يسرباسح و يلام تراظن

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 104115,96105,96105,961

20298.0505,96105,9615,961هژورپيداصتقا يدربراك ياه شهوژپ

روشك لك هجدوب هنالاس دركلمع باسحتروص ميظنت همانرب 1041444,878044,878044,878

72062.33144,878044,87844,878هام - رفنروشك لك هجدوب هنالاس دركلمع باسحتروص ميظنت

يلام و يداصتقا نالك ياهتسايس ميظنت همانرب 1041561,471061,471061,471

43034.10914,667014,66714,667هام - رفنيناگرزاب و يزرا ، يلوپ شخب ياه تسايس ميظنت و يسررب

54534.08818,578018,57818,578هام - رفنيديلوت شخب ياه تسايس ميظنت و يسررب

48831.79315,515015,51515,515هام - رفنيلام شخب ياه تسايس ميظنت و يسررب

37334.07812,711012,71112,711هام - رفنيزاسلدم ينابم يزاسدنتسم و هعلاطم

يتايلام و ياهميب و يكناب روما رب تراظن همانرب 1041684,211084,211084,211

38086.83432,997032,99732,997هام - رفننايدوم تياكش يسررب

21342.7619,10809,1089,108هام - رفنيساسا نوناق44 لصا يلك ياه تسايس يارجا رب تراظن و يسررب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

51740.90121,146021,14621,146هام - رفناه هميب و اه كناب روما رب تراظن و يربهار

42649.20220,960020,96020,960هام - رفنيتلود ياهتكرش روما رب تراظن و يربهار

تايلام لوصو همانرب 1042106,074,6046,074,60406,074,604

7,115,0000.76905,474,6045,474,6045,474,604 هنيزه تبسنتايلام لوصو رما رد نانكراك قيوشت و بيغرت

4,000150.0000600,000600,000600,000رفننانكراك يزاسدنمناوت

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 1042200026,00026,000

ييوشلوپ اب هزرابم همانرب 1044310,308010,308010,308

60017.18010,308010,30810,308هام - رفنييوشلوپ اب هزرابم

راكو بسك طيحم شياپ همانرب 1044434,564034,564034,564

60057.60734,564034,56434,564هام - رفنراكو بسك طيحم دوبهب شياپ

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700024,00024,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408225,03305,03305,033

15,033.0005,03305,0335,033هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

 يياراد و يداصتقا روما ترازو - ويووركيام ياهلاناك هراجا
 تارباخم تكرش هب تخادرپ يارب روشك يسانشاوه نامزاس
ناريا

0 11000022,64002,6402,640

يسانشاوه تامدخ همانرب 104072,64002,64002,640

12,640.0002,64002,6402,640دادعتيسانشاوه ويووركيام ياه لاناك رابتعا نيمات

 يياراد و يداصتقا روما ترازو - ويووركيام ياهلاناك هراجا
 هب تخادرپ يارب ناريا يمالسا يروهمج ياميس و ادص نامزاس

1( كمك )  ناريا تارباخم تكرش

0 11000035,24005,2405,240
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يراديد و يرادينش ياه هناسر همانرب 302045,24005,24005,240

15,240.0005,24005,2405,240دادعتاميس و ادص ويووركيام ياه لاناك رابتعا نيمات

 يياراد و يداصتقا روما ترازو - و راداهب قاروا عيزوت و هيهت
تادهعت

0 1100004170,0000170,000170,000

تادهعت و يتلود راداهب قاروا روما همانرب 10431170,0000170,0000170,000

225,537.50051,075051,07551,075قارواشورف لمعلا قح و يتلود راداهب قاروا عيزوت

220540.568118,9250118,925118,925قارواتادهعت و يتلود راداهب قاروا عاونا پاچ

0هميب هدكشهوژپ 1100005025,00025,00025,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 10411025,00025,000025,000

102,500.000025,00025,00025,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ

2,000ناريا ينف و يداصتقا ياهكمك و يراذگ هيامرس نامزاس 110004162,000062,00064,000

يجراخ يداصتقا طباور يگنهامه همانرب 102227,15707,15707,157

30125.7003,77103,7713,771دروميداصتقا تابسانم ميظنت

5677.2003,38603,3863,386دادعتيلام و يداصتقا يراكمه كرتشم ياه هتيمك و سالجا رد تكراشم

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 104220002,0002,000

يجراخ يراذگ هيامرس تيامح و قيوشت همانرب 1042733,368033,368033,368

20019.1103,82203,8223,822دروميراذگ هيامرس تامدخ هئارا

50162.3008,11508,1158,115درومتامدخ زكرم قيرط زا يجراخ يراذگ هيامرس شريذپ

10381.4003,81403,8143,814هژورپيراذگ هيامرس تامدخ هئارا هيامرس بذج ياه هار شهوژپ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10529.9005,29905,2995,299دادعتيراذگ هيامرس زا لباقتم تيامح و قيوشت همانتقفاوم ميظنت

2008.1951,63901,6391,639دروميراذگ هيامرس ياه تصرف يياسانش

10069.4506,94506,9456,945هام - رفنيراذگ هيامرس ياه دادرارق يارجا يريگيپ و تراظن

15248.9333,73403,7343,734داديورروشك جراخ و لخاد رد يشزومآ ياه هاگراك و شيامه

سنانياف ) يجراخ يلام نيمات روما زكرمت همانرب ) 1043220,231020,231020,231

 كناب و يناهج ياه كناب زا تدم هاتوك و تدم دنلب تاليهست و ماو ذخا
يمالسا هعسوت

50104.1005,20505,2055,205دادعت

8278.0002,22402,2242,224هام - رفناه روشك رياس زا ناريا يمالسا يروهمج تابلاطم لوصو تهج يريگيپ

10041.4904,14904,1494,149هام - رفنيجراخ يلام عبانم نيمات يربهار

 تسد رد ياه حرط و هژورپ يا هجدوب و ارجا لحارم يريگيپ و تراظن
مادقا

20207.2504,14504,1454,145هام - رفن

15300.5334,50804,5084,508هام - رفنيجراخ ياه ماو طاسقا تخادرپ هب طوبرم يريگيپ و تراظن

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,24401,24401,244

11,244.0001,24401,2441,244هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

14,237يداصتقا مولع هاگشناد 1100291117,03019,720136,750150,987

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105062,1255,8207,94507,945

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10012.2004008201,2201,220دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2056.5003507801,1301,130رفن

2047.500250700950950حرطاههمانناياپ زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5019.000350600950950حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2400.000100700800800شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

2525.0003007501,0501,050هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

3061.5003751,4701,8451,845رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010747,8333,00050,833050,833

69573.14147,8333,00050,83350,833وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012851,7622,91054,672054,672

336100.06831,8331,79033,62333,623وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

5798.4215,3003105,6105,610وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

153100.90814,62981015,43915,439وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,0067,99010,996010,996

2,5002.3982,0003,9955,9955,995تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

50100.0201,0063,9955,0015,001دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600014,23714,237

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016612,304012,304012,304

6305.9163,72703,7273,727وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,2412.4173,00003,0003,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,2411.6742,07702,0772,077وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,2412.8203,50003,5003,500وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

3,336,180روشك يتايلام روما نامزاس 11010018,000,0004,165,00012,165,00015,501,180

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 104110001,500,0001,500,000

يتايلام تاعالطا تيريدم همانرب 10418364,4410364,4410364,441

 ينابيتشپ و يزادنا هار،بصن،يحارط و يتايلام تاعالطا شزادرپ
يتايلام رازفا مرن ياه متسيس

6,20042.256261,9860261,986261,986هام - رفن

131,573.15420,451020,45120,451هژورپيداصتقا يسررب و شهوژپ

4,742,0000.01782,004082,00482,004يراهظادوختايلام گنهرف جيورت و هعسوت

تايلام لوصو همانرب 104217,625,5594,165,00011,790,559011,790,559

2,000,0000.162124,499200,000324,499324,499تعاس -رفنيتايلام نيرومام يزاسدنمناوت

2,231,3470.675669,548836,5001,506,0481,506,048لاير نويليمتايلام لوصو يربهار و تراظن

267,9987.9201,493,583629,0002,122,5832,122,583لاير درايليمهدوزفا شزرا رب تايلام لوصو

389,01720.1475,337,9292,499,5007,837,4297,837,429لاير درايليمميقتسم ياه تايلام لوصو

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 104220001,836,1801,836,180

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082210,000010,000010,000

101,000.00010,000010,00010,000هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

360,353ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 11050012,050,0002,600,0004,650,0005,010,353

يجراخ يناگرزاب ياهتسايس ميظنت همانرب 40501000185,353185,353

يلخاد رازاب ميظنت همانرب 40502000120,000120,000

اهالاك يكرمگ تافيرشت ماجنا همانرب 405081,804,0002,600,0004,404,00004,404,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

110,00018.000810,0361,170,0001,980,0361,980,036الاك نت رازههرداص يالاك صيخرت

45,00033.145607,528884,0001,491,5281,491,528الاك نت رازههدراو يالاك صيخرت

26,0007.06879,756104,000183,756183,756هدنورپيياضق و يقوقح روما و ردخم داوم و زرا و الاك قاچاق زا يريگولج

110,0003.636165,911234,000399,911399,911الاك نت رازههرداص يالاك صيخرت يربهار

45,0006.810124,434182,000306,434306,434الاك نت رازههدراو يالاك صيخرت يربهار

 و يقوقح روما و ردخم داوم و زرا و الاك قاچاق زا يريگولج يربهار
يياضق

26,0001.62816,33526,00042,33542,335الاك نت رازه

نارفاسم يكرمگ تافيرشت ماجنا همانرب 40509123,0000123,0000123,000

34,0003.003102,0900102,090102,090رفن رازهرفاسم جورخ،دورو يكرمگ تافيرشت ماجنا

34,0000.61520,910020,91020,910رفن رازهرفاسم جورخ،دورو يكرمگ تافيرشت ماجنا يربهار

يكينورتكلا تراجت همانرب 4051000055,00055,000

يجراخ تراجت رامآ ميظنت و هيهت همانرب 4051382,000082,000082,000

1,00082.00082,000082,00082,000هژورپروشك يجراخ تراجت رامآ راشتنا و نيودت،يروآعمج

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082241,000041,000041,000

 رد كسير تيريدم و دحاو هرجنپ هناماس رارقتسا و ارجا يربهار
يكرمگ ياهتيلاعف

149121.07418,040018,04018,040يكرمگ دحاو

149154.09422,960022,96022,960يكرمگ دحاويكينورتكلا نيون ياههيور و اههناماس رارقتسا و ارجا يربهار

 ناريا يمالسا يروهمج كرمگ - و مارگوله ،بملپ ديرخ هنيزه
يكرمگ دانسا

0 110500225,480025,48025,480

اهالاك يكرمگ تافيرشت ماجنا همانرب 4050825,480025,480025,480

504,5000.05125,480025,48025,480ددعبملپ بصن قيرط زا يروبع و هدراو ياهالاك لرتنك و يربهار

70



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

797,000حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو 11110018,873,5212,002,00010,875,52111,672,521

يعافد روما يربهار همانرب 201088,734,74308,734,74308,734,743

1200.0002000200200رفنيدارفنا تشادهب تامدخ هئارا

1300.0003000300300ناگيينامزاس تشادهب تامدخ هئارا

115,000.00015,000015,00015,000رفننانكراك يعامتجا تلزنم ءاقترا

15581,282.8678,719,24308,719,2438,719,243ناگيتراظن و تياده ،يزير همانرب ،يراذگتسايس ماجنا

يعافد ياهتيرومأم همانرب 2011126,680026,680026,680

23,650.0007,30007,3007,300ناگيصوصخم ياهتيلاعف ماجنا

15,380.0005,38005,3805,380ناگييسدنهم و كالما يواعد هب يگديسر

50280.00014,000014,00014,000هدنورپيجراخ و يلخاد يواعد هب يگديسر

يعافد هدمع تازيهجت ظفح همانرب 201134,33604,33604,336

2,0001.1682,33602,3362,336هاگتسديمومع مالقا يرادهگن و ريمعت

8002.5002,00002,0002,000هاگتسدهدمع مالقا ديرخ

يماظن نكاما و يمومع مالقا ظفح همانرب 201255,52405,52405,524

15234.9333,52403,5243,524ناگيتاسيسات و نكاما يزاسزاب و يرادهگن و ريمعت

20010.0002,00002,0002,000هاگتسديمومع مالقا ديرخ

ينامسج يگدامآ و شزومآ همانرب 2012711,359011,359011,359

11,488.0001,48801,4881,488لاس - رفنينامسج يگدامآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

11,200.0001,20001,2001,200لاس - رفنروياپ نانكراك شزومآ

18,671.0008,67108,6718,671لاس - رفنهفيظو نانكراك شزومآ

يعافد تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب 201282,23102,23102,231

14515.3862,23102,2312,231هژورپتاعالطا يروانف تامدخ هئارا

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 201291,64801,64801,648

8619.1631,64801,6481,648هژورپيتعنص ريغ تاقيقحت و شهوژپ ماجنا

روشك يزاسزاب رد تكراشم همانرب 2013002,002,0002,002,00002,002,000

12,002,000.00002,002,0002,002,0002,002,000يسدنهم ناگيروشك يزاسزاب رد تكراشم

يعامتجا ياهتيامح همانرب 3042987,000087,000087,000

100,0000.87087,000087,00087,000لاس - رفننايجيسب هريخذ قودنص هب كمك

 حلسم ياهورين ينابيتشپو عافد ترازو - نيدايم يزاسكاپ
روشك ترازو يگنهامه اب نيم

0 1111002300,0000300,000300,000

نيم هب هدولآ يضارا يزاسكاپ همانرب 20112300,0000300,0000300,000

8,0001.62513,000013,00013,000راتكهنيم يگدولآ هب كوكشم قطانم و هاگياپ يرگنزاب

8,0004.50036,000036,00036,000راتكهتراظن و يسررب

20,00012.550251,0000251,000251,000راتكههدركن لمع ياه هلولگ و نيم هب هدولآ يضارا يزاسكاپ

- يعافد هينب تيوقت  حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو -
يعافد ناوت ياقترا

0 111100311,487,642011,487,64211,487,642

يعافد هدمع تازيهجت ظفح همانرب 2011311,487,642011,487,642011,487,642

111,487,642.00011,487,642011,487,64211,487,642هاگتسديعافد هدمع مالقا نيمات
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تمكح حرط - 0حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو 1111004338,9720338,972338,972

يعافد روما يربهار همانرب 20108338,9720338,9720338,972

484,743.000338,9720338,972338,972ناگيحلسم ياهورين نانكراك هب يهافر تامدخ هئارا

حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو - ياهيهدب تخادرپ
حلسم ياهورين قوعم

0 1111005155,1900155,190155,190

نانكراك ديرخزاب و نويد تخادرپ همانرب 10235155,1900155,1900155,190

530,038.000150,1900150,190150,190يتبث كالپكالما و يضارا نويد ناربج و يسررب

51,000.0005,00005,0005,000يتبث كالپلاقتنا و لقن ياه هنيزه

حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو - ديلوت ناوت ظفح
197 مجنپ همانرب نوناق  هدام ماكحا يارجا و يعافد عيانص

روشك هعسوت

0 11110061,941,92001,941,9201,941,920

يعافد يگدامآ ظفح همانرب 201101,941,92001,941,92001,941,920

11,941,920.0001,941,92001,941,9201,941,920هژورپيتعنص تاعلاطم ماجنا

 حلسم ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو - ، قرب ،بآ  تباب
زاگ و تارباخم

0 1111007677,7210677,721677,721

يعافد روما يربهار همانرب 20108677,7210677,7210677,721

5135,544.200677,7210677,721677,721دروماه هنيزه ناربج و يسررب

25,000ناريا كينورتكلا عيانص يماهس تكرش 111100800025,000

يعافد روما يربهار همانرب 2010800025,00025,000

- هلمج زا اسه    ناريا يزاساميپاوه عيانص يماهس تكرش -
يراجت ياميپاوه ديلوت تخاسريز

22,000 111100900022,000

عيانص هعسوت و داجيا همانرب 4030200022,00022,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

25,300حلسم ياهورين يياوه عيانص نامزاس 1111001000025,300

عيانص هعسوت و داجيا همانرب 4030200025,30025,300

3,000عافد ترازو تاعالطا تظافح نامزاس 111101130,000030,00033,000

ينامزاس تينما همانرب 201240003,0003,000

ينامزاس تينما همانرب 2020930,000030,000030,000

1,0003.5003,50003,5003,500رفننانكراك يصصخت و يمومع شزومآ

40026.25010,500010,50010,500درومتاطابترا تينما

10,0000.2002,00002,0002,000دنسكرادم و دانسا يرادهگن و ظفح

3,0002.0006,00006,0006,000هاگتسدتازيهجت يرادهگن و ظفح

50016.0008,00008,0008,000درومهناريگشيپ و يتظافح تايلمع

2,447يعافد تاقيقحت هسسوم 1111101656,00025,000681,000683,447

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 10514189,0000189,0000189,000

345139.13048,000048,00048,000هژورپلماع ريغ دنفادپ ياه همانرب يارجا

53585.98146,000046,00046,000لوصحمحلسم ياهورين يتعنص تالوصحم يزاس درادناتسا

57578.26145,000045,00045,000هژورپيروانف فاشتكا و يملع تاقيقحت ماجنا

325153.84650,000050,00050,000همانرباجدو يزاس دنمناوت و يتعنص يلاعت و دوبهب ياه همانرب زا تيامح

يعافد روما يربهار همانرب 2010857,00025,00082,000082,000

113,900.0009,6004,30013,90013,900ناگيلنسرپ يملع ناوت ءاقترا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

40033.2509,3004,00013,30013,300هژورپهدنيآ يعافد يروانف و مولع هزوحرد تاقيقحت ماجنا

28048.2149,5004,00013,50013,500هژورپيلم ياهحرط زا ينابيتشپ و تيامح

113,600.0009,6004,00013,60013,600ناگييتعنص و يتاقيقحت ياهحرط يربهار و تياده

45031.1119,5004,50014,00014,000هژورپيفاشتكا و يملع ياهحرط يربهار و تياده

45030.4449,5004,20013,70013,700هژورپتاعالطا يروانف يربهار و تياده

يعافد تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب 2012840104010401

2814.3214010401401ربراكتاطابترا و تاعالطا تينما و يهدنامزاس

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 20129409,5990409,5990409,599

1,300315.076409,5990409,599409,599هژورپيتعنص تاقيقحت ماجنا

يندعم و يتعنص ياهتخاسريز همانرب 403010002,4472,447

20,000رتشا كلام يتعنص هاگشناد 1111121140,000260,000400,000420,000

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 1051412,000260,000272,0000272,000

2501,088.00012,000260,000272,000272,000هژورپينف و يملع تاقيقحت و شهوژپ ماجنا

يعافد روما يربهار همانرب 2010800020,00020,000

يعافد تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب 201281,00001,00001,000

2050.0001,00001,0001,000دادعتيرازفا تخس . يرازفا مرن تامدخ هئارا

يسانشراك شزومآ همانرب 3010710,000010,000010,000

43023.25610,000010,00010,000هروديسانشراك ياه هرود يارجا

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010939,000039,000039,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

55063.63635,000035,00035,000هرودروحم شهوژپ يرتكد ياه هرود يارجا

22,000.0004,00004,0004,000دروميفرصم مزاول و داوم نيمات

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012878,000078,000078,000

2,50029.60074,000074,00074,000هرودروحم شهوژپ دشرا ياه هرود يارجا

5276.9234,00004,0004,000دروميفرصم مزاول و داوم نيمات

0حلسم ياهورين يعامتجا نيمات نامزاس 1111201133,250,0000133,250,000133,250,000

ينامرد تامدخ هميب همانرب 304409,800,00009,800,00009,800,000

675,0006.5014,388,00004,388,0004,388,000راوناخ)هاگتسد و تلود مهس( ناگتسشنزاب نامرد هياپ هميب ششوپ

600,0002.1771,306,00001,306,0001,306,000رفن) تلود مهس( هفيظو نازابرس نامرد هياپ هميب ششوپ

588,0006.9834,106,00004,106,0004,106,000راوناخ)هاگتسد و تلود مهس( روياپ نانكراك نامرد هياپ هميب ششوپ

ناگتسشنزاب يايازم و قوقح تخادرپ همانرب 30442120,000,0000120,000,0000120,000,000

675,0000.10269,157069,15769,157رفن)تلود مهس( ناگتسشنزاب ثداوح و رمع هميب قح تخادرپ

675,000155.873105,213,9590105,213,959105,213,959رفنناريگب يرمتسم و ناريگب هفيظو ، ناگتسشنزاب قوقح تخادرپ

675,0006.8804,644,00004,644,0004,644,000رفنناريگب يرمتسم و ناريگب هفيظو ، ناگتسشنزاب يديع تخادرپ

50,0008.944447,2000447,200447,200رفنتوف و جاودزا هنيزه كمك تخادرپ

 يرمتسم و ناريگب هفيظو ، ناگتسشنزاب دالوا هنيزه كمك تخادرپ
ناريگب

567,0983.4681,966,42301,966,4231,966,423رفن

 يرمتسم و ناريگب هفيظو ،ناگتسشنزاب هلئاع هنيزه كمك تخادرپ
ناريگب

572,66713.3757,659,26107,659,2617,659,261رفن

نارگراثيا نامرد همانرب 304713,450,00003,450,00003,450,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

575,0006.0003,450,00003,450,0003,450,000رفنلفكت تحت دارفا و نارگراثيا نامرد هنيزه تخادرپ

- ناگدنمزر هب كمك  حلسم ياهورين يعامتجا نيمات نامزاس
 ،ههبج رد هنابلطواد روضح هقباس لاسكي زاشيب ياراد رسعم

دصرد 24 5 ات  نيب رسعم نازابناج

0 11112023,131,90003,131,9003,131,900

يعامتجا ياهتيامح همانرب 304293,131,90003,131,90003,131,900

 روضح هقباس لاس كي زا شيب ياراد ناگدنمزر تشيعم هب كمك
دصرد24 ات5 نيب رسعم نازابناج و ههبج رد هنابلطواد

38,00082.4183,131,90003,131,9003,131,900رفن

 حلسم ياهورين يعامتجا نيمات نامزاس - قوقح تخادرپ
دنمزاين لغاش ريغ هفيظوو يجيسب نازابناج

0 11112031,381,41901,381,4191,381,419

يعامتجا ياهتيامح همانرب 304291,381,41901,381,41901,381,419

35,00039.4691,381,41901,381,4191,381,419لاس - رفندنمزاين لغاشريغ هفيظو و يجيسب نازابناج تشيعم هب كمك

2,500هتسباو ياهنامزاس و عافد ترازو يسايس يتديقع 111140125,000025,00027,500

يتديقع يگنهرف همانرب 2011625,000025,000025,000

30,0000.2678,00008,0008,000رفننانكراك هداوناخ يعامتجا يقالخا شزومآ

10,0000.8408,40008,4008,400رفنيتديقع و ينآرق ياهشزومآ

6041.6672,50002,5002,500دادعتاه تبسانم و مسارم يرازگرب

2030.0006000600600هژورپيتعنص ريغ تاقيقحت و شهوژپ

5006.0003,00003,0003,000رفننانكراك يبتكم تيحالص نييعت

1,0002.5002,50002,5002,500دروميونعم يزاساضف و يتاغيلبت ياهتيلاعف

17,000حلسم ياهورين ييايفارغج نامزاس 1111861142,000200,000342,000359,000

يعافد روما يربهار همانرب 2010850,977050,977050,977
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

11,200.0001,20001,2001,200ناگيينامزاس تشادهب تامدخ هئارا

149,777.00049,777049,77749,777ناگييعافد تراظن و يزير همانرب ماجنا

يماظن نكاما و يمومع مالقا ظفح همانرب 2012511,000011,000011,000

1,0008.0008,00008,0008,000عبرمرتميماظن تاسيسات و نكاما يزاسزاب

10030.0003,00003,0003,000هاگتسديماظن يرادرب هشقن ينف مالقا ديرخ

روشك يزاسزاب رد تكراشم همانرب 201300200,000200,0000200,000

1010,000.0000100,000100,000100,000دادرارقنآ شورف و تايرشن و هشقن و سكع هيهت

1010,000.0000100,000100,000100,000هژورپيزرم قطانم رد ينيمز و ييايرد ،يياوه يرادرب هشقن

رود هار ريواصت نيمات و ديلوت همانرب 201405,00005,00005,000

20250.0005,00005,0005,000هژورپريواصت ديلوت

يناكم تاعالطا و ينيمزرس شيامآ همانرب 201415,00005,00005,000

20125.0002,50002,5002,500هژورپروشك يزرم تينما ياتسار رد يگتفاي هعسوت يياضف ليلحت

20125.0002,50002,5002,500دادعتروشك زرم رد يعافد يشيامآ ياه تنوكس و اهحرط لداعتم عيزوت

اهزرم يهدناماس همانرب 2014270,023070,023070,023

112,000.00012,000012,00012,000درومنآ تاصتخم نييعت و روشك يزرم ياه هليم يا هبون ديدزاب

13,238.0003,23803,2383,238هليميزرم ياه هليم همانسانش نييعت

12,000.0002,00002,0002,000هشقنيزرم راون ياه هشقن هيهت

152,785.00052,785052,78552,785هقطنمروشك ياهزرم ندومن هزيناكم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

620,000ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 111200146,869,8455,000,00051,869,84552,489,845

يعافد روما يربهار همانرب 201085,226,02505,226,02505,226,025

110663.86473,025073,02573,025هدنورپاههاگداد ماكحا زا يشان تاراسخ و هميب ،هيد تباب تامدخ هئارا

130,049.00030,049030,04930,049رفنيدارفنا تشادهب تامدخ هئارا

14,807.0004,80704,8074,807ناگيينامزاس تشادهب تامدخ هئارا

1145,897.000145,8970145,897145,897رفننانكراك يعامتجا تلزنم اقترا

41,243,061.7504,972,24704,972,2474,972,247درومتراظن و تياده ،يزير همانرب ،يراذگتسايس ماجنا

يعافد يگدامآ ظفح همانرب 2011038,708,655038,708,655038,708,655

30220,811.1676,624,33506,624,3356,624,335ناگييمزر ينابيتشپ ياهدحاو يگدامآ ظفح

60322,422.11719,345,327019,345,32719,345,327ناگييمزر ينابيتشپ تامدخ ياهدحاو يگدامآ ظفح

43296,255.65112,738,993012,738,99312,738,993ناگييمزر ياهدحاو يگدامآ ظفح

يعافد ياهتيرومأم همانرب 20111538,9260538,9260538,926

120,000.00020,000020,00020,000درومصوصخم ياهتيلاعف ماجنا

1307,000.000307,0000307,000307,000ناگييتايلمع ياه تيرومام ماجنا

1211,926.000211,9260211,926211,926زكرميتايح و ساسح زكارم زا تظافح

يعافد هدمع تازيهجت ظفح همانرب 20113784,5250784,5250784,525

20,00028.687573,7330573,733573,733هاگتسديمومع مالقا يرادهگن و ريمعت

10,0009.35493,540093,54093,540هاگتسديعافد هدمع مالقا رياس يرادهگنو ريمعت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10,00011.725117,2520117,252117,252هاگتسديعافد هدمع ريغ مالقا ديرخ

يماظن نكاما و يمومع مالقا ظفح همانرب 20125492,9690492,9690492,969

20,0006.145122,8940122,894122,894هاگتسديمومع مالقا يرادهگن و ريمعت

10,0009.75697,563097,56397,563هاگتسديمومع مالقا ديرخ

1,000,0000.273272,5120272,512272,512عبرمرتمتاسيسات و نكاما يزاسزاب و يرادهگن

مزر يگدامآ و شيامزر همانرب 20126314,3580314,3580314,358

1314,358.000314,3580314,358314,358رفن)ييورين و يناگي( مزر يگدامآ و شيامزر

ينامسج يگدامآ و شزومآ همانرب 20127557,6000557,6000557,600

127,900.00027,900027,90027,900لاس - رفنينامسج يگدامآ

1206,000.000206,0000206,000206,000لاس - رفنروياپ نانكراك شزومآ

1323,700.000323,7000323,700323,700لاس - رفنهفيظو نانكراك شزومآ

يعافد تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب 2012810,369010,369010,369

110,369.00010,369010,36910,369هژورپتاعالطا يروانف تامدخ هئارا

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 201298,71808,71808,718

25348.7208,71808,7188,718هژورپيتعنص ريغ تاقيقحت ماجنا

روشك يزاسزاب رد تكراشم همانرب 2013005,000,0005,000,00005,000,000

41,250,000.00005,000,0005,000,0005,000,000يسدنهم ناگيروشك يزاسزاب رد تكراشم

يياوه ششوپ و تينما همانرب 2014369,300069,300069,300

169,300.00069,300069,30069,300ناگييزاورپ ياهناگي زا ينابيتشپ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يياوه دنفادپ و ناگوان تيوقت همانرب 20144148,5000148,5000148,500

1118,500.000118,5000118,500118,500ناگيتازيهجت يرادهگن و ريمعت و هعسوت

130,000.00030,000030,00030,000درومتشادهگن و ظفح

تاقيقحت و تاعالطا همانرب 202039,90009,90009,900

19,900.0009,90009,9009,900هدنورپصوصخم تيلاعف

ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس - و ندع تيرومام
برغ و بونج يزرم طوطخ

0 1112002449,2200449,220449,220

يعافد ياهتيرومأم همانرب 20111357,5200357,5200357,520

1191,520.000191,5200191,520191,520ناگيندع يتايلمع تيرومام

1166,000.000166,0000166,000166,000درومييايرد ياهزرم تيوقت و ندع يدامآ ياه هنيزه

ييايرد طوطخ تينما همانرب 2014546,000046,000046,000

146,000.00046,000046,00046,000ناگيييايرد ياهدحاو زا ينابيتشپ

اهزرم تينما نيمأت و لرتنك همانرب 2021745,700045,700045,700

2,50018.28045,700045,70045,700رتموليكيلحاس طوطخ ياهدحاو زا ينابيتشپ

- هعسوت حرط ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس
يياوه دنفادپ

0 111200350,000050,00050,000

يياوه دنفادپ و ناگوان تيوقت همانرب 2014450,000050,000050,000

149,500.00049,500049,50049,500ناگيتازيهجت يرادهگن و هعسوت

1500.0005000500500درومتشادهگن و ظفح
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

- و ناگوان يزاسون ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس
يياوه شياپ

0 111200460,000060,00060,000

يياوه ششوپ و تينما همانرب 2014360,000060,000060,000

160,000.00060,000060,00060,000ناگييزاورپ ياهناگي زا ينابيتشپ

- نيمات و لرتنك ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس
اهزرم تينما

0 111200550,000050,00050,000

اهزرم تينما نيمأت و لرتنك همانرب 2021750,000050,000050,000

150,000.00050,000050,00050,000رتموليكيزرم طوطخ ياهدحاو زا ينابيتشپ

يتاعالطا فارشا - 0ناريا يمالسا يروهمج شترا كرتشم داتس 111200610,000010,00010,000

تاقيقحت و تاعالطا همانرب 2020310,000010,000010,000

110,000.00010,000010,00010,000هژورپصوصخم تيلاعف

2,000ناريا يمالسا يروهمج شترا يسايس يتديقع نامزاس 1112101150,0000150,000152,000

يتديقع يگنهرف همانرب 20116150,0000150,0000150,000

5,0000.5002,50002,5002,500رفننويناحور يملع ياه يدنمناوت ءاقترا و شزومآ

3,0000.6672,00002,0002,000رفننانكراك يعامتجا و يقالخا ياهشزومآ

12,0004.00048,000048,00048,000رفننانكراك يسايس يتديقع ياهشزومآ

60,0000.27416,438016,43816,438هسلجنانكراك يسايس شنيب ءاقترا

2,0002.7005,40005,4005,400درومدركلمع رب تراظن و يبتكم يبايزرا

5020.0001,00001,0001,000هژورپيسايس و يمالسا مولع تاقيقحت و شهوژپ ماجنا

80,0000.66553,212053,21253,212رفنيتديقع و ينآرق ،يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10300.0003,00003,0003,000هسلجيتديقع و يملع ياه شيامه و مسارم يرازگرب

5,0001.2006,00006,0006,000دروميرادهگن و ريمعت ،ينابيتشپ ، تامدخ

110,000.00010,000010,00010,000درومصوصخم ياهتيلاعف

7035.0002,45002,4502,450هژورپهعسوت و تاعالطا يروانف

0شترا يرسفا ياه هاگشناد 111215170,00020,00090,00090,000

يعافد تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب 2012885008500850

1005.6605660566566درومكيتامروفنا ياهمتسيس زيهجت

647.3332840284284درومكيتامروفنا عماج ماظن ءاقترا و ليمكت

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 201291,50001,50001,500

2075.0001,50001,5001,500هژورپيتاقيقحت و يشهوژپ روما ماجنا

يسانشراك شزومآ همانرب 3010767,65020,00087,650087,650

5,00016.94064,70020,00084,70084,700وجشناديشزومآ ياه هرود يارجا

5059.0002,95002,9502,950دروميهاگشناد تازيهجت و نكاما يرادهگن و ريمعت

5,000ناريا يمالسا يروهمج شترا تاعالطا تظافح يزكرم نامزاس 111220185,000085,00090,000

ينامزاس تينما همانرب 201240005,0005,000

ينامزاس تينما همانرب 2020985,000085,000085,000

1,00010.00010,000010,00010,000رفنيصصخت و يمومع ياهشزومآ

40020.0008,00008,0008,000درومتاطابترا تينما
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10,0000.7657,65007,6507,650دنسكرادم و دانسا يرادهگن و ظفح

3,00014.06142,184042,18442,184هاگتسدنكاما و تازيهجت يرادهگن و ظفح

50034.33217,166017,16617,166درومهناريگشيپ و يتظافح تايلمع

0ناريا يمالسا يروهمج شترا يكشزپ مولع هاگشناد 111230125,00027,00052,00052,000

يعافد تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب 2012879207920792

9000.8807920792792ربراككيتامروفنا عماج ماظن ينابيتشپ و ءاقترا و ليمكت

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 201294,12004,12004,120

5082.4004,12004,1204,120هژورپيتاقيقحت و يشهوژپ روما ماجنا

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010917,35127,00044,351044,351

4,0000.5682,27002,2702,270رفنديتاسا و نايوجشناد يشزومآ روما ماجنا

9,0004.67615,08127,00042,08142,081وجشناديكشزپ هورگ نايوجشناد ياهسالك يرازگرب

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012980080080

1500.5338008080وجشنادنايوجشناد يا هرواشم تامدخ ماجنا

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,56801,56801,568

2,5000.6271,56801,5681,568رفننايوجشناد يشزومآ كمك تاموزلم و رازفا تشون و بتك راشتنا و هيهت

ينامرد تامدخ همانرب 303031,08901,08901,089

1,5000.4306450645645وجشناديتشادهب و يژولويدار يهاگشيامزآ ، يشزومآ روما ماجنا

2,5000.1784440444444درومينامرد تامدخ و يشزومآ لياسو يرادهگن و ريمعت

84



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

0يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس 111300150,625,350050,625,35050,625,350

يعافد روما يربهار همانرب 201086,996,04806,996,04806,996,048

9,5111.05110,000010,00010,000رفنيدارفنا تشادهب تامدخ هئارا

25926.4096,84006,8406,840ناگيينامزاس تشادهب تامدخ هئارا

222,882.00045,764045,76445,764رفننانكراك يعامتجا تلزنم ءاقترا

25926,770.0546,933,44406,933,4446,933,444ناگيتراظن و تياده يزيرهمانرب ،يراذگ تسايس ماجنا

يعافد يگدامآ ظفح همانرب 2011041,711,472041,711,472041,711,472

26,367,526.00012,735,052012,735,05212,735,052ناگييمزر ينابيتشپ ياهدحاو ظفح

33,552,116.66710,656,350010,656,35010,656,350ناگييمزر ينابيتشپ تامدخ ياهدحاو ظفح

29,160,035.00018,320,070018,320,07018,320,070ناگييمزر ياهدحاو ظفح

يعافد ياهتيرومأم همانرب 20111565,4960565,4960565,496

1222,566.917270,8030270,803270,803ناگياهرهش تينما

1155,354.000155,3540155,354155,354ناگيصوصخم ياهتيلاعف ماجنا

921,514.554139,3390139,339139,339ناگييتايلمع ياهتيرومام ماجنا

يعافد هدمع تازيهجت ظفح همانرب 20113558,2580558,2580558,258

1321,242.000321,2420321,242321,242هاگتسديعافد هدمع مالقا يرادهگن و ريمعت

271,475.500142,9510142,951142,951هاگتسديعافد هدمع ريغ مالقا يادهگن و ريمعت

194,065.00094,065094,06594,065هاگتسديعافد هدمعريغ مالقا ديرخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يماظن نكاما و يمومع مالقا ظفح همانرب 20125243,6550243,6550243,655

181,218.00081,218081,21881,218هاگتسديمومع مالقا يرادهگن و ريمعت

181,218.00081,218081,21881,218هاگتسديمومع مالقا ديرخ

4,800,0000.01781,219081,21981,219عبرمرتمتاسيسات و نكاما يزاسزاب و يرادهگن

مزر يگدامآ و شيامزر همانرب 20126236,4140236,4140236,414

52,0004.546236,4140236,414236,414لاس - رفنمزر يگدامآ و شيامزر

ينامسج يگدامآ و شزومآ همانرب 20127279,2550279,2550279,255

173,9930.16228,221028,22128,221لاس - رفنينامسج يگدامآ

72,3071.385100,1130100,113100,113لاس - رفنروياپ نانكراك شزومآ

143,8641.049150,9210150,921150,921لاس - رفنهفيظو نانكراك شزومآ

يعافد تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب 2012816,576016,576016,576

150,0000.11116,576016,57616,576زور - رفنتاطابترا و تاعالطا و يروانف تامدخ هئارا

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 2012918,176018,176018,176

70025.96618,176018,17618,176هژورپيتعنصريغ تاقيقحت

0تظافح هاپس 1113002241,7250241,725241,725

يعافد ياهتيرومأم همانرب 2011112,402012,402012,402

112,402.00012,402012,40212,402دحاويناگي يگدامآ حطس ءاقترا

اهتيصخش زا تظافح همانرب 2023185,681085,681085,681

46673.37030,975030,97530,975رفنماظن هبتر يلاع ياهتيصخش زا تظافح يرارقرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و يللملانيب و يلم ياهسالجا و مسارم زا تظافح يرارقرب
نامهيم هبتر يلاع ياهتيصخش

350156.30354,706054,70654,706مسارم

نكاما زا تظافح همانرب 2023262,529062,529062,529

70625.28643,770043,77043,770درومساسح و يتايح نكاما زا تظافح نيمات

100187.59018,759018,75918,759درومنارس روضح رد اهسالجا و اهتيرومام لحم و نكاما زا تظافح نيمات

روشك ياههاگدورف زا تظافح همانرب 4073181,113081,113081,113

 ياهزاورپ رد تينما دراگ رارقتسا قيرط زا اهزاورپ تينما نيمات
يماظنريغ

7,0005.61139,278039,27839,278تعاس -رفن

62674.75841,835041,83541,835دحاونانآ هارمه راب و نيرفاسم يسرزاب قيرط زا اهزاورپ تينما نيمات

(ص)1 0ءايبنالا متاخ يگدنزاس هاگرارق 11130030100,000,000100,000,000100,000,000

روشك يزاسزاب رد تكراشم همانرب 201300100,000,000100,000,0000100,000,000

1100,000,000.0000100,000,000100,000,000100,000,000يسدنهم ناگييراكناميپ تامدخ زا لصاح ياهدمآرد

يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - ياه حرط
رثوك هعسوت

0 111300414,000,000014,000,00014,000,000

يعافد يگدامآ ظفح همانرب 2011014,000,000014,000,000014,000,000

114,000,000.00014,000,000014,000,00014,000,000ناگييتينما يعافد ياهيدنمناوت شيازفا

تمحر ميسن 0يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - 1113005200,0000200,000200,000

يعافد ياهتيرومأم همانرب 20111200,0000200,0000200,000

1200,000.000200,0000200,000200,000ناگياه تيرومام زا يصصخت ينابيتشپ

تيالو حرط 0يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - 11130062,800,00002,800,0002,800,000

يعافد ياهتيرومأم همانرب 201112,800,00002,800,00002,800,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

12,800,000.0002,800,00002,800,0002,800,000ناگييعافد ياهتيرومام يارجا يصصخت ناوت شيازفا

- ياه تيرومام يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس
1( يرتشوش ديهش حرط )  ينيمز عافد

0 11130075,000,00005,000,0005,000,000

يعافد ياهتيرومأم همانرب 201115,000,00005,000,00005,000,000

15,000,000.0005,000,00005,000,0005,000,000ناگيبرغ لامش و قرش بونج ياهتيرومام

عيبر رون 0يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - 1113008462,1980462,198462,198

يعافد ياهتيرومأم همانرب 20111462,1980462,1980462,198

1462,198.000462,1980462,198462,198ناگييعافد ياه تيرومام يارجا ناوت شيازفا

ميمش حرط 0يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس - 1113009200,0000200,000200,000

يعافد ياهتيرومأم همانرب 20111200,0000200,0000200,000

1200,000.000200,0000200,000200,000ناگييعافد ياه تيرومام زا يصصخت ينابيتشپ

- ديهش حرط يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس
يكدور

0 11130010410,0000410,000410,000

يعافد يگدامآ ظفح همانرب 20110113,0000113,0000113,000

1113,000.000113,0000113,000113,000ناگياهدحاو ينابيتشپ تامدخ

يعافد ياهتيرومأم همانرب 20111297,0000297,0000297,000

1297,000.000297,0000297,000297,000ناگيييايرد ياه تيرومام زا يصصخت ينابيتشپ

- ديهش حرط يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس كرتشم داتس
يمظاك

0 11130011350,0000350,000350,000

يعافد يگدامآ ظفح همانرب 2011053,000053,000053,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

153,000.00053,000053,00053,000ناگياهدحاو ينابيتشپ تامدخ

يعافد ياهتيرومأم همانرب 20111297,0000297,0000297,000

1297,000.000297,0000297,000297,000ناگييياوه ياه تيرومام زا يصصخت ينابيتشپ

(ع)1 0 نيسح ماما عماج هاگشناد 111305147,598047,59847,598

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 201298,09208,09208,092

50161.8408,09208,0928,092هژورپينف و يملع تاقيقحت ماجنا

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010917,006017,006017,006

26763.69317,006017,00617,006هروديشزومآ ياه هرود يارجا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012822,500022,500022,500

2,12610.58322,500022,50022,500هروديشزومآ ياه هرود يارجا

1( جع ) 0 مظعالا هللا هيقب يكشزپ مولع هاگشناد 111306131,442031,44231,442

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 2012920,209020,209020,209

60273.81716,429016,42916,429هژورپييايميش تاقيقحت ياهحرط يارجا و شهوژپ

3006.0001,80001,8001,800دادعتيشزومآ لياسو يرادهگن و ريمعت

11,980.0001,98001,9801,980ينفشنادييايميش نامودصم يايوپ تاعالطا كناب يزادنا هار

ينادراك شزومآ همانرب 3010638903890389

2651.4683890389389وجشنادينادراك ياه هرود يارجا

يسانشراك شزومآ همانرب 3010797309730973

6121.5909730973973دروميهاگشيامزآ -يشزومآ ياه تيلاعف

89



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301091,75101,75101,751

6162.8431,75101,7511,751وجشناديماظن بط يرايتسد ياه هرود يارجا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012877807780778

2073.7587780778778وجشناددشرا يسانشراكياه هرود يارجا

ينامرد تامدخ همانرب 303037,34207,34207,342

70010.4897,34207,3427,342راميبيشزومآ تاموزلم ديرخ ينامرد تامدخ

10,000يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس تاعالطا تظافح نامزاس 111310171,106071,10681,106

ينامزاس تينما همانرب 2012400010,00010,000

ينامزاس تينما همانرب 2020971,106071,106071,106

45015.3696,91606,9166,916رفننانكراك يصصخت و يمومع شزومآ

80010.2458,19608,1968,196درومتاطابترا تينما

2,5003.6729,18009,1809,180درومهناريگشيپ و يتظافح تايلمع ماجنا

5,4004.46924,132024,13224,132درومصوصخم ياهتيلاعف ماجنا

151,8300.09314,076014,07614,076دنسكرادم و دانسا يرادهگن و ظفح

5,6251.5308,60608,6068,606درومتازيهجت يرادهگن و ظفح

ينويليم 20 0جيسب نامزاس - شترا 11131318,859,13808,859,1388,859,138

جيسب هعسوت و شزومآ،بذج همانرب 201197,421,75207,421,75207,421,752

1,150,0000.8721,002,60001,002,6001,002,600هرود -رفنشزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,750,0030.4021,105,87501,105,8751,105,875رفن)يمومع و يزومآ شناد رون نايهار( ييودرا

3,000238.792716,3750716,375716,375نادرگ)جيسب ياهنادرگ شيامزر و شزومآ( يريگراكب

100,0007.740774,0060774,006774,006هدرجيسب ياههدر زيهجت

10,100,0000.050510,0000510,000510,000عبرمرتمتمواقم ياههدر نكاما يرادهگن و ريمعت و ليمكت

1,000,0000.317317,1200317,120317,120رفنيهدناماس و بذج

1,000,0000.130130,1440130,144130,144رفننايجيسب ماجسنا و ظفح

1,100747.169821,8860821,886821,886دروم... و پاچ ، هراونشج ،هاگشيامن ،مليف تخاس

520,0000.567294,8860294,886294,886رفنيشزومآ و يملع

520965.165501,8860501,886501,886همانرب)راشقا رياس و نانز ،يزومآ شناد ،ييوجشناد( يگنهرف

2,650,0030.189500,0000500,000500,000زور - رفنييادز تيمورحم و يگدنزاس ياهتيلاعف

52,00011.963622,0880622,088622,088هدر)جيسب يطابترا هكبش( تاعالطا يروانف

1,050,0000.119124,8860124,886124,886رفنينامسج يگدامآ و يشزرو

تمواقم ياه هزوح و اه هاگياپ هب كمك همانرب 201311,437,38601,437,38601,437,386

90,00015.9711,437,38601,437,3861,437,386لاس - رفنيزومآ شناد ياهدحاو و نوناك ،هزوح ،هاگياپ هنيزه كمك

3,000يمالسا بالقنا نارادساپ هاپس رد هيقف يلو يگدنيامن 1113201361,2950361,295364,295

يتديقع يگنهرف همانرب 20116361,2950361,2950361,295

6,0000.7204,32104,3214,321هسلجقالخا و ينآرق ياهشزومآ

1,50010.63515,952015,95215,952رفننويناحور يشزومآ يملع يدنمناوت ءاقترا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,20012.05526,520026,52026,520رفنيناحور نيغلبم مازعا

20031.0006,20006,2006,200هژورپشهوژپ و تاقيقحت و يتاعلاطم روما

7,1500.6174,41004,4104,410درومهاپس يگنهرف تالوصحم ياوتحم دييات و يسررب

6,2001.4909,24009,2409,240دروميونعم يزاساضف واهتبسانم ،مسارم يرازگرب

18,2500.0551,00001,0001,000درومهاپس تاررقم و طباوض يعرش دييات

1,3007.98510,380010,38010,380رفنيسايس يتديقع ديتاسا نايبرم تيبرت

109,9700.35539,010039,01039,010رفننامزاس رب تراظن و نانكراك يبتكم تيحالص نييعت

7008.6696,06806,0686,068رفنيغيلبت يمزر بالط يزاس يدنمناوت

317,8000.501159,0640159,064159,064رفننانكراك يسايس و يتديقع شزومآ قيمعت و هعسوت

3,5001.0473,66403,6643,664درومصوصخم ياهتيلاعف

1,1503.9174,50504,5054,505هدرهعسوت و تاعالطا يروانف

1,50024.65436,981036,98136,981هدرهاپس دركلمع ساكعنا و يعامتجا تلزنم

24,6991.37633,980033,98033,980رفنيسايس شنيب ءاقترا و تياده

(ع)1 0 نيسح ماما يرادساپ تيبرت و يرسفا هاگشناد 111348155,000055,00055,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 201296,00006,00006,000

30200.0006,00006,0006,000هژورپيشهوژپ هدنيآ و ينف و يملع تاقيقحت ماجنا

يسانشراك شزومآ همانرب 3010749,000049,000049,000

86,125.00049,000049,00049,000هروديشزومآ ياه هرود يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

65,500ناريا يمالسا يروهمج حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس 1114001912,307130,0001,042,3071,107,807

يعافد روما يربهار همانرب 20108888,9540888,9540888,954

1700.0007000700700رفنيدارفنا تشادهب تامدخ هئارا

1700.0007000700700ناگيينامزاس تشادهب تامدخ هئارا

114,200.00014,200014,20014,200رفننانكراك يعامتجا تلزنم ءاقترا

1873,354.000873,3540873,354873,354ناگيتراظن و تياده ،يزير همانرب ،يراذگتسايس ماجنا

يعافد ياهتيرومأم همانرب 2011150005000500

1500.0005000500500هاگرارقصوصخم ياهتيلاعف

يماظن نكاما و يمومع مالقا ظفح همانرب 2012514,753014,753014,753

10072.5307,25307,2537,253هاگتسديمومع مالقا يرادهگن و ريمعت

51,200.0006,00006,0006,000هاگتسدتاسيسات و نكاما يزاسزاب و يرادهگن و ريمعت

5030.0001,50001,5001,500هعطق/هاگتسديمومع مالقا ديرخ

ينامسج يگدامآ و شزومآ همانرب 201275,60005,60005,600

10019.5001,95001,9501,950رفنينامسج يگدامآ

5047.0002,35002,3502,350رفنروياپ نانكراك شزومآ

5026.0001,30001,3001,300رفنهفيظو نانكراك شزومآ

يعافد تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب 201281,80001,80001,800

3501.1434000400400ناگيلرتنك و يهدنامرف
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2003.5007000700700درومتاطابترا يروانف

2003.5007000700700درومتاعالطا يروانف

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 2012970007000700

2035.0007000700700هژورپيتعنصريغ تاقيقحت

روشك يزاسزاب رد تكراشم همانرب 201300130,000130,0000130,000

1130,000.0000130,000130,000130,000هژورپروشك يزاسزاب رد تكراشم

ياهزوم تامدخ شرتسگ همانرب 3026300063,50063,500

 ناريا يمالسا يروهمج حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس -
 ماجنا زا يشان حلسم ياهورين لنسرپ دنمزاين نيموكحم هيد
هلوحم فياظو

0 111400233,733033,73333,733

يعافد روما يربهار همانرب 2010833,733033,733033,733

1,00033.73333,733033,73333,733رفننانكراك دنمزاين نيموكحم هيد ناربج و يسررب

 حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس تاعالطا تظافح هرادا
ناريا يمالسا يروهمج

0 11140035,00005,0005,000

ينامزاس تينما همانرب 202095,00005,00005,000

16022.9383,67003,6703,670تعاس -رفنيصصخت و يمومع روما

3715.1355600560560دروميتظافح شزومآ بتك رشن و پاچ و فيلات و قيقحت ماجنا

15,0000.0213100310310دنس/گربدانسا يرادهگن و ظفح

2518.4004600460460درومصوصخم ياهتيلاعف

0اوق لك مظعم يهدنامرف يسايس  يتديقع رتفد 11140043,50003,5003,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يتديقع يگنهرف همانرب 201163,50003,50003,500

 عالطا و يمومع طباور و يتاراشتنا و يغيلبت ،يگنهرف ياههمانرب يارجا
نانآ هداوناخ و نانكراك ،نامزاس روما رد يناسر

4550.6672,28002,2802,280تيلاعف

1170.0001700170170هژورپيگنهرف روما رد يشهوژپ و يتعنصريغ تاقيقحت ماجنا

843.7503500350350تيلاعفيمومع ينابيتشپ تامدخ ماجنا

1007.0007000700700تيلاعفصوصخم ياهتيلاعف

0يعافد روما يدربهار تاقيقحت زكرم 111400511,00010,00021,00021,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 2012911,00010,00021,000021,000

6013.0007800780780رفننانكراك يعامتجا تلزنم ءاقترا

511.0005505555رفننانكراك شزومآ و يملع شناد ياقترا

25031.4402,8605,0007,8607,860هژورپيشهوژپ ياههمانرب ينابيتشپ و يتاكرادت روما ماجنا

1506.400660300960960دادعتتايرشن راشتنا و پاچ ماجنا

 و يشهوژپ ،يملع يشيدنا مه تاسلج اهدرگزيم ،اهشيامه يرازگرب
 و يزادرپ هيرظن ياهيسرك رد تكرش همحزلا قح تخادرپ و يتاقيقحت
هشيدنا ياهزيم

48010.8022,6852,5005,1855,185داديور

 لياسو ديرخ و رازفا مرن و رازفا تخس و هارمه هنايار ديرخ و هيهت
يريوصت و يتوص

2037.500350400750750هاگتسد

5000.2201100110110دلجيشهوژپ ياهتيلاعف زاين دروم يجراخ و يسراف عجرم و باتك هيهت

 قح ، فيلاتلا قح ،يسانشراك ياههورگ( يدادرارق تامدخ همحزلا قح
 قح و يتاقيقحت همحزلا قح ،همجرتلا قح ،سيردتلا قح ،قيقحتلا
)يقوقح و يقيقح صاخشا همحزلا

45011.7783,5001,8005,3005,300دادعت

0رون نايهار يزكرم داتس 1114006150,1060150,106150,106
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

رون نايهار ياه ناوراك مازعا زا تيامح و يهدناماس همانرب 30289150,1060150,1060150,106

52,167.20010,836010,83610,836هژورپيتاعلاطم و يشهوژپ ياه حرط يارجا

319,145.00057,435057,43557,435هاگرارق)برغ لامش ،برغ ،بونج( رون نايهار كرتشم هاگرارق ليكشت

516,367.00081,835081,83581,835هاگرارقرون نايهار ياه هاگرارق زا تيامح

 ناريا يمالسا يروهمج حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس -
لماعريغ و يياوه دنفادپ شزومآ

0 111400741,640041,64041,640

يعافد روما يربهار همانرب 2010841,640041,640041,640

141,640.00041,640041,64041,640هدرتراظن و تياده ،يراذگ تسايس

يعافد هينب تيوقت - - حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس
يعافد يگدامآ ياقترا

0 111400811,487,642011,487,64211,487,642

يعافد هدمع تازيهجت ءاقترا همانرب 2010910,728,263010,728,263010,728,263

15,094,351.0005,094,35105,094,3515,094,351هاگتسديعافد ياهيدنمناوت شيازفا

12,209,542.0002,209,54202,209,5422,209,542هاگتسديعافد هدمع مالقا نيمات

13,424,370.0003,424,37003,424,3703,424,370هژورپيتعنص يراذگ هيامرس تاقيقحت

كچوك بنت و گرزب بنت ) بونج ريازج نارمع و هعسوت همانرب ) 20132759,3790759,3790759,379

1759,379.000759,3790759,379759,379ناگيييايرد ياهناگي هعسوت و رارقتسا

- ناريا يمالسا يروهمج حلسم ياهورين لك يهدنامرف داتس
ييارجا ياه هاگتسد لماع ريغ دنفادپ

1,100,000 11140090001,100,000

يعافد روما يربهار همانرب 201080001,100,0001,100,000

1,820,000يعافد ياهتخاسريز 111400100001,820,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يعافد روما يربهار همانرب 201080001,820,0001,820,000

نامع يايرد ناگوان - 2,000,000يعافد ياهتخاسريز 111400110002,000,000

يعافد روما يربهار همانرب 201080002,000,0002,000,000

سراف جيلخ ناگوان - 1,000,000يعافد ياهتخاسريز 111400120001,000,000

يعافد روما يربهار همانرب 201080001,000,0001,000,000

30,000يلم عافد يلاع هاگشناد 111440159,6204,00063,62093,620

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050622,0001,00023,000023,000

123,000.00022,0001,00023,00023,000هژورپيرظن ياهشهوژپ ماجنا

يعافد روما يربهار همانرب 2010800030,00030,000

يعافد تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب 2012811,00050011,500011,500

11,100.0001,10001,1001,100دادعتكيتامروفنا ياهمتسيس زا ينابيتشپ

14,500.0004,0005004,5004,500عبرمرتم/هاگتسدنكاما و تازيهجت ،يرادهگن و ريمعت

13,900.0003,90003,9003,900دادعتكيتامروفنا ماظن ءاقترا و ليمكت

12,000.0002,00002,0002,000هرودشزومآ و لرتنك ،تراظن ، تيريدم

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010926,6202,50029,120029,120

93,235.55626,6202,50029,12029,120هروديشزومآ ياه هرود يارجا

173,040سدقم عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب 1114501155,0000155,000328,040

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 2012919,000019,000019,000

1450.0007000700700هلاقمسدقم عافد فراعملا هرياد يملع تالاقم نيودت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4,0004.57518,300018,30018,300دنسسدقم عافد كرادم و دانسا يزاس هيامن و يهدناماس ،يروآ عمج

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

30214000145,608145,608

يلم و يخيرات دانسا و بتك راشتنا همانرب 3022221,420021,420021,420

 ،رعش ياههراونشج يرازگرب لماش( سدقم عافد تايبدا زا تيامح
 رد تكراشم ،يبدا راثآ يسررب و دقن تاسلج يازگرب ، يسيون هرطاخ
 هژيو ياهتابسانم يرازگرب ،سدقم عافد يبدا ياهنمجنا ياهتيلاعف
 و سدقم عافد لاس باتك باختنا ،سدقم عافد تايبدا هزوح رد يناتسا
...(

24060.87514,610014,61014,610داديور

 بتك ديرخ و پاچ لماش( سدقم عافد اب طبترم راشتنا  و راثآزا تيامح
)سدقم عافد يبدا راثآ فيلات و نيودت و سدقم عافد

26225.0006,55006,5506,550دلج/گرب

552.0002600260260درومسدقم عافد يبدا رخاف راثآ و دانسا راشتنا و همجرتزا تيامح

ينيد 3026094,580094,580094,580 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

 ماجنا لماش( يمومع ياههناسر و تاعوبطم ،يناسر عالطا و تاغيلبت
 هژيو ،يهگآ ،ربخ ،يراويد يشاقن ،يحارط ،رنب ،رتسوپ يطيحم تاغيلبت
)يسانشراك ياهاروش ليكشت و تاعوبطم سدقم عافد تاحفص ،همان

24095.83323,000023,00023,000دروم

 دنتسم و ييامنيس ،ينويزيولت هاتوك و دنلب ياهمليف تخاس زا تيامح
سدقم عافد اب طبترم

130289.07737,580037,58037,580هخسن

 ،يسامح يقيسوم ،دورس لماش( يرنه و يگنهرف ياهتيلاعف زا تيامح
)يمسجت ياهرنه و سكع

99111.11111,000011,00011,000دروم

 ليكشت لماش( سدقم عافد اب طبترم يشيامن ياهرنه زا تيامح
)... و ياهنحص ،ينابايخ رتائت يارجا و يشيامن ياههورگ

8250.0002,00002,0002,000هورگ

 و يگنهرف ،يملع ياه شيامه و مسارم ،اه هراوداي يرازگربزا تيامح
يرنه

120175.00021,000021,00021,000داديور

ياهزوم تامدخ شرتسگ همانرب 3026300026,03226,032

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 302740001,4001,400
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

رون نايهار ياه ناوراك مازعا زا تيامح و يهدناماس همانرب 3028920,000020,000020,000

 و زكرم رون نايهار هزوح يرنه و يگنهرف ياهتيلاعف زا تيامح
 لاعف و يموب ياههسامح نييبت دركيور اب يوتحم ديلوت لماش( اهناتسا
 ديلوتزا تيامح ،رون نايهار صاخ مايا رد ناتسا يعمج ياههناسر يزاس
 ،رون نايهار هصرع رد ناتسا يگنهرف نالاعف و تاسسوم تالوصحم
ضف و تاغيلبت

50040.00020,000020,00020,000دروم

0سدقم عافد فراعم و مولع هاگشهوژپ 11145024,00004,0004,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 201294,00004,00004,000

 عافد هب طوبرم تافيلات و تاعلاطم و تاقيقحت زا تيامح و شهوژپ
سدقم

10200.0002,00002,0002,000ناونع

10200.0002,00002,0002,000ناونعسدقم عافد يشهوژپ بتك پاچ و فيلات و نيودت

447,870يا هفرح و ينف شزومآ نامزاس 11260013,800,00003,800,0004,247,870

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 105108,00008,00008,000

31129.0324,00004,0004,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ يارجا

21,500.0003,00003,0003,000داديوريشهوژپ و يملع ياهشيامه يرازگرب

6001.6671,00001,0001,000ناگرامشياهفرحو ينف شزومآ ياهرامآ راشتنا و ديلوت

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700022,43922,439

يا هفرح و ينف يمسرريغ شزومآ همانرب 301113,665,00003,665,00003,665,000

46,02718.467850,0000850,000850,000تعاس - رفن رازهتامدخ هورگ ياهفرح و ينف ياهتراهم شزومآ

87,16927.7052,415,00002,415,0002,415,000تعاس - رفن رازهتعنص هورگ ياهفرح و ينف ياهتراهم شزومآ

15,20423.020350,0000350,000350,000تعاس - رفن رازهيزرواشك هورگ ياهفرح و ينف ياهتراهم شزومآ
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

12,0002.08325,000025,00025,000هاگشزومآ دادعتياهفرح و ينف دازآ ياههاگشزومآ رب تيريدم

6,0004.16725,000025,00025,000زومآراكيا هفرح و ينف يزور هنابش زكارم  هرادا هب كمك

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 301470007,1977,197

تراهم درادناتسا نيودت همانرب 3016142,000042,000042,000

59071.18642,000042,00042,000دادعتياهفرح و ينف ياهتراهم ياهدرادناتسا يرگنزاب و نيودت

تراهم شجنس همانرب 3016275,000075,000075,000

7864.1035,00005,0005,000زومآراكتراهم يناهج تاقباسم يارب  يزاس هدامآ

2,50011.20028,000028,00028,000رفن رازهيجنس تراهم ياهنومزآ يرازگرب

55049.09127,000027,00027,000زومآراكتراهم يلم تاقباسم يرازگرب

2,0007.50015,000015,00015,000رفن رازهتراهم همانيهاوگ ديدمت و ضيوعت ،رودص

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082210,000010,000010,000

110,000.00010,000010,00010,000هناماسيكينورتكلا نيون ياه هيور و اه هناماس رارقتسا و ارجا ،يربهار

391,950روشك يسانشاوه نامزاس 1130001166,6000166,600558,550

يسانشاوه تامدخ همانرب 10407147,6130147,6130147,613

28,0570.53214,933014,93314,933درادناتسا دادعتيسانشاوه ياه تيلاعف يزاس درادناتسا

4,6002.55411,747011,74711,747شرازگيسانش ميلقا و يلاسكشخ تامدخ

23,6500.96522,817022,81722,817شرازگيوج يايالب رابنايز تارثا شهاك و هماع تامدخ

26,4500.41210,903010,90310,903شرازگيسانش بآ يسانشاوه تامدخ
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« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

11,7001.02111,947011,94711,947شرازگكاخ و درگ و اوه يگدولآ يسانشاوه تامدخ

17,2200.4056,97406,9746,974شرازگيا هداج يسانشاوه تامدخ

11,9000.8039,56009,5609,560شرازگييايرد يسانشاوه تامدخ

39,8900.92536,881036,88136,881شرازگيدروناوه يسانشاوه تامدخ

20,8501.04821,851021,85121,851شرازگيزرواشك يسانشاوه تامدخ

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 104113,98703,98703,987

 و يميلقا و يوج ياه هديدپ رابنايز راثآ شهاك هعلاطم و  شهوژپ
اوه يگدولآ

7369.5712,58702,5872,587هژورپ

3466.6671,40001,4001,400هژورپيميلقا و يطيحم هعلاطم و شهوژپ

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016515,000015,000015,000

70021.42915,000015,00015,000رفنيتراهم تدم هاتوك شزومآ

5,000يسانش ميلقا و يسانشاوه هدكشهوژپ 113000218,85040,00058,85063,850

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140005,0005,000

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 1052418,85040,00058,850058,850

64628.75012,74027,50040,24040,240هژورپيدربراك ياه شهوژپ

64221.7504,6929,50014,19214,192هژورپتراظن و يربهار

2,3501.8801,4183,0004,4184,418تعاس -رفنشزومآ و يزاس تيفرظ

1,052,919يروانف و تاقيقحت ، مولع ترازو 1135001435,0000435,0001,487,919

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 10521000105,720105,720

101



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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يا هيامرس ياه
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« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012350,650050,650050,650

250202.60050,650050,65050,650ژپ / يشزومآ دحاواه كراپ و يشهوژپ و يشزومآ تاسسوم و اه هاگشناد يشزومآ يبايزرا

يلاع شزومآ يدربراك ياهشهوژپ همانرب 301275,00005,00005,000

5500.0002,50002,5002,500هژورپروما دوبهب تاعلاطم ماجنا و يرو هرهب ياه همانرب اقترا و ارجا

5500.0002,50002,5002,500هژورپيشزومآ ياه صخاش ياقترا و يدربراك تاقيقحت دربشيپ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000846,849846,849

اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 30149000100,350100,350

يلاعشزومآ  همانرب 30167334,0000334,0000334,000

11,000.0001,00001,0001,000هژورپناناوج روما يهدناماس و نانز يگنهرف يعامتجا تكراشم هعسوت

 نمض يشزومآ ياه هرود يارجا ، اهداهنشيپ ماظن يارجا و يحارط
يلغش ياه تراهم و اه يياناوت ياقترا و تمدخ

65321.44014,000014,00014,000هرود - رفن

7,83640.710319,0000319,000319,000هام - رفنيداتس روما ينابيتشپ و يشزومآ ياه تيلاعف تيريدم

روشك زا جراخ رد يسراف نابز شرتسگ همانرب 3026444,850044,850044,850

100448.50044,850044,85044,850يسركروشك زا جراخ رد يجراخ نابز جيورت و شزومآ

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082250005000500

1500.0005000500500هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا

16,099سراف جيلخ يروانف تسيز كراپ 113500211,20010,00021,20037,299

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100016,09916,099

يروانف تسيز هعسوت زا تيامح همانرب 1053811,20010,00021,200021,200

9441.1111,9702,0003,9703,970عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

102



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

27114.0741,0802,0003,0803,080دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

31,296.6671,8902,0003,8903,890هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

21,731.0002,4621,0003,4623,462هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش ياهتخاسريز نيمات

1353.8467000700700دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

7144.7141,01301,0131,013تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

7282.8579801,0001,9801,980هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

21,552.5001,1052,0003,1053,105لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

3,016يگنهرف تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ 1135003295,115120,000415,115418,131

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140003,0163,016

يدربراك و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب 10529243,45060,000303,4500303,450

148772.041106,7627,500114,262114,262هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

79467.27829,4157,50036,91536,915هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

27462.9635,0007,50012,50012,500شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

136459.58155,0037,50062,50362,503هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

28382.8573,2207,50010,72010,720هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

104105.7693,5007,50011,00011,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

42086.31028,7507,50036,25036,250وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

120160.83311,8007,50019,30019,300حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053351,66560,000111,6650111,665

141363.83021,30030,00051,30051,300هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

139434.28130,36530,00060,36560,365هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

2,716روشك يملع تسايس تاقيقحت زكرم 113500438,26535,00073,26575,981

 اضاقت يروانف و يملع يدربراك ياهشهوژپ زا تيامح همانرب
روحم

105130002,7162,716

يدربراك و هياپ يعامتجا  مولع هعسوت همانرب 1052827,36635,00062,366062,366

27324.2963,7565,0008,7568,756هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

39387.7443,45511,66715,12215,122هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

20157.0003,14003,1403,140شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

25907.88011,03011,66722,69722,697هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

10310.2003,10203,1023,102هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

29189.2761,3234,1665,4895,489حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

24169.1671,5602,5004,0604,060حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053310,899010,899010,899

21207.3334,35404,3544,354هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

27242.4076,54506,5456,545هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

2,716ناسارخ ناتسا يروانف و ملع كراپ 113500529,04815,00044,04846,764

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105155,04805,04805,048
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

205.0001000100100حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

4100.0004000400400هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

4021.2008480848848دروميروانف يبايرازاب

2532.0008000800800دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

6048.3332,90002,9002,900حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051812,000012,000012,000

1212.5001500150150دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

6225.0001,35001,3501,350دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

8850.0006,80006,8006,800هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

2015.0003000300300تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

5100.0005000500500نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

12200.0002,40002,4002,400هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

2250.0005000500500دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210002,7162,716

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 1052512,00015,00027,000027,000

42,500.0003,0007,00010,00010,000هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

6050.0003,00003,0003,000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

40350.0006,0008,00014,00014,000هام - رفنشناد يزاس دنتسم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

31,816سراف ناتسا يروانف و ملع كراپ 113500646,40917,00063,40995,225

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105157,4576,00013,457013,457

540.0002000200200عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

2560.0005001,0001,5001,500حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

1010.0001000100100دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

5100.0005000500500هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

2700.0004001,0001,4001,400هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

333.3331000100100دروميروانف يبايرازاب

5331.4006571,0001,6571,657دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

2300.0006000600600هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

5014.0007000700700تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

7100.0007000700700نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

3433.3333001,0001,3001,300هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

1060.0006000600600دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

2300.0006000600600عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

560.0003000300300لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

15106.6676001,0001,6001,600هام - رفنشناد يزاس دنتسم

6266.6676001,0001,6001,600حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051822,268022,268022,268

5300.0001,50001,5001,500عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

7214.2861,50001,5001,500حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

7171.4291,20001,2001,200دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

5300.0001,50001,5001,500هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

2900.0001,80001,8001,800هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

16112.5001,80001,8001,800دروميروانف يبايرازاب

3500.0001,50001,5001,500دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

2750.0001,50001,5001,500هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

2750.0001,50001,5001,500تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

5360.0001,80001,8001,800نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

3256.0007680768768هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

5240.0001,20001,2001,200دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

8150.0001,20001,2001,200دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

9166.6671,50001,5001,500لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

7114.2868000800800هام - رفنشناد يزاس دنتسم

8150.0001,20001,2001,200حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100031,81631,816
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 105257,4575,50012,957012,957

8682.1252,9572,5005,4575,457حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

31,000.0001,5001,5003,0003,000هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

2650.0001,30001,3001,300عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

5640.0001,7001,5003,2003,200هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105349,2275,50014,727014,727

15381.8002,7273,0005,7275,727دروميروانف يبايرازاب

10250.0002,0005002,5002,500تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

22,000.0002,5001,5004,0004,000هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

3833.3332,0005002,5002,500لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

22,716ناليگ ناتسا يروانف و ملع كراپ 113500729,70315,00044,70367,419

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051516,90015,00031,900031,900

2600.0001,20001,2001,200عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

15113.3331,70001,7001,700حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

2600.0001,20001,2001,200دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

2600.0001,20001,2001,200هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

22,000.0001,0003,0004,0004,000هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

5820.0001,1003,0004,1004,100دروميروانف يبايرازاب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5260.0001,30001,3001,300دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

21,900.0008003,0003,8003,800هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

2055.0001,10001,1001,100تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

5240.0001,20001,2001,200نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

2600.0001,20001,2001,200هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

15300.0001,5003,0004,5004,500دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

2055.0001,10001,1001,100هام - رفنشناد يزاس دنتسم

10430.0001,3003,0004,3004,300حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 105185,91505,91505,915

1110.0001100110110عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

641.6672500250250حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

2250.0005000500500دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

5200.0001,00001,0001,000هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

616.6671000100100هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

3100.0003000300300دروميروانف يبايرازاب

3100.0003000300300دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

277.5001550155155هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

5100.0005000500500تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

7114.2868000800800نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

1100.0001000100100هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

2100.0002000200200دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

2250.0005000500500دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

540.0002000200200لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

3166.6675000500500هام - رفنشناد يزاس دنتسم

2200.0004000400400حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100022,71622,716

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105346,88806,88806,888

5640.0003,20003,2003,200دروميروانف يبايرازاب

3433.3331,30001,3001,300تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

1888.0008880888888هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

5300.0001,50001,5001,500لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

38,416يزكرم ناتسا يروانف و ملع كراپ 113500834,00912,00046,00984,425

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051511,284011,284011,284

2514.0003500350350عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

1230.0002300230230هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

2300.0006000600600هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3273.3338200820820نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

751.4293600360360دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

45198.3118,92408,9248,924حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051819,72512,00031,725031,725

40129.1253,8351,3305,1655,165حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

6413.8331,4831,0002,4832,483دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

2449.000448450898898هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

35215.0004,8052,7207,5257,525دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

6594.8332,1391,4303,5693,569هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

45108.7112,6222,2704,8924,892تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

5131.0006550655655هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

3109.3333280328328دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

40155.2503,4102,8006,2106,210هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100038,41638,416

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105343,00003,00003,000

2528.0007000700700دروميروانف يبايرازاب

1872.2221,30001,3001,300تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

2300.0006000600600هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

580.0004000400400لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

2,716نانمس ناتسا يروانف و ملع كراپ 113500925,54312,00037,54340,259

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105158,9403,00011,940011,940

5044.0001,7005002,2002,200عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

15100.0001,50001,5001,500هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

10130.0008005001,3001,300هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

2065.0001,30001,3001,300نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

5200.0001,00001,0001,000دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

7066.2862,6402,0004,6404,640حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051815,3238,00023,323023,323

10080.0005,0003,0008,0008,000حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

10050.0005,00005,0005,000دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

5040.0001,0001,0002,0002,000دروميروانف يبايرازاب

10200.0001,0001,0002,0002,000هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

20100.0001,0001,0002,0002,000هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

20116.1501,3231,0002,3232,323دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

5040.0001,0001,0002,0002,000حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210002,7162,716
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105341,2801,0002,28002,280

10015.0007008001,5001,500دروميروانف يبايرازاب

536.0001800180180تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

520.0001000100100هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

2025.000300200500500لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

27,716دزي ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135001033,01015,00048,01075,726

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051512,000012,000012,000

3266.6678000800800عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

2400.0008000800800حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

1080.0008000800800دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

5160.0008000800800هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

5160.0008000800800هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

5160.0008000800800دروميروانف يبايرازاب

1080.0008000800800دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

1800.0008000800800هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

2400.0008000800800تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

2400.0008000800800نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

2400.0008000800800هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2532.0008000800800دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

5160.0008000800800لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

5016.0008000800800هام - رفنشناد يزاس دنتسم

1286.2508000800800حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051810,50010,00020,500020,500

3645.3336561,2801,9361,936عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

1797.000658139797797حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

5025.9206566401,2961,296دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

5137.80065930689689هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

2598.0006565401,1961,196هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

5397.2006561,3301,9861,986دروميروانف يبايرازاب

1097.300653320973973دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

11,996.0006561,3401,9961,996هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

1078.600656130786786تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

1288.6416564501,1061,106نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

2388.000656120776776هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

2468.500657280937937دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

2530.680657110767767دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5391.2006561,3001,9561,956لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

5272.6006567071,3631,363هام - رفنشناد يزاس دنتسم

2970.0006561,2841,9401,940حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100027,71627,716

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 1053410,5105,00015,510015,510

5775.4002,6271,2503,8773,877دروميروانف يبايرازاب

21,939.5002,6291,2503,8793,879تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

5775.4002,6271,2503,8773,877هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

5775.4002,6271,2503,8773,877لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

2,716يقرش ناجيابرذآ ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135001127,0966,00033,09635,812

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051514,0963,00017,096017,096

150113.97314,0963,00017,09617,096حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051813,0003,00016,000016,000

150106.66713,0003,00016,00016,000حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210002,7162,716

1( شناد سيدرپ ) 2,716نامرك ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135001238,85310,00048,85351,569

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051525,0006,00031,000031,000

40775.00025,0006,00031,00031,000حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051813,8534,00017,853017,853
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

43415.18613,8534,00017,85317,853حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210002,7162,716

4,099ناتسزوخ ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135001313,50813,00026,50830,607

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060004,0994,099

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051813,50813,00026,508026,508

10150.8001,50801,5081,508عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

10400.0001,0003,0004,0004,000هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

11,000.0005005001,0001,000هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

53,200.00010,0006,00016,00016,000نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

22,000.0005003,5004,0004,000لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

13,599ناگزمره ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135001412,6005,00017,60031,199

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060003,5993,599

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051812,6005,00017,600017,600

2047.500750200950950عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

5042.0001,6005002,1002,100حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

5620.0002,1001,0003,1003,100هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

2360.000400320720720دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

51,099.0004,5509455,4955,495هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

12125.0001,50001,5001,500تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

4225.000450450900900هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

11,365.000501,3151,3651,365دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

6024.5001,2002701,4701,470هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100010,00010,000

28,599يلامش ناسارخ ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135001512,6001,00013,60042,199

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060003,5993,599

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051812,6001,00013,600013,600

1000.6006006060عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

751.0007507575حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

3010.0003000300300دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

346.66740100140140هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

742.8573000300300هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

3010.0003000300300دروميروانف يبايرازاب

40100.0004,00004,0004,000دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

1200.0002000200200هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

700.5714004040تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

7071.4295,00005,0005,000نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10166.0001,66001,6601,660هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

140.0004004040دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

709.286150500650650دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

762.85740400440440لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

901.0569509595هام - رفنشناد يزاس دنتسم

704.2863000300300حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100025,00025,000

4,099ناردنزام ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135001612,60097013,57017,669

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060004,0994,099

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051812,60097013,570013,570

509.20037090460460حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

10169.5001,5001951,6951,695هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

5054.0002,5002002,7002,700دروميروانف يبايرازاب

2525.000430195625625هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

2563.6001,500901,5901,590دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

50130.0006,3002006,5006,500حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

3,599يرايتخب و لاحمراهچ ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135001712,6007,00019,60023,199

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060003,5993,599
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051812,6007,00019,600019,600

2100.0002000200200عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

10200.0001,0001,0002,0002,000حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

2200.0004000400400دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

1500.0005000500500هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

21,000.0001,0001,0002,0002,000هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

2250.0005000500500دروميروانف يبايرازاب

12,000.0001,0001,0002,0002,000دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

22,000.0002,0002,0004,0004,000هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

2200.0004000400400تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

2300.0006000600600نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

3833.3331,5001,0002,5002,500هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

1200.0002000200200دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

2300.0006000600600دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

2300.0006000600600لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

1100.0001000100100هام - رفنشناد يزاس دنتسم

5600.0002,0001,0003,0003,000حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

3,599مق ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135001813,88780014,68718,286
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060003,5993,599

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051813,88780014,687014,687

128.3331000100100عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

5311.3216000600600حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

4017.5007000700700دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

605.8333500350350هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

1200.0002000200200هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

8031.2502,50002,5002,500دروميروانف يبايرازاب

2045.000600300900900دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

7257.1431,80001,8001,800نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

837.5003000300300هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

1100.0001000100100دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

8037.5003,00003,0003,000دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

761.0004270427427لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

1316.1542100210210هام - رفنشناد يزاس دنتسم

8043.7503,0005003,5003,500حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

8,716يژرنا و داوم هاگشهوژپ 11350019172,98075,000247,980256,696

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 105020008,7168,716

120



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051510,20037,50047,700047,700

31438.7101,10012,50013,60013,600هژورپينيرفآراك هعسوت

18644.4442,1009,50011,60011,600دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

38157.8953,0003,0006,0006,000تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

28589.2864,00012,50016,50016,500عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 10525149,33318,500167,8330167,833

58195.15511,319011,31911,319هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

38533.68416,7803,50020,28020,280هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

61455.73827,800027,80027,800هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

6166.6671,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

200168.78024,7569,00033,75633,756هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

11272.7273,00003,0003,000دروماهدربهار نيودت

37373.08113,804013,80413,804هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

150105.3339,8006,00015,80015,800حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

28094.45726,448026,44826,448وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

36406.27814,626014,62614,626هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053313,44719,00032,447032,447

33571.0302,84416,00018,84418,844هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

31438.80610,6033,00013,60313,603هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

28,599يبونج ناسارخ ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135002013,7982,50016,29844,897

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060003,5993,599

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051813,7982,50016,298016,298

6919.9283751,0001,3751,375عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

729.250166500666666حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

1355.1547170717717دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

6138.0008280828828هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

6515.2779930993993هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

1864.7781661,0001,1661,166دروميروانف يبايرازاب

1190.2739930993993دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

849.6253970397397هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

668.3645520552552تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

4165.5006620662662نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

10176.6001,76601,7661,766هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

2276.0005520552552دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

10110.5001,10501,1051,105دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

6276.0001,65601,6561,656لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1160.1826620662662هام - رفنشناد يزاس دنتسم

14157.7142,20802,2082,208حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100025,00025,000

3,599ناتسچولب و ناتسيس ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135002112,60080013,40016,999

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060003,5993,599

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051812,60080013,400013,400

2520.0005000500500عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

25164.0004,0001004,1004,100حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

2010.00012080200200دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

2550.0001,0001001,1001,100هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

5120.0006000600600هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

2150.000200100300300دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

2155.000200110310310هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

2512.0003000300300تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

4100.0004000400400نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

742.857200100300300هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

540.000100100200200دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

3200.0006000600600لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5398.0001,930601,9901,990هام - رفنشناد يزاس دنتسم

4625.0002,450502,5002,500حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

3,599ماليا ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135002212,6001,50014,10017,699

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060003,5993,599

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051812,6001,50014,100014,100

1010.0001000100100عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

6016.6671,00001,0001,000حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

2020.0004000400400دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

1050.0005000500500هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

1500.0005000500500هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

1040.0004000400400دروميروانف يبايرازاب

540.0002000200200دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

1200.0002000200200هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

1236.6674400440440تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

3333.3331,00001,0001,000نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

15264.0003,96003,9603,960هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

1040.000200200400400دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

1070.000500200700700دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

7214.2861,0005001,5001,500لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

12014.1671,2005001,7001,700هام - رفنشناد يزاس دنتسم

2055.0001,0001001,1001,100حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

3,599ناتسدرك ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135002312,6001,00013,60017,199

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060003,5993,599

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051812,6001,00013,600013,600

2433.3338000800800عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

806.2505000500500حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

2524.0006000600600دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

683.3335000500500هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

5100.0005000500500هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

2055.0001,0001001,1001,100دروميروانف يبايرازاب

862.5005000500500دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

4250.0001,00001,0001,000هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

1104.5455000500500تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

3333.3331,00001,0001,000نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

1050.000400100500500هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

475.0003000300300دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1553.3338000800800دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

10100.0001,00001,0001,000لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

450.0002000200200هام - رفنشناد يزاس دنتسم

11034.5453,0008003,8003,800حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

 يروانف و تاقيقحت مولع ترازو - قح ،يشهوژپو يروانف روما
زا تيامح،اه هراونشج يرازگرب و يللملا نيب عماجم رد تيوضع
 مولع ياروش هناخريبد ياهتيلاعف،يروانف و ملع ياهكراپ
 هاگتسد اب يشهوژپ و يشزومآ ياه حرط و يروانف و تاقيقحت
رگيد ياه

0 11350024510,0000510,000510,000

يراجت ريغ ياهشهوژپ زا تيامح همانرب 1050325,000025,000025,000

161,000.00016,000016,00016,000تيوضع قح دادعتيللملا نيب و يملع عماجم رد تيوضع قح تخادرپ

10160.0001,60001,6001,600همان ناياپاه همان ناياپ زا تيامح

10240.0002,40002,4002,400حرطيتاقيقحت زكارم و اههاگشناد دنمشزرا ياهحرط زا تيامح

 يروانف لاقتنا و مولع ياهقطنم زكرم يشهوژپ ياهتيلاعف زا تيامح
دنه سونايقا هيشاح ياهروشك هيداحتا

50100.0005,00005,0005,000هژورپ

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 10510193,0000193,0000193,000

 ترازو تراظن تحت يروانف و يشهوژپ ياهدحاو ياههژورپ زا تيامح
مولع

100300.00030,000030,00030,000هژورپ

200315.00063,000063,00063,000هژورپكرتشم يروانف و يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

501,000.00050,000050,00050,000حرطفتع ياروش بوصم يلم نالك ياهحرط زا تيامح

100500.00050,000050,00050,000هژورپروشك يملع عماج هشقن يارجا هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و يملع زكارم زا تيامح همانرب 105123,70003,70003,700

20185.0003,70003,7003,700زكرميتلود ريغ يشهوژپ ياه دحاو و زكارم زا تيامح

 اضاقت يروانف و يملع يدربراك ياهشهوژپ زا تيامح همانرب
روحم

10513119,0000119,0000119,000

 همانرب نوناق17 هدام فلا دنب عوضوم( روحم اضاقت ياهحرط زا تيامح
)هعسوت مجنپ

200260.00052,000052,00052,000هژورپ

250268.00067,000067,00067,000هژورپيتاقيقحت زكارم و اههاگشناد يدربراك ياهحرط زا تيامح

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 1051411,000011,000011,000

20300.0006,00006,0006,000قودنصيروانف و شهوژپ ياه قودنص زا تيامح

25200.0005,00005,0005,000زكرميروانف زكارم زا تيامح

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051561,000061,000061,000

 ياههاگشيامن و اه هراونشج ،شهوژپ هتفه يرازگرب هب كمك
يروانف و شهوژپ ياهدرواتسد

102225.49023,000023,00023,000داديور

50760.00038,000038,00038,000روانف و ملع كراپدشر زكارم و يروانف و ملع ياهكراپ هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051814,400014,400014,400

5006.8003,40003,4003,400يرواد دادعتيروانف و شهوژپ ياه حرط يرواد

40275.00011,000011,00011,000هام - رفنيروانف و ملع تيريدم و يربهار

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053331,500031,500031,500

 و اه هاگشناد يشهوژپ و يملع تالجم شرتسگ و هعسوت زا تيامح
يروانف و شهوژپ زكارم

15038.6675,80005,8005,800هلجم

40057.50023,000023,00023,000هلاقم و شرازگيتاقيقحت زكارم و اههاگشناد يشهوژپ جياتن جيورت زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

20135.0002,70002,7002,700حرطيروانف و يملع هناروآون ياهتيلاعف زا تيامح

يروانف و ملع يزاس هكبش و يزاس رتسب زا تيامح همانرب 1053651,400051,400051,400

32050.00016,000016,00016,000نمجنايملع ياه نمجنا زا تيامح

100114.00011,400011,40011,400هكبشروشك يملع ياهاگشيامزآ هكبش ياهتيلاعف زا تيامح

 يارجا و يروانف و شهوژپ ياهتخاس ريز هعسوت رد قيقحت و هعلاطم
يشزومآ ياههاگراك

50480.00024,000024,00024,000هژورپ

34,098ناريا يميشورتپ و رميلپ هاگشهوژپ 11350025219,27066,000285,270319,368

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 105020004,0984,098

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105154,4003,0007,40007,400

11109.0918004001,2001,200هژورپينيرفآراك هعسوت

18113.8891,2508002,0502,050دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

4386.0472,1001,6003,7003,700تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

2022.500250200450450عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100030,00030,000

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 10525206,00060,000266,0000266,000

262145.03830,0008,00038,00038,000هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

28321.4296,0003,0009,0009,000هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

149288.59131,00012,00043,00043,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

11,200.0001,20001,2001,200شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1128,000.00098,00030,000128,000128,000هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

11,000.0001,00001,0001,000دروماهدربهار نيودت

101,500.00013,0002,00015,00015,000هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

6666.0064,00004,0004,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

32951.67215,0002,00017,00017,000وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

2927.5868000800800حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

30300.0006,0003,0009,0009,000هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105338,8703,00011,870011,870

13,000.0002,0001,0003,0003,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

42,217.5006,8702,0008,8708,870هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

43,599نادمه ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135002614,7613,50018,26161,860

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105157,5762,0009,57609,576

4042.5001,2005001,7001,700عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

1281.083473500973973هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

362.6671880188188هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

1039.5003950395395نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

50126.4005,3201,0006,3206,320حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 105185,3201,5006,82006,820
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

6033.3331,0001,0002,0002,000حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

8046.2753,2025003,7023,702دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

748.5713400340340هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

648.6672920292292تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

848.6253890389389هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

248.5009709797هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100043,59943,599

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105341,86501,86501,865

3005.2171,56501,5651,565دروميروانف يبايرازاب

1520.0003000300300لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

28,599رهشوب ناتسا  يروانف و ملع كراپ 1135002720,49612,00032,49661,095

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105155,7274,35310,080010,080

2550.6807175501,2671,267عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

5277.0007826031,3851,385هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

4383.5008676671,5341,534هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

12138.4179387231,6611,661نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

2090.9501,0407791,8191,819دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

20120.7001,3831,0312,4142,414حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051812,3745,15417,528017,528

6539.1081,7877552,5422,542حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

5037.4801,3275471,8741,874دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

12202.1671,7077192,4262,426دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

4575.2501,6216802,3012,301هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

21,119.5001,5786612,2392,239تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

8275.8751,5536542,2072,207هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

2901.5001,2945091,8031,803دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

5427.2001,5076292,1362,136هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100028,59928,599

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 105251,5671,3362,90302,903

6512.385435370805805حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

5155.200419357776776هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

2525.800346299645645عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

5135.400367310677677هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105348281,1571,98501,985

4015.025271330601601دروميروانف يبايرازاب

2276.000221331552552تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

853.500168260428428هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

2202.000168236404404لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

2,716يياذغ عيانص و مولع هدكشهوژپ 1135002844,9154,00048,91551,631

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105152,32902,32902,329

1050.0005000500500هژورپينيرفآراك هعسوت

2050.0001,00001,0001,000دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

3109.6673290329329تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

2025.0005000500500عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210002,7162,716

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 1052522,5862,50025,086025,086

15500.0007,0005007,5007,500هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

12258.3333,0001003,1003,100هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

2568.2401,5861201,7061,706هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

8529.1761,7007802,4802,480هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

18022.2224,00004,0004,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

7029.2862,05002,0502,050وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

15100.0001,0005001,5001,500عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

6542.3082,2505002,7502,750هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053320,0001,50021,500021,500

60141.6678,0005008,5008,500هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

100130.00012,0001,00013,00013,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

49 ج هرصبت دنب عوضوم روشك شزومآ شجنس نامزاس
روشك لك 1364  لاس هجدوب نوناق

100,000 113500291,050,00001,050,0001,150,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 301144,50004,50004,500

9500.0004,50004,5004,500هژورپيشزومآ يبايشزرا و شجنس ياه هزوح رد شهوژپ

شريذپ و شجنس همانرب 301441,045,00001,045,00001,045,000

80012.50010,000010,00010,000رفنييوجشناد دايپلا نومزآ فلتخم لحارم يرازگرب

240,0000.35485,000085,00085,000رفنيصصخت يرتكد نومزآ فلتخم لحارم يرازگرب

1,200,0000.208250,0000250,000250,000رفنيرسارس نومزآ فلتخم لحارم يرازگرب

-يملع عماج هاگشناد يليصحت عطاقم نومزآ فلتخم لحارم يرازگرب
يدربراك

500,0000.16080,000080,00080,000رفن

 يسيلگنا نابز و يللملا نيب ياه نومزآ فلتخم لحارم يرازگرب
هتفرشيپ

22,0000.2736,00006,0006,000رفن

600,0000.233140,0000140,000140,000رفنفظوم ريغ ياه نومزآ فلتخم لحارم يرازگرب

220,0000.20545,000045,00045,000رفنيسانشراك هب ينادراك نومزآ فلتخم لحارم يرازگرب

 و ينف ياه هدكشزومآ هتسويپ ينادراك نومزآ فلتخم لحارم يرازگرب
يا هفرح

288,0000.20860,000060,00060,000رفن

1,200,0000.01214,000014,00014,000رفناهنومزآ يكينورتكلا ياه تيلاعف هعسوت و اقترا دوبهب

3500.0001,50001,5001,500هژورپيشزومآ ماظن تيفيك نيمضت و اقترا هزوح رد شهوژپ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

160125.00020,000020,00020,000نومزآ)يماظتنا و يتسارح لماوع تامدخ( اهنومزآ زا تظافح

110727.27380,000080,00080,000نومزآاهنومزآ هنيطنرق و تالاوس يحارط

15023.3333,50003,5003,500آ يشزومآ تيلاعفرتويپماك و رامآ يشزومآ تيلاعف

1651,515.152250,0000250,000250,000نومزآشريذپ و شجنس ياه تيلاعف تيريدم

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000100,000100,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082250005000500

1500.0005000500500هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

3,716يميش يسدنهم و يميش هاگشهوژپ 1135003099,02318,500117,523121,239

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 105020003,7163,716

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 1052489,45611,100100,5560100,556

53434.64220,5362,50023,03623,036هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

106103.9259,0162,00011,01611,016هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

53141.7366,0121,5007,5127,512هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

10425.2001,2523,0004,2524,252شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

210136.93828,757028,75728,757هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

3183.6675510551551دروماهدربهار نيودت

5347.2452,50402,5042,504هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

12018.7832,25402,2542,254حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

18461.5009,2162,10011,31611,316وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

1035.1003510351351حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

51,801.4009,00709,0079,007هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105339,5677,40016,967016,967

24,860.0006,0203,7009,7209,720هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

51,449.4003,5473,7007,2477,247هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

57,812هلزلز يسدنهم و يسانش هلزلز يللملا نيب هاگشهوژپ 11350031136,81840,000176,818234,630

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 105020002,8122,812

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100055,00055,000

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 1052498,42520,000118,4250118,425

38232.8958,85008,8508,850هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

60226.66713,600013,60013,600هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

80137.43810,995010,99510,995هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

9186.6671,68001,6801,680شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

300102.50020,75010,00030,75030,750هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

7142.8571,00001,0001,000دروماهدربهار نيودت

17282.3534,80004,8004,800هژورپينيرفآراك هعسوت

40234.5009,38009,3809,380هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

13138.4621,80001,8001,800حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

25287.6002,1905,0007,1907,190دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

887.5007000700700تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

28062.42912,4805,00017,48017,480وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

955.5565000500500حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

9997.9809,70009,7009,700هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053338,39320,00058,393058,393

49541.10216,51410,00026,51426,514هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

57559.28121,87910,00031,87931,879هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

48,965يداينب ياه شناد هاگشهوژپ 11350032420,915230,000650,915699,880

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100048,96548,965

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 10524412,415230,000642,4150642,415

535429.907150,00080,000230,000230,000هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

100450.00027,00018,00045,00045,000هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

100480.00030,00018,00048,00048,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

103291.26220,00010,00030,00030,000شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

156816.76377,41550,000127,415127,415هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

23260.8704,0002,0006,0006,000دروماهدربهار نيودت

136



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

25096.00016,0008,00024,00024,000هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

18666.6678,0004,00012,00012,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

156192.30820,00010,00030,00030,000دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

118,000.00012,0006,00018,00018,000تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

58251.54620,00010,00030,00030,000وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

64187.5008,0004,00012,00012,000حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

103,000.00020,00010,00030,00030,000هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105338,50008,50008,500

2050.0001,00001,0001,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

53514.0197,50007,5007,500هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

1,358سراف جيلخ هدكشهوژپ 1135003314,3502,00016,35017,708

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140001,3581,358

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 1052412,7502,00014,750014,750

3083.3332,0005002,5002,500هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

45210.0008,4501,0009,4509,450هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

1050.0005000500500شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

2560.0001,0005001,5001,500هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

1526.6674000400400حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1040.0004000400400حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105331,60001,60001,600

1070.0007000700700هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

1560.0009000900900هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

4,016يلاع شزومآ يزير همانرب و شهوژپ هسسوم 1135003455,6693,30058,96962,985

 اضاقت يروانف و يملع يدربراك ياهشهوژپ زا تيامح همانرب
روحم

105130004,0164,016

يدربراك و هياپ يعامتجا  مولع هعسوت همانرب 1052853,1193,30056,419056,419

5303.8001,51901,5191,519هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

18833.33314,20080015,00015,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

2600.0001,20001,2001,200شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

30950.00027,0001,50028,50028,500هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

10170.0001,70001,7001,700هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

60116.6676,0001,0007,0007,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

10150.0001,50001,5001,500حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105332,55002,55002,550

12112.5001,35001,3501,350هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

5240.0001,20001,2001,200دلجيشزومآ ياهرامآ نيودت و هيهت

3,216هاگشناد و هزوح هاگشهوژپ 1135003592,30710,000102,307105,523
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140003,2163,216

يدربراك و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب 1052962,3165,00067,316067,316

55226.52711,4591,00012,45912,459هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

143136.69917,6481,90019,54819,548هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

2700.0001,2002001,4001,400شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

55163.4918,4925008,9928,992هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

11089.3279,5263009,8269,826حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

13997.77712,5911,00013,59113,591وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

2560.0001,4001001,5001,500حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053329,9915,00034,991034,991

40432.90014,8162,50017,31617,316هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

85207.94115,1752,50017,67517,675هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

46,350يوج مولع و يسانش سونايقا يلم هاگشهوژپ 11350036102,66218,000120,662167,012

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140009,3509,350

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100037,00037,000

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 1052498,00012,000110,0000110,000

100130.00012,0001,00013,00013,000هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

15200.0002,0001,0003,0003,000هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

75280.00019,0002,00021,00021,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

12,200.0001,2001,0002,2002,200شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

143,000.00038,0005,00043,00043,000هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

1500.0005000500500دروماهدربهار نيودت

666.6674000400400هژورپينيرفآراك هعسوت

51,400.0006,0001,0007,0007,000هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

3006.6672,00002,0002,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

1070.0007000700700دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

5100.0005000500500تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

70100.0007,00007,0007,000وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

1010.0001000100100عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

1520.0003000300300حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

51,860.0008,3001,0009,3009,300هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105334,6626,00010,662010,662

21,831.0001,6622,0003,6623,662هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

41,750.0003,0004,0007,0007,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

4,236ناريا تاعالطا يروانف و مولع هاگشهوژپ 1135003754,56520,00074,56578,801
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 اضاقت يروانف و يملع يدربراك ياهشهوژپ زا تيامح همانرب
روحم

105130004,2364,236

يروانف و يملع يدوجوم هئارا و يفرعم همانرب 1053047,56520,00067,565067,565

4075.0003,00003,0003,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

20608.2507,1655,00012,16512,165هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

2774.0742,00002,0002,000دروماهدربهار نيودت

30233.3337,00007,0007,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

805.0004000400400حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

1,00043.00028,00015,00043,00043,000دنسيروانف و يملع يدوجوم هئارا و يزاسدنتسم

يروانف و يملع يدوجوم شرتسگ و ظفح همانرب 105317,00007,00007,000

205.0001000100100دنسيروانف و يملع يدوجوم شرتسگ و جيورت

100,0000.0696,90006,9006,900دنسيروانف و يملع يدوجوم يرادهگن و ظفح

3,647يراگن همانشناد داينب 1135003846,6822,87549,55753,204

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140003,6473,647

يروانف و يملع يدوجوم هئارا و يفرعم همانرب 1053046,6822,87549,557049,557

10400.0004,00004,0004,000هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

8437.5003,50003,5003,500هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

2500.0001,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

40236.7509,47009,4709,470هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

19893.84214,1082,87516,98316,983دروماهدربهار نيودت

30163.3334,90004,9004,900دنسيروانف و يملع يدوجوم شرتسگ و جيورت

9277.7782,50002,5002,500هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

10100.0001,00001,0001,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

25248.1606,20406,2046,204دروميروانف و يملع عبانم نيودت و يزاسدنتسم

2,716مالسا ناهج مولع يدانتسا هاگياپ 1135003944,2532,50046,75349,469

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210002,7162,716

يروانف و يملع يدوجوم هئارا و يفرعم همانرب 1053044,2532,50046,753046,753

19220.5264,19004,1904,190هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

9197.2221,77501,7751,775شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

40212.8258,51308,5138,513هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

10100.0001,00001,0001,000دروماهدربهار نيودت

15634.0009,51009,5109,510هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

21,0001.03619,2652,50021,76521,765دنسيروانف و يملع يدوجوم هئارا و يزاسدنتسم

2,716يروانف و مولع يناسر عالطا يا هقطنم زكرم 11350040122,5786,500129,078131,794

 اضاقت يروانف و يملع يدربراك ياهشهوژپ زا تيامح همانرب
روحم

105130002,7162,716

يروانف و يملع يدوجوم هئارا و يفرعم همانرب 1053085,9606,50092,460092,460

13210.4622,73602,7362,736هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

21173.8573,65103,6513,651شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

40606.37524,255024,25524,255هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

2375.4351,73501,7351,735دروماهدربهار نيودت

8,0001.1872,9926,5009,4929,492دنسيروانف و يملع يدوجوم شرتسگ و جيورت

20,0001.10022,000022,00022,000دنسيشهوژپ ياههتفاي جيورت

6116.6677000700700هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

10110.2001,10201,1021,102حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

20,0001.33926,789026,78926,789دنسيروانف و يملع يدوجوم هئارا و يزاسدنتسم

يروانف و يملع يدوجوم شرتسگ و ظفح همانرب 1053136,618036,618036,618

11,5001.09712,618012,61812,618دنسيشهوژپ ياههتفاي جيورت

19,0001.26324,000024,00024,000دنسيروانف و يملع يدوجوم يرادهگن و ظفح

4,416گنر يروانف و مولع يشهوژپ هسسوم 1135004162,68210,00072,68277,098

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 105020003,4163,416

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051519,5285,00024,528024,528

23534.1307,2855,00012,28512,285هژورپينيرفآراك هعسوت

31257.6457,98707,9877,987دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

15206.6673,10003,1003,100تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

8144.5001,15601,1561,156عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210001,0001,000

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 1052533,1545,00038,154038,154

27129.6303,50003,5003,500هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

24133.3333,20003,2003,200هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

20175.0003,50003,5003,500هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

10200.0002,00002,0002,000شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

8583.6247,10807,1087,108هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

3981.7953,19003,1903,190هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

15143.7332,15602,1562,156حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

70171.4297,0005,00012,00012,000وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

7214.2861,50001,5001,500هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053310,000010,000010,000

17307.0595,22005,2205,220هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

23207.8264,78004,7804,780هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

 يروانف و تاقيقحت مولع ترازو - يصاصتخا دمآرد دازام
يشهوژپ و يلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد

0 1135004203,000,0003,000,0003,000,000

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060400,000400,0000400,000

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

250400.0000100,000100,000100,000دروم

5,00010.000050,00050,00050,000تعاس -رفنيملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

200250.000050,00050,00050,000همان ناياپاههمانناياپ زا تيامح

1001,000.0000100,000100,000100,000هژورپيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

501,000.000050,00050,00050,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

301,666.667050,00050,00050,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

ينادراك شزومآ همانرب 301060200,000200,0000200,000

10,00020.0000200,000200,000200,000وجشنادينادراك شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 301070880,000880,0000880,000

22,00040.0000880,000880,000880,000وجشناديسانشراك شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109070,00070,000070,000

77590.323070,00070,00070,000وجشناديصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121050,00050,000050,000

66075.758050,00050,00050,000وجشنادياهفرح يارتكد شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301280700,000700,0000700,000

10,00070.0000700,000700,000700,000وجشناددشرا يسانشراك شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301290350,000350,0000350,000

35,00010.0000350,000350,000350,000وجشنادنايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هئارا

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301660350,000350,0000350,000

35,00010.0000350,000350,000350,000وجشنادنايوجشناد هب يهافر تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 يروانف و تاقيقحت ، مولع ترازو - يملع ياه بطق ققحت
روشك

16,296 1135004350,000050,00066,296

يملع ياهبطق هعسوت زا تيامح همانرب 1052250,000050,000050,000

5030.4001,52001,5201,520رفن/ديدزابنارواد طسوت يصصخت - يملع ياه ديدزاب ماجنا

1008.0808080808808تعاس هسلجيملع ياهبطق يبايزرا و اه همانرب يرواد

 ديتاسا يملع ناوت زا هدافتسا اب هتفرشيپ تاقيقحت يارب يزاس هنيمز
هتسجرب

50202.00010,100010,10010,100رفن

20086.86017,372017,37217,372هژورپيملع يالتعا تهج رد هدنزرا و عيدب ياهحرط يارجا هب كمك

200101.00020,200020,20020,200هژورپينف شناد هعسوت و ديلوت يارب يشهوژپ ياهحرط يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600016,29616,296

2,716يعامتجا و يگنهرف تاعلاطم هدكشهوژپ 1135004449,5806,00055,58058,296

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140002,7162,716

يدربراك و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب 1052933,4363,00036,436036,436

18150.5002,70902,7092,709هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

30171.0005,13005,1305,130هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

27186.6675,04005,0405,040شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

45163.7335,8681,5007,3687,368هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

31257.0657,96907,9697,969هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

9112.5561,01301,0131,013حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

55104.9094,2701,5005,7705,770وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3738.8381,43701,4371,437حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053316,1443,00019,144019,144

15407.9333,1193,0006,1196,119هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

25521.00013,025013,02513,025هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

14,150ناريا يمالسا يروهمج يروانف و مولع هزوم 1135004532,9554,00036,95551,105

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100014,15014,150

يروانف و يملع يدوجوم هئارا و يفرعم همانرب 1053032,9554,00036,955036,955

8744.5983,88003,8803,880هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

30132.6333,97903,9793,979شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

16536.3153,9922,0005,9925,992هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

10379.0003,79003,7903,790دروماهدربهار نيودت

1,0003.5503,55003,5503,550دروماههتفاي راشتنا و جيورت

8926.1572,32802,3282,328هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

10113.0001,13001,1301,130حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

9,5001.29510,3062,00012,30612,306دروميروانف و ملع تفرشيپ دنور يزاسدنتسم

2,716ناريا هفسلف و تمكح يشهوژپ هسسوم 1135004678,3557,50085,85588,571

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140002,7162,716

يدربراك و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب 1052960,5933,75064,343064,343
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

13232.7693,02603,0263,026هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

23321.6527,39807,3987,398هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

12141.6671,70001,7001,700شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

157177.86027,924027,92427,924هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

31,260.0003,78003,7803,780هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

10113.5001,13501,1351,135حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

60152.5005,4003,7509,1509,150وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

25,115.00010,230010,23010,230حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053317,7623,75021,512021,512

13895.3857,8903,75011,64011,640هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

10987.2009,87209,8729,872هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

2,716يللملا نيب يملع ياهيراكمه و تاعلاطم زكرم 1135004716,47413,00029,47432,190

 اضاقت يروانف و يملع يدربراك ياهشهوژپ زا تيامح همانرب
روحم

105130002,7162,716

يدربراك و هياپ يعامتجا  مولع هعسوت همانرب 1052814,07413,00027,074027,074

10250.0001,5001,0002,5002,500هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

60158.3334,5005,0009,5009,500هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

11,000.0001,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

50262.4806,1247,00013,12413,124هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2025.0005000500500حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

3150.0004500450450حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105332,40002,40002,400

580.0004000400400هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

20100.0002,00002,0002,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

3,216روشك تيعمج يصصخت و عماج تيريدم و تاعلاطم هسسوم 1135004826,9242,50029,42432,640

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140003,2163,216

يدربراك و هياپ يعامتجا  مولع هعسوت همانرب 1052824,9242,50027,424027,424

10172.4001,72401,7241,724هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

65138.4628,0001,0009,0009,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

4250.0001,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

100135.00012,0001,50013,50013,500هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

20100.0002,00002,0002,000هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

2001.0002000200200حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105332,00002,00002,000

1,8001.1112,00002,0002,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

0يهاگشناد رشن زكرم 1135004934,29540,00074,29574,295

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053334,29540,00074,295074,295
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

30064.3179,29510,00019,29519,295هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

3,50015.71425,00030,00055,00055,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

- و يگنهرف،يملع روما يروانف و تاقيقحت ، مولع ترازو
يشزومآ

0 11350050830,0000830,000830,000

يسانشراك شزومآ همانرب 30107575,0000575,0000575,000

250280.00070,000070,00070,000داتسايداتسا هبترم اب ديتاسا ميركت حرط يارجا

170147.05925,000025,00025,000يشزومآ دحاويشزومآ تاسسوم و اه هاگشناد يشزومآ تيفيكيبايزرا

 و اه ه اگشناد يشزومآ و يگنهرف، يملع ياه تيلاعف زا تيامح
يشهوژپ و يلاع شزومآ تاسسوم

2491,927.711480,0000480,000480,000ژپ / يشزومآ دحاو

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012355,000055,000055,000

21,0000.1433,00003,0003,000هرود -رفنيملع تايه ياضعا يتراهم و يملع ياقترا ياه هرود يارجا

8025.0002,00002,0002,000يشهوژپ دحاواه كراپ و يشهوژپ  تاسسوم يبايزرا

6,0002.16713,000013,00013,000يسرد همانربيشزومآ يوتحم يرگنزاب

1,1006.3647,00007,0007,000وجشنادروشكزا جراخ و لخاد يرتكد كرتشم ياه هرود يرازگرب

 و ينيد يناسنا مولع ياه هزوح رد تاقيقحت و هعسوت زا تيامح
يگنهرف و يعامتجا

24924.0966,00006,0006,000هژورپ

 نمض يشزومآ ياه هرود يارجا ، اهداهنشيپ ماظن يارجا و يحارط
يلغش ياه تراهم و اه يياناوت ياقترا و تمدخ

70,0000.0866,00006,0006,000هرود -رفن

50036.00018,000018,00018,000وجشنادناشخرد ياهدادعتسا شرورپ هب كمك

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 30129160,0000160,0000160,000

24920.0805,00005,0005,000ژپ / يشزومآ دحاوناناوج روما يهدناماس و نانز يگنهرف يعامتجا تكراشم هعسوت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

249562.249140,0000140,000140,000ژپ / يشزومآ دحاويگنهرف ياه تيلاعف زا تيامح

24960.24115,000015,00015,000هژورپيعامتجا و يگنهرف روما يزير همانرب تاعلاطم

 يفنص و يصصخت ،يملع ياه نمجنا زا تيامح همانرب
ييوجشناد

3015817,000017,000017,000

 و اه هاگشناد ييوجشناد يفنص و يصصخت، يملع ياه نمجنا زا تيامح
يشهوژپ و يلاع شزومآ تاسسوم

70024.28617,000017,00017,000نمجنا

يللملا نيب يشزومآ ،يملع ياه تيلاعف همانرب 3015916,500016,500016,500

 نيب  يشهوژپ و يشزومآ تاسسوم و اه هاگشناد يشزومآ يبايزرا
يللملا

2496.0241,50001,5001,500نيب يشزومآ دحاو

15,000.0005,00005,0005,000زكرمناملسم ديتاسا يناهج هيداحتا يدربهار زكرم زا تيامح

110,000.00010,000010,00010,000هكبشمالسا ناهج دنمشناد نانز هكبش هب كمك

ينيد 302605,00005,00005,000 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

50010.0005,00005,0005,000ژپ / يشزومآ دحاوينيد و يگنهرف ياه تيلاعف زا تيامح

 يناسر ربخ و نايوجشناد ينآرق ياه تيلاعف هعسوت همانرب
ينآرق

302841,50001,50001,500

2496.0241,50001,5001,500ژپ / يشزومآ دحاوماما هريس شرتسگ و زامن و  ينآرق ياه تيلاعف هعسوت

- تمدخ ناياپ شاداپ يروانف و تاقيقحت ، مولع ترازو
ناگتسشنزاب

0 11350051750,0000750,000750,000

تلود ناگتسشنزاب هب طوبرم ياه هنيزه همانرب 30479750,0000750,0000750,000

800937.500750,0000750,000750,000هتسشنزاب -رفنيگتسشنزاب تمدخ ناياپ شاداپ تخادرپ

يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو - تايه ءاضعا بذج زكرم
يملع

0 1135005230,00020,00050,00050,000

اه هاگشناد يارب يملع تايه بذج همانرب 3016030,00020,00050,000050,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

65,0000.76930,00020,00050,00050,000بلطواداه هاگشناد يملع تايه بذج

يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو - يگنهرف نوناك هب كمك
اههاگشناد رد ديتاسا جيسب

3,466 1135005350,000050,00053,466

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

302140003,4663,466

ينيد 3026050,000050,000050,000 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

202,500.00050,000050,00050,000نوناكديتاسا جيسب يگنهرف نوناك تيلاعف هب كمك

3,716يروانف تسيز و كيتنژ يسدنهم يلم هاگشهوژپ 11350054155,32323,100178,423182,139

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051512,4251,78414,209014,209

6632.0611,8512652,1162,116هژورپينيرفآراك هعسوت

19336.8955,5988036,4016,401دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

22193.4093,7195364,2554,255تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

5287.4001,2571801,4371,437عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210003,7163,716

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 10525120,99617,998138,9940138,994

109.7009709797هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

30310.9008,1181,2099,3279,327هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

1750.00065397750750شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

502,345.140102,07415,183117,257117,257هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

3750.6671,9483042,2522,252دروماهدربهار نيودت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10558.7004,8647235,5875,587هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

21,862.0003,2424823,7243,724هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053321,9023,31825,220025,220

82,802.00019,4672,94922,41622,416هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

21,402.0002,4353692,8042,804هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

33,599نيوزق ناتسا يروآ نف و ملع كراپ 113500559,7284,00013,72847,327

 اضاقت يروانف و يملع يدربراك ياهشهوژپ زا تيامح همانرب
روحم

1051300030,00030,000

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105154,4282,0006,42806,428

1586.6671,0003001,3001,300عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

1077.5007750775775هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

2045.000300600900900هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

2530.12070053753753دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

25108.0001,6531,0472,7002,700حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 105181,4006002,00002,000

4012.500200300500500حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

1513.3332000200200دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

1025.000100150250250دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

1513.333100100200200هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4012.50045050500500تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

356.2862200220220هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

1013.0001300130130هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210003,5993,599

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105343,9001,4005,30005,300

3066.6671,4006002,0002,000دروميروانف يبايرازاب

4027.5009002001,1001,100تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

1060.000500100600600هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

2564.0001,1005001,6001,600لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

39,379ناتسرل ناتسا يروانف و ملع كراپ 1135005610,4414,00014,44153,820

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105155,4412,0007,44107,441

4027.7508003101,1101,110حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

3051.3671,4411001,5411,541هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

25161.6003,0001,0404,0404,040نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

3025.000200550750750دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100039,37939,379

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105345,0002,0007,00007,000

3060.0001,1007001,8001,800دروميروانف يبايرازاب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1546.667400300700700تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

15107.3331,5001101,6101,610هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

10289.0002,0008902,8902,890لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

4,957ناتسلگ ناتسا يروانف و ملع كراپ 113500577,7509008,65013,607

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105153,80003,80003,800

2015.0003000300300عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

1276.6679200920920هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

843.7503500350350هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

8125.0001,00001,0001,000نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

3014.3334300430430دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

3026.6678000800800حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210004,9574,957

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105343,9509004,85004,850

1813.889150100250250دروميروانف يبايرازاب

5018.000800100900900تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

3083.3332,0005002,5002,500هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

1675.0001,0002001,2001,200لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

77,772ناهفصا يتاقيقحت، يملع كرهش 113540186,002120,000206,002283,774
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051557,79775,000132,7970132,797

210121.70555825,00025,55825,558عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

424,250.00047,00050,00097,00097,000هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

14402.5715,63605,6365,636نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

5408.5244,60304,6034,603دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051823,85945,00068,859068,859

8429.7622,50002,5002,500حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

48333.3331,00015,00016,00016,000دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

53,100.00050015,00015,50015,500هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

12440.3235,00005,0005,000دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

18,000.0008,00008,0008,000هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

2355.5061,29401,2941,294تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

3557.4572,01102,0112,011هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

6425.6672,55402,5542,554دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

34470.5881,00015,00016,00016,000هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100077,77277,772

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105344,34604,34604,346

13334.3084,34604,3464,346دروميروانف يبايرازاب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

40,108ناريا يتعنص و يملع ياهشهوژپ نامزاس 1135441359,816120,000479,816519,924

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051583,10060,000143,1000143,100

112220.53624,700024,70024,700هژورپينيرفآراك هعسوت

350175.42931,40030,00061,40061,400دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

67149.25410,000010,00010,000تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

307153.09417,00030,00047,00047,000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100040,10840,108

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 10525204,81660,000264,8160264,816

93268.81710,00015,00025,00025,000هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

123674.79768,00015,00083,00083,000هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

11487.71910,000010,00010,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

301,400.00032,00010,00042,00042,000شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

165316.15842,16610,00052,16652,166هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

13134.6151,75001,7501,750دروماهدربهار نيودت

27333.3339,00009,0009,000هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

137138.68619,000019,00019,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

7142.8571,00001,0001,000حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

43509.30211,90010,00021,90021,900هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053371,900071,900071,900

178215.16938,300038,30038,300هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

167201.19833,600033,60033,600هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

2,716يمالسا و يناسنا مولع بتك نيودت و هعلاطم نامزاس 113548199,333120,000219,333222,049

 اضاقت يروانف و يملع يدربراك ياهشهوژپ زا تيامح همانرب
روحم

105130002,7162,716

يدربراك و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب 1052960,07760,000120,0770120,077

9111.1111,00001,0001,000هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

97413.77310,13630,00040,13640,136هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

100301.35015,13515,00030,13530,135هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

118346.06825,83615,00040,83640,836دروميملع عبانم نيودت

37215.4057,97007,9707,970هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053339,25660,00099,256099,256

149319.72517,63930,00047,63947,639هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

144358.45121,61730,00051,61751,617هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

42,812مق هاگشناد 1135701410,98255,000465,982508,794

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050611,200011,200011,200

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

4475.0001,90001,9001,900دروم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2350.0007000700700رفن

15023.3333,50003,5003,500حرطاههمانناياپ زا تيامح

5130.0006500650650حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

3200.0006000600600شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

2325.0006500650650هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

10032.0003,20003,2003,200رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107206,67232,000238,6720238,672

2,01558.305100,85516,630117,485117,485وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

97361.85754,4175,77060,18760,187وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

74372.20745,3508,30053,65053,650وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

12160.7446,0501,3007,3507,350وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010928,41511,50039,915039,915

199139.64821,8905,90027,79027,790وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

25211.4003,2852,0005,2855,285وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

27253.3333,2403,6006,8406,840وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012894,16611,500105,6660105,666

89770.10458,5834,30062,88362,883وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

19299.34915,4753,60019,07519,075وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

234101.31620,1083,60023,70823,708وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,90003,90003,900

1509.3331,40001,4001,400تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

4,5000.5562,50002,5002,500دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600042,81242,812

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016666,629066,629066,629

2,5005.00012,500012,50012,500وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,0000.5331,06501,0651,065وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,0000.4859690969969وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

5,4269.60152,095052,09552,095وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

45,716يطيحم مولع و هتفرشيپ يژولونكت و مولع يللملا نيب زكرم 113574179,31412,00091,314137,030

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051529,3145,00034,314034,314

161,375.00018,0004,00022,00022,000هژورپينيرفآراك هعسوت

15820.93311,3141,00012,31412,314دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100045,71645,716

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 1052550,0007,00057,000057,000

163,562.50050,0007,00057,00057,000هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

5,534يگنهرف بالقنا يلاعياروش 1136001355,312500355,812361,346

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 10502100,000500100,5000100,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

80318.75025,00050025,50025,500هام - رفنيشزومآ ياهدربهارو اهتسايس نيودت

50300.00015,000015,00015,000هام - رفنيروانفو ملع ياهدربهارو اهتسايس نيودت

601,000.00060,000060,00060,000هام - رفنيگنهرف ياهدربهارو اهتسايس نيودت

تاررقم و طباوض، درادناتسا ءاقترا و نيودت همانرب 1050835,000035,000035,000

120183.33322,000022,00022,000دنساهنآ رب تراظنو يگنهرف تاسسوم سيسات طباوض نيودت

130100.00013,000013,00013,000دنسيشزومآ تاسسومو اههاگشناد تاررقمو طباوض نيودت

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 10518114,7030114,7030114,703

100780.00078,000078,00078,000هام - رفنيروانف و ملع روما يربهار

130282.33136,703036,70336,703هام - رفنيگنهرف روما يربهار

يدربراك و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب 10529105,6090105,6090105,609

110427.27347,000047,00047,000هژورپيناسنا مولع  يدربراك شهوژپ

130450.83858,609058,60958,609دروميناسنا مولع و يمالسا فراعم رشن و همجرت يهدناماس

168نانز يعامتجا ، يگنهرف ياروش 113600214,85215015,00215,170

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 105104,95004,95004,950

22225.0004,95004,9504,950هژورپطبترم يدربراك ياهشهوژپ ماجنا

هداوناخ ميكحت و نانز ياهيدنمناوت ءاقترا همانرب 302179,90215010,052010,052

27372.2969,90215010,05210,052دنسنانز يعامتجا يگنهرف ياهتيلاعف يهدناماسو يربهار

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30274000168168
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

17,593يناسر عالطا يلاع ياروش هناخ ريبد 113600311,00020,50031,50049,093

تاررقم و طباوض، درادناتسا ءاقترا و نيودت همانرب 105084,00015,50019,500019,500

32609.3754,00015,50019,50019,500درادناتسا دنسيقالخاو ينيد،يعامتجا، يگنهرف يكينورتكلا ياوتحم يهدناماس

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700017,11317,113

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 105187,0005,00012,000012,000

29041.3797,0005,00012,00012,000هام - رفنطيحم رد يسراف نابزو طخ هعسوت

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 10521000480480

146,540يهاگشناد داهج 1136201610,0000610,000756,540

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 10502113,9000113,9000113,900

32218.7507,00007,0007,000هژورپنيون ياه يروĤنف هنيمز رد تاقيقحت ماجنا

50509.74025,487025,48725,487حرطهدش يزير همانرب و يدربهار ياه حرط ماجنا

80253.15020,252020,25220,252هورگيصصخت تامدخ زكارم و يشهوژپ ياه هورگ  زا تيامح و هعسوت

2245.4551,00001,0001,000دروميباي هژورپ و يجنس زاين

80752.01360,161060,16160,161هژورپتاقيقحت جياتن زا يرادرب هرهب و يزاس يراجت ،ندرك يدربراك

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051529,500029,500029,500

19586.31611,140011,14011,140دادعتراك و بسك دشر زكارم هعسوت و داجيا

32480.00015,360015,36015,360دروماه تخاس ريز نيمات

4075.0003,00003,0003,000درومينيرفآراك  ءاقترا و هعسوت

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 10521000141,000141,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 10525295,9000295,9000295,900

132923.523121,9050121,905121,905درومهياپ تاقيقحت و يفيك ياهشيامزآ ماجنا

90737.47866,373066,37366,373درومينف و يملع تامدخ و هرواشم هئارا

123874.976107,6220107,622107,622دادعتيزاس يراجت روظنمهب اههديا زا تيامح

يروانف و يملع يدوجوم شرتسگ و ظفح همانرب 1053124,400024,400024,400

9584.2538,00408,0048,004دروميملع ياههداد راشتنا و شزادرپ ،ظفح ،يروآعمج

82,049.50016,396016,39616,396بطق دادعتيروانف و ملع ياه بطق يفيك و يمك شيازفا و ظفح هب كمك

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053318,200018,200018,200

25359.7608,99408,9948,994دادعتيصصخت ـ يملع ياهشيامه يرازگرب

4590.3334,06504,0654,065هرودتدم هاتوك يصصخت و يملع ياه هاگراك يرازگرب

13039.5465,14105,1415,141دادعتهلاقم ديلوت

ينيد 3026079,300079,300079,300 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

230154.24335,476035,47635,476دادعتيرنه و يگنهرف و يجيورت ياههمانرب يارجا

22296.3646,52006,5206,520حرطيجنسراكفا ياه حرط ماجنا

24081.30019,512019,51219,512حرطيهوژپ هدنيآ و يجنس زاين ،يگنهرف تاعلاطم ياه حرط ماجنا

16977.00015,632015,63215,632حرطاه هاگشناد رد يناوخ باتك و باتك گنهرف جيورت ياه همانرب هعسوت

8525.4122,16002,1602,160دنسيزاس دنتسم

 يناسر ربخ و نايوجشناد ينآرق ياه تيلاعف هعسوت همانرب
ينآرق

3028434,606034,606034,606
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

81,075.7508,60608,6068,606هژورپينآرق ياهشهوژپ ماجنا

220118.18226,000026,00026,000هراونشجيللملا نيب و يلم حطس رد ينآرق تاقباسم ،اه هراونشج يرازگرب

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082214,194014,194014,194

101,419.40014,194014,19414,194هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

هتسباو يتاقيقحت زكارم رياس 15,489 يهاگشناد داهج - 113620260,400060,40075,889

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 1050200015,48915,489

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051021,388021,388021,388

 و تمالس مولع هزوح رد ياهعسوت و يدربراك ياهشهوژپ ماجنا
تشادهب

20274.5505,49105,4915,491هژورپ

50317.94015,897015,89715,897هژورپرنه و گنهرف هزوح رد ياهعسوت و يدربراك ياهشهوژپ ماجنا

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105149,57609,57609,576

23163.0433,75003,7503,750هژورپتردق قرب هزوح رد يدربراك و ياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

 يژولونكت هعسوت هزوح رد يدربراك و ياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا
يتعنص

21122.6672,57602,5762,576هژورپ

22147.7273,25003,2503,250هژورپييايميش عيانص هزوح رد يدربراك و ياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 1052519,856019,856019,856

17217.6473,70003,7003,700هژورپ)كت ياه( نيون يشهوژپ ياهحرط يارجا

11181.8182,00002,0002,000درومينف و يملع تامدخ و هرواشم هئارا

28142.8574,00004,0004,000دروميسدنهم مولع هعسوت و اقترا

8337.5002,70002,7002,700دادعتهياپ ياه شهوژپ و يفيك ياهشيامزآ ماجنا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2539.5209880988988رفننارگشهوژپ يزاس دنمناوت

15297.8674,46804,4684,468دروميزاس يراجت روظنمهب اههديا زا تيامح

8250.0002,00002,0002,000هژورپشهوژپ حياتن زا يرادربهرهب و يزاس يراجت ،ندرك يدربراك

يدربراك و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب 105296,55206,55206,552

12225.6672,70802,7082,708هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

2293.5912,05902,0592,059هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

10100.0001,00001,0001,000رفننارگشهوژپ يزاس دنمناوت

1265.4177850785785هژورپيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105333,02803,02803,028

7401.5541,15001,1501,150دادعتيصصخت ـ يملع ياهشيامه يرازگرب

5801.9831,15001,1501,150هرودتدم هاتوك يصصخت و يملع ياه هاگراك يرازگرب

3971.8347280728728دادعتهلاقم ديلوت

ناريا نايوجشناد يرازگربخ هب كمك 2,716 يهاگشناد داهج - 113620350,000050,00052,716

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 105020002,7162,716

ربخ راشتنا و ديلوت همانرب 3022150,000050,000050,000

360138.88950,000050,00050,000ربخ ناونع رازهربخ راشتنا و ديلوت

5,922يئوراد ناهايگ تاقيقحت زكرم 113620451,450051,45057,372

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 105020005,9225,922

165



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك و هياپ  يزرواشك  مولع هعسوت همانرب 1052741,418041,418041,418

 ياههدروآرف و اههراصع لاصحتسا يزاس هنيهب و يزاس درادناتسا
ناهايگ ييوراد

10385.9003,85903,8593,859هژورپ

 هدروارف و ييوراد ناهايگ يسانش مس و كيژولوكامراف تاعلاطم ماجنا
اهنآ ياه

1256.1767720772772هژورپ

 زا هدافتسا اب ضارقنا لاح رد و دنمشزرا ييوراد ناهايگ ريثكت
نيون ياهيروآنف

45,530.75022,123022,12322,123هژورپ

5545.4002,72702,7272,727شرازگينف و يملع ياهشرازگ هيهت

694.3335660566566رفننارگشهوژپ يزاسدنمناوت

991.4448230823823دادعتهلاقم ديلوت

15284.7334,27104,2714,271وراديهايگ اشنم اب درادناتسا ياهوراد ديلوت

6600.3333,60203,6023,602هژورپضارقنا لاح رد و دنمشزرا ييوراد ناهايگ يدايدزا زير

5535.0002,67502,6752,675هژورپتاقيقحت جياتن زا يرادرب هرهب و يزاس يراجت ،ندرك يدربراك

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053310,032010,032010,032

736.7142570257257دادعتيصصخت ـ يملع ياهشيامه يرازگرب

25370.4409,26109,2619,261هرودتدم هاتوك يصصخت و يملع ياه هاگراك يرازگرب

1254.1125140514514دادعتهلاقم ديلوت

20,153يلولس مولع تاقيقحت زكرم 1136205210,0000210,000230,153

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 1050200020,15320,153

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051711,649011,649011,649

6280.5001,68301,6831,683دادعتهياپ ياه شهوژپ و يفيك ياهشيامزآ ماجنا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

14345.4294,83604,8364,836هژورپينامرد لولس هنيمز رد تاقيقحت ماجنا

7391.0002,73702,7372,737هژورپلولس و تفاب يسدنهم هنيمز رد تاقيقحت ماجنا

11113.4551,24801,2481,248رفننارگشهوژپ يزاسدنمناوت

9127.2221,14501,1451,145هژورپيشهوژپ ياه هورگ  زا تيامح و هعسوت

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 10526187,0000187,0000187,000

1229.3333520352352ينف شناد/عارتخاعارتخا تبث و ينف شناد نيودت و يملع شرازگ هيارا

175495.81786,768086,76886,768دادعتهياپ ياه شهوژپ و يفيك ياهشيامزآ ماجنا

6146.6678800880880هژورپيللملا نيب و يلم ياه هژورپ يارجا و تكراشم

901,100.00099,000099,00099,000هژورپتاقيقحت جياتن زا يرادرب هرهب و يزاس يراجت ،ندرك يدربراك

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053311,351011,351011,351

6766.1674,59704,5974,597دادعتيصصخت ـ يملع ياهشيامه يرازگرب

52112.0775,82805,8285,828هرودتدم هاتوك يصصخت و يملع ياه هاگراك يرازگرب

8011.5759260926926دادعتهلاقم ديلوت

0هاشنامرك ناتسا يروآ نفو ملع كراپ 113620642,000042,00042,000

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105159,99409,99409,994

7296.0002,07202,0722,072دادعتييافوكش و يروآون زكارم داجيا

5528.3821,56101,5611,561دروماه تخاس ريز نيمات

7541.0003,78703,7873,787دادعتراك و بسك دشر زكارم زا تيامح و هعسوت
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2795.3332,57402,5742,574درومرقتسم ياهتكرش رد يروانف ينيرفآراك ءاقترا هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051816,392016,392016,392

4236.7861,54501,5451,545هكبشناينب شناد ياهتكرش هب هرواشم و تامدخ هيارا ياه هكبش داجيا

4526.0221,17101,1711,171درومتاعالطا و يطابترا ياه تخاسريز نيمات

6032.5331,95201,9521,952تكرشناينب شناد ياه تكرش زا ينوناق ياه تيامح

100117.24011,724011,72411,724حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 1053415,614015,614015,614

4958.5003,83403,8343,834درومكرتشم يروانف هعسوت ياهتيلاعف ماجنا

16,872.0006,87206,8726,872دروم»رازاب نف« يزادنا هار و سيسات

6081.8004,90804,9084,908عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

8,678كناب تسيز 113620749,350049,35058,028

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051730,598030,598030,598

 ياه هنومن يياسانش تهج يلوكلوم هتفرشيپ تامدخ هعسوت و هئارا
يتسيز

25512.9023,29003,2903,290هژورپ

 هنومن يرادهگنو يياسانش تامدخ و يتسيز ياه هنومن هعسوت و هئارا
يلولس ياه هدر  و اه مسيناگراوركيم  ،يهايگ ياه

35716.2915,81605,8165,816م هنومن/ينف شناد

40014.8055,92205,9225,922هژورپيهايگ تفاب تشك يروآ نف رد شهوژپ

830.5002440244244رفننارگشهوژپ يزاسدنمناوت

2626.6156920692692هژورپيشهوژپ ياه هورگ  زا تيامح
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و تاقيقحت رد زاين دروم» ديدج ياهنابزيم و روتكو« يفرعم و يياسانش
يروانف تسيز

22010.7502,36502,3652,365دادعت

 دروم ديدج يروناج و يناسنا يلولس ياههدر يفرعم و يياسانش
يسانش تسيز و تاقيقحتردراين

1,9002.7425,21005,2105,210دادعت

32011.8223,78303,7833,783دادعتسناسا و هراصع رذب تروصب يهايگ ديدج ياه هنوگ يفرعم و يياسانش

 يكرآ يچراق ياه هورگرد يبوركيم ديدج ياه هنوگ يفرعم و يياسانش
يزرواشك و يتعنص ياه مسيناگراوركيم و اهكبلجزير

30010.9203,27603,2763,276دادعت

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210008,6788,678

يروانف و يملع يدوجوم شرتسگ و ظفح همانرب 1053118,752018,752018,752

5593.8002,96902,9692,969دادعتيكيتنژ و يتسيز رياخذ  كناب هعسوت و اقترا

22017.9863,95703,9573,957كنابهشيش نورد ناهايگ كناب يرادهگن و داجيا

30011.8733,56203,5623,562كنابروشك يطيحم سكيمونژاتم كناب يرادهگن و داجيا

30015.8934,76804,7684,768دروميملع ياههداد راشتنا و شزادرپ ،ظفح ،يروآعمج

28012.4863,49603,4963,496دادعتيلولس  و  يبوركيم  ،يهايگرياخذ شرتسگ و ظفحو يزاس هريخذ

انيس نبا - 16,258يكشزپ مولع نيون ياه يروانف هدكشهوژپ 1136208115,5000115,500131,758

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 1050200016,25816,258

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 105179,24009,24009,240

6796.1674,77704,7774,777هژورپلانولكونم يدابيتنآ هنيمز رد تاقيقحت ماجنا

8478.0003,82403,8243,824هژورپيژولونكتويبونان هنيمز رد تاقيقحت ماجنا

452.0002080208208رفننارگشهوژپ يزاسدنمناوت

947.8894310431431هژورپيشهوژپ ياه هورگ  زا تيامح
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052695,865095,865095,865

1536.0005400540540ينف شناد/عارتخاعارتخا تبث و ينف شناد نيودت و يملع شرازگ هيارا

75368.04027,603027,60327,603هژورپلثمديلوت يژولونكتويب هنيمز رد تاقيقحت ماجنا

260122.18531,768031,76831,768هژورپرركم طقس و يرورابان نامرد هنيمز رد تاقيقحت ماجنا

40898.85035,954035,95435,954هژورپتاقيقحت جياتن زا يرادرب هرهب و يزاس يراجت ،ندرك يدربراك

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053310,395010,395010,395

5965.6004,82804,8284,828دادعتيصصخت ـ يملع ياهشيامه يرازگرب

45109.1334,91104,9114,911هرودتدم هاتوك يصصخت و يملع ياه هاگراك يرازگرب

5511.9276560656656دادعتهلاقم ديلوت

0يدبلاك هعسوت هدكشهوژپ 11362096,30006,3006,300

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 105106,30006,30006,300

458.2502330233233دروميجراخ و يلخاد طبترم زكارم رياس اب يصصخت و يملع طابترا

 تالكشم لح و هعسوت هزوح رد يدربراك و هياپ تاقيقحت ماجنا
يرهش يتخاسريز

13430.0005,59005,5905,590هژورپ

1423.1433240324324هژورپيشهوژپ ياه هورگ  زا تيامح

276.5001530153153دروميباي هژورپ و يجنس زاين

0يدربراك هياپ مولع هدكشهوژپ 1136201016,800016,80016,800

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051016,800016,800016,800

22,100.0004,20004,2004,200هژورپزاگ و تفن تعنص يتسد الاب هزوح رد يدربراك ياه شهوژپ ماجنا
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ريز و يحطس ياهبآ شيالاپ و شياپ  هزوح رد يدربراك تاقيقحت ماجنا
ينيمز

3755.6672,26702,2672,267هژورپ

 همين و يسيطانغم ياهراتخاس ونان  هزوح رد يدربراك تاقيقحت ماجنا
اناسر

31,050.0003,15003,1503,150هژورپ

3840.0002,52002,5202,520هژورپيتفن ياه هدنيالآ عفر رد اهمسيناگراوركيم يدربراك تاقيقحت ماجنا

661.3333680368368رفننارگشهوژپ يزاسدنمناوت

1057.8005780578578هژورپيشهوژپ ياه هورگ  زا تيامح

542.0002100210210دروميباي هژورپ و يجنس زاين

9389.6673,50703,5073,507هژورپتاقيقحت جياتن زا يرادرب هرهب و يزاس يراجت ،ندرك يدربراك

1( زربلا ) 0 درجله يروانف و ملع كراپ 1136201110,500010,50010,500

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051810,500010,500010,500

1334.6924510451451هكبشناينب شناد ياهتكرش هب هرواشم و تامدخ هيارا ياه هكبش داجيا

16137.8752,20602,2062,206درومتاعالطا و يطابترا ياه تخاسريز نيمات

18291.6675,25005,2505,250تكرشناينب شناد ياه تكرش زا ينوناق ياه تيامح

2599.7202,49302,4932,493حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

425.0001000100100عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

تسرب ناطرس تاقيقحت زكرم - 6,790يهاگشناد داهج 1136201223,100023,10029,890

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060006,7906,790

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052623,100023,100023,100
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 هب خساپ ياه هدننك ينيب شيپ ياهركرامويب  هنيمز رد تاقيقحت ماجنا
ناراميب رمع لوط زين و ناتسپ ناطرس نامرد

31,030.3333,09103,0913,091هژورپ

15765.33311,480011,48011,480هژورپناتسپ ناطرس كيتنژ هعسوت هنيمز رد تاقيقحت ماجنا

872.6255810581581رفننارگشهوژپ يزاسدنمناوت

1570.6671,06001,0601,060هژورپيشهوژپ ياه هورگ  زا تيامح

5194.2009710971971زكرميجراخ و يلخاد ربتعم ياه هاگشناد و اه هورگ اب يملع يراكمه

 تامدخ هيارا قيرط زا تاقيقحت جياتن زا يرادرب هرهب و ندرك يدربراك
يا هرواشم و يصصخت

41,479.2505,91705,9175,917هژورپ

0يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ 1136201321,000021,00021,000

يدربراك و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب 1052921,000021,000021,000

 ،يناسنا مولع ،يعامتجا تاعلاطم هزوح رد يشهوژپ ياه حرط يارجا
يا هقطنم و يرهش يزير همانرب و يداصتقا

36523.55618,848018,84818,848هژورپ

752.5713680368368دروميجنسزاين و يباي هژورپ

7112.5717880788788رفننارگشهوژپ يزاسدنمناوت

4024.9009960996996هژورپيشهوژپ ياه هورگ  زا تيامح

گنهرف و ملع هاگشناد هب كمك - 0يهاگشناد داهج 1136201410,500010,50010,500

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,500010,500010,500

70015.00010,500010,50010,500تيلاعفيشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

2,005اههاگشناد رد يربهر مظعم ماقم يگدنيامن داهن 1136301895,3230895,323897,328

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051010,603010,603010,603
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 مولع هنيمز ردزاين دروم يجنسراكفا و يشهوژپ ياهحرط يارجا
يمالسا

10093.5609,35609,3569,356هژورپ

10012.4701,24701,2471,247همانرب)...و يمالسا ندمت،مرن گنج( يصصخت ياهتسشن يرازگرب

يمالسا مولع هزوح رد ييازفاشناد همانرب 1055871,726071,726071,726

70093.55665,489065,48965,489هروديتيبرت يشهوژپ يشزومآ ياه هرود يرازگرب

 تاعوضوم نوماريپ تاقباسم و اه هراونشجاهشيامه اهتسشن يرازگرب
ينيد

25020.7885,19705,1975,197همانرب

3034.6671,04001,0401,040دلجتايرشن و بتك هضرع ياهتيلاعف يربهار

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,0052,005

ينيد 30260812,9940812,9940812,994 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

 رد يمالسا فراعم و مولع هنيمز رد يتيبرت يشزومآ ياه همانرب يارجا
روشك رسارس ياههاگشناد

2502,199.584549,8960549,896549,896دحاو

36,0003.032109,1460109,146109,146وجشنادييوجشناد جاودزا يلم حرط يارجا

7,5001.94014,553014,55314,553رفنيسايس يبهذم ياهتيصخش و نارنخس مازعا

 ياهيسرك يرازگرب قيرط زا يگنهرف يعامتجا يسايس لئاسم نييبت
هرظانمو دقن تاسلج و يشيدنا دازآ

7009.6536,75706,7576,757همانرب

 يرازگرب قيرط زا ناداتسا يمالسا ياه يهاگآ قيمعتو هعسوت
يشزومآ ياههاگراك

95095.74390,956090,95690,956همانرب

 ينيد تيعضو يسررب تهج ييوجشناد ياه همان ناياپ زا تيامح
نايوجشناد

15024.9603,74403,7443,744حرط

60021.65712,994012,99412,994لكشتيبهذم ياهتئيه اهلكشت تياده و تيامح

6,5003.83824,948024,94824,948رفنيمالسا فراعم ياه هورگ ناداتسا شزومآ و يمومع شنيزگ

داتس هب كمك - اههاگشناد رد يربهر مظعم ماقم يگدنيامن داهن
نايهاگشناد تابتع و هرمع

0 113630240,000040,00040,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تايلاع تابتع و هرمع ،عتمت جح هب نارئز مازعا همانرب 3021840,000040,000040,000

 و يناوراك نورد ياه تيلاعف وددعتم تاقباسم يرازگرب زا تيامح
يزاجم

2,0006.05012,100012,10012,100ناوراك

 ناتسبرع رد تابتع و هرمع داتس يگنهرف .ييارجا ياهتيلاعف زا تيامح
قارع و

35400.00014,000014,00014,000داتس

400,0000.03513,900013,90013,900وجشنادييوجشناد هرمع جح روما هب كمك

13,721يمالسا فراعم هاگشناد 113630350,0003,70053,70067,421

يدربراك و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب 105296,12006,12006,120

15408.0006,12006,1206,120هحفص رازهيمالسا فراعم يسرد كمك و يسرد ياوتحم نيودت

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010912,7502,70015,450015,450

25061.80012,7502,70015,45015,450وجشناديرتكد نايوجشناد شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012825,5301,00026,530026,530

65040.81525,5301,00026,53026,530وجشناددشرا عطقم ردوجشناد شزوما

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,30002,30002,300

 ياه يسرك و اهودرا يرازگرب و نايوجشناد هب يگنهرف تامدخ هيارا
يشيدنا دازآ

6503.5382,30002,3002,300وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600013,72113,721

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301663,30003,30003,300

6505.0773,30003,3003,300وجشنادنايوجشناد هب يهافر تامدخ هئارا

6,722نايوجشناد روما نامزاس 113664190,288340,000430,288437,010

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460006,7226,722
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يلاعشزومآ  همانرب 3016790,288339,000429,2880429,288

40,0000.250010,00010,00010,000هتخومآشنادناگتخومآ شناد يليصحت كرادم يجنس رابتعا

6,2002.903018,00018,00018,000وجشنادهنومن نايوجشناد يفرعم و باختنا اب طبترم تامادقا ماجنا

40,0001.025041,00041,00041,000وجشنادنايوجشناد يناور  و يمسج تمالس ءاقترا يارب يزيرهمانرب

151,333.333020,00020,00020,000رفننارگراثيا يملع هينب تيوقت

13,00025.67690,288243,500333,788333,788وجشنادنايوجشناد روما يربهار و تياده

 و تاقباسم يارب نايوجشناد يشزرو ياه ميت يزاس هدامآ هب كمك
يشزرو ياهدايپملا

23028.26106,5006,5006,500ميت

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082201,0001,00001,000

10100.00001,0001,0001,000هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

1,358نايوجشناد هافر قودنص 11366421,400,0002,000,0003,400,0003,401,358

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460001,3581,358

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,330,0001,900,0003,230,00003,230,000

221,76712.716920,0001,900,0002,820,0002,820,000هرقفنايوجشناد يهافر تيعضو ءاقترا و ماو تخادرپ

9,333,3330.044410,0000410,000410,000اذغ سرپنايوجشناد ياذغ نيمأت هب كمك

يلاعشزومآ  همانرب 3016760,00090,000150,0000150,000

1001,500.00060,00090,000150,000150,000هام - رفننايوجشناد يهافر ياهتيلاعف يربهار و تيريدم

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082210,00010,00020,000020,000

120,000.00010,00010,00020,00020,000هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا
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نايوجشناد روما نامزاس - همانرب قوف يشزرو ياهتيلاعف
نايوجشناد

5,210 113664347,520047,52052,730

ينامرهق شزرو شرتسگ همانرب 3050214,778014,778014,778

20,0000.0601,20001,2001,200وجشنادنايوجشناد ينامرهق شزرو زا تيامح

113,578.00013,578013,57813,578نويساردفيهاگشناد ياهشزرو يلم نويساردف هب كمك

نايوج شنادو نازومآ شناد شزرو شرتسگ همانرب 3050332,742032,742032,742

50,0000.65532,742032,74232,742وجشنادنايوجشناد شزرو زا تيامح

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 305100005,2105,210

3,716يشزرو مولع و يندب تيبرت هاگشهوژپ 113664442,6098,00050,60954,325

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140003,7163,716

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052637,1098,00045,109045,109

2500.0001,00001,0001,000هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

20150.0003,00003,0003,000هژورپياهعسوت ياهشهوژپ ماجنا

20550.0008,0003,00011,00011,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

9122.2221,10001,1001,100شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

1,00015.00010,0005,00015,00015,000هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

1050.0005000500500دروماهدربهار نيودت

550.0002500250250هژورپينيرفآراك هعسوت

1550.0007500750750هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح
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3919.6672,75902,7592,759دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

11,000.0001,00001,0001,000تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

25300.0007,50007,5007,500وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

2025.0005000500500عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

462.5002500250250حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

2520.0005000500500هژورپتعنص شخب اب كرتشم يراكمه

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105335,50005,50005,500

10025.0002,50002,5002,500هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

10030.0003,00003,0003,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

هيسروب نايوجشناد روما 0نايوجشناد روما نامزاس - 1136645850,0000850,000850,000

يجراخ و يناريا نايوجشناد هب يليصحت سروب ياطعا همانرب 30124850,0000850,0000850,000

1,00090.00090,000090,00090,000وجشناديتاقيقحت تدم هاتوك تصرف هب نايوجشناد مازعا

430790.698340,0000340,000340,000وجشنادجراخ هب مازعا قيرط زا يليصحت سروب ياطعا

5,50020.000110,0000110,000110,000وجشناديناريا ريغ نايوجشناد هب يليصحت سروب ياطعا

3,100100.000310,0000310,000310,000وجشنادنايوجشناد هب لخاد يرتكد سروب ياطعا

3,146,308يرگشدرگ و يتسد عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس 11370011,242,00001,242,0004,388,308

يرامآ روما يارجا و ميظنت همانرب 1040620,000020,000020,000

201,000.00020,000020,00020,000حرطيرامآ مالقا ديلوت و يروآدرگ
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يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051012,500012,500012,500

20225.0004,50004,5004,500هژورپيتسد عيانص يدربراك و يصصخت تاعلاطم

20200.0004,00004,0004,000هژورپيرگشدرگ يدربراك و يصصخت تاعلاطم

20200.0004,00004,0004,000هژورپيگنهرف ثاريم يدربراك و يصصخت تاعلاطم

يا هفرح و ينف يمسرريغ شزومآ همانرب 3011135,000035,000035,000

30166.6675,00005,0005,000هروديتسد عيانص يصصخت شزومآ ياههرود يرازگرب

30166.6675,00005,0005,000هروديرگشدرگ يصصخت شزومآ ياههرود يرازگرب

30166.6675,00005,0005,000هروديگنهرف ثاريم يصصخت شزومآ ياههرود يرازگرب

30,0000.66720,000020,00020,000رفنتدم هاتوك يشزومآ ياههرود يربهار و تيامح

يخيرات و يتخانشناتساب فاشتكا همانرب 3022720,000020,000020,000

20500.00010,000010,00010,000رثاناريا يخيرات و يناتساب راثآ يياسانش و يسررب

 دوجوم ناريا يگنهرف هزوح يخيرات و يناتساب راثآ يياسانش و يسررب
هياسمه ياهروشك رد

15666.66710,000010,00010,000رثا

 شزرا اب لوقنمريغ ثاريم تمرم و تظافح ،نيمأت همانرب
يخيرات و يگنهرف

30233238,0000238,0000238,000

182,777.77850,000050,00050,000هدشتبث يانبيگنهرف ثاريم يناهج ياههاگياپ روما ماجنا

64390.62525,000025,00025,000هدشتبث يانبيگنهرف ثاريم يلم ياههاگياپ روما ماجنا

103,500.00035,000035,00035,000داديورطبترم ياههراونشج و اههاگشيامن رد تكرش و يرازگرب

150153.33323,000023,00023,000رثايعيبط و يخيرات راثآ ميرح نييعت
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 و يگنهرف، يخيرات سوملمان و لوقنم ريغ راثآ يناهج و يلم تبث
يعيبط

35077.14327,000027,00027,000رثا

1,00040.00040,000040,00040,000هطوحم/انبيگنهرف و يخيرات ياههطوحم و اهانب زا يكيزيف تظافح

1,00032.00032,000032,00032,000هدشتبث يانبيخيرات و يگنهرف شزرا اب لوقنمريغ ثاريم تمرم

15400.0006,00006,0006,000لكشتيگنهرف ثاريم ياهنمجنا و اهلكشت هب كمك

يخيرات و يگنهرف شزرا اب ءايشا تمرم و ظفح ،نيمأت همانرب 3023470,000070,000070,000

زا جراخ و لخاد رد يخيرات يگنهرف ءايشا هب طوبرم يقوقح روما ماجنا
روشك

52,000.00010,000010,00010,000دروم

10020.0002,00002,0002,000رثايعيبط و يگنهرف -يخيرات لوقنم راثآ يناهج و يلم تبث

396,9000.10140,000040,00040,000رثايگنهرف و يخيرات شزرا اب ءايشا زا يكيزيف تظافح

50036.00018,000018,00018,000رثايگنهرف و يخيرات شزرا اب ءايشا تمرم

يلخاد يرگشدرگ قيوشت همانرب 30237207,0000207,0000207,000

202,500.00050,000050,00050,000داديورطبترم ياههراونشج و اههاگشيامن رد تكرش و يرازگرب

150,0000.10716,000016,00016,000ملقيلخاد يرگشدرگ يناسرعالطا تهج يتاغيلبت مالقا هيهت

60416.66725,000025,00025,000روتاهروت يرازگرب زا تيامح

31645.16120,000020,00020,000ناتسايرگشدرگ زكارم و اهتيلاعف يربهار

312,580.64580,000080,00080,000ناتسارفس تامدخ يگنهامه داتس ياهتيلاعف

 اب طبترم ياهتكرش و اهلته ،رتافد ،اهنمجنا ،اهلكشت هب كمك
يرگشدرگ

31516.12916,000016,00016,000دروم

يرگشدرگ زاين دروم ياهتخاسريز هعسوت همانرب 302380001,060,0001,060,000

روشك هب يدورو نارگشدرگ بذج همانرب 30244285,0000285,0000285,000
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206,300.000126,0000126,000126,000داديورطبترم ياههراونشج و اههاگشيامن رد تكرش و يرازگرب

100,0000.67067,000067,00067,000ملقيتاغيلبت مالقا عيزوت و هيهت

203,850.00077,000077,00077,000دروماههناسر رد دربراك اب يجيورت و يغيلبت ياهتيلاعف

31483.87115,000015,00015,000لكشتنارگشدرگ بذج رد يرگشدرگ يتلودريغ نيلاعف هب كمك

ياهزوم تامدخ شرتسگ همانرب 30263100,0000100,0000100,000

4,50010.00045,000045,00045,000ننكديدزاب رفن رازهاههزوم زا ناگدننك ديدزاب هب يمومع و يهافر تامدخ هئارا

300183.33355,000055,00055,000ننكديدزاب رفن رازهياهزوم ينف تامدخ هئارا

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3027400035,30835,308

يتسد عيانص جيورت همانرب 4031588,500088,500088,500

62,666.66716,000016,00016,000مسارميتسد عيانص يلم يرواد مسارم يرازگرب

64,166.66725,000025,00025,000داديورطبترم ياههراونشج و اههاگشيامن رد تكرش و يرازگرب

40050.00020,000020,00020,000دروماههناسر رد دربراك اب يتسد عيانص شزومآ و غيلبت

31887.09727,500027,50027,500لكشتيتسد عيانص شزومآ و جيورت ياهلكشت و اههشوخ هب كمك

يتسد عيانص تاديلوت دشر همانرب 4031875,000075,000075,000

 عيانص ياههناخ و هدننك ديلوت يفنص ياهلكشت تيوقت و داجيا هب كمك
يتسد

31806.45225,000025,00025,000لكشت

311,612.90350,000050,00050,000ناتسارازبا و تازيهجت يزاسون هب كمك

يتسد عيانص تارداص زا تيامح همانرب 4032871,000071,000071,000

71,142.8578,00008,0008,000دروميتسد عيانص رد يكينورتكلا تراجت مهس شيازفا زا تيامح و ليهست
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211,000.00022,000022,00022,000دروميراجت مان قوقح زا تيامح

151,400.00021,000021,00021,000هچرازابفده ياهرازاب يجنس ناكما و يتسد عيانص ياههچرازاب يهدناماس

 نيلاعف و هدننك رداص يفنص ياهلكشت تيوقت و داجيا هب كمك
يتلودريغ

102,000.00020,000020,00020,000لكشت

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082220,000020,000020,000

111,818.18220,000020,00020,000هناماسكيتامروفنا تامدخ ماجنا

48,112يرگشدرگ و يگنهرف ثاريم هاگشهوژپ 1137002200,00080,000280,000328,112

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 10510158,00040,000198,0000198,000

1,20039.16734,00013,00047,00047,000شيامزآتمرم و تظافح اب طبترم ياه هزوح رد يهاگشيامزآ تامدخ هئارا

1113,000.00098,00015,000113,000113,000سلطاروشك يگنهرف ثاريم عماج سلطا هيهت

138,000.00026,00012,00038,00038,000حرط.يرگشدرگ يرامقا ياه باسح نيودترد يراكمه

يخيرات و يتخانشناتساب فاشتكا همانرب 3022742,00040,00082,000082,000

25800.00010,00010,00020,00020,000هعلاطمينارمع ياهحرط هب طوبرم ياهشواك و تاعلاطم يارجا

48,500.00024,00010,00034,00034,000شواكروشك يخيرات مهم ياه هطوحم رد شواك يارجا

112,000.0002,00010,00012,00012,000دروميسانش ناتساب شواك رد كيتابر يروانف هعسوت

120133.3336,00010,00016,00016,000زوجمارجا رب تراظن و شواك زوجم رودص

 شزرا اب لوقنمريغ ثاريم تمرم و تظافح ،نيمأت همانرب
يخيرات و يگنهرف

3023300030,00030,000

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3027400018,11218,112
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 رد سوملمان يگنهرف ثاريم ظفح ياهقطنم يتاعلاطم زكرم
1( كمك )  يبرغ و هنايم يايسآ

0 11370036,36006,3606,360

سوملمان يگنهرف ثاريم ظفح و يياسانش همانرب 302916,36006,36006,360

3018.6675600560560دنسطبريذ عجارم رد بيوصت يارب زكرم ياهياپ دانسا همجرت و نيودت

30193.3335,80005,8005,800درومزكرم ينوناق ياهتيلاعف هب كمك

108,005يدرگناهج و يدرگناريا هعسوت تكرش 1137004000108,005

يرگشدرگ زاين دروم ياهتخاسريز هعسوت همانرب 30238000108,005108,005

1,734,452يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 11400012,781,45202,781,4524,515,904

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051070,000070,000070,000

20150.0003,00003,0003,000حرطگنهرف داصتقا هنيمز رد يدربراك ياه شهوژپ زا تيامح

620108.06567,000067,00067,000حرطرنهو گنهرف هنيمز رد يدربراك ياه شهوژپ هب كمك

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 105170008,5178,517

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 3010513,000013,000013,000

40325.00013,000013,00013,000ناتسرنهيرنه ياهناتسرنه رد رنه شزومآ يفيكءاقترا

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016540,000040,000040,000

2,00020.00040,000040,00040,000هروديرنه و يگنهرف ياهشزومآ شرتسگ و هعسوت

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

302140001,638,9351,638,935

ناناوج روما يهدناماس همانرب 3021610,000010,000010,000

 لئاسم صوصخ رد رنه و گنهرف هصرع تاديلوت زا تيامح و يياسانش
ناناوج

8625.0005,00005,0005,000دروم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 روظنم هب يزاجم ياضف رد يگنهرف ياوتحم هئارا و ديلوت هب كمك
ناناوج يلم تيوه تيوقت

8625.0005,00005,0005,000دروم

روشك پاچ تعنص تيفرظ شيازفا همانرب 3022021,000021,000021,000

5610.0003,05003,0503,050درومپاچ تعنص يللملانيب روضحزا تيامح

72,564.28617,950017,95017,950داديوريصصخت ياه هاگشيامن و پاچ تعنص هراونشج يرازگرب هب كمك

يناوخباتك جيورت و رشن  هعسوت همانرب 30239199,0000199,0000199,000

6166.6671,00001,0001,000ناتساطبريذ ياهناتسا رد باتك يسررب و اه هناخپاچ زا يسرزاب

27,500.00015,000015,00015,000داديورباتك و رشن تعنص يللملا نيب روضح زا تيامح

170,000.00070,000070,00070,000هاگشيامننارهت باتك يللملا نيب هاگشيامن يرازگرب زا تيامح

38,000.00024,000024,00024,000زكرميگنهرف و يبدا عماجم و بوتكم ثاريم رشن هسسوم ،زكارم زا تيامح

10080.0008,00008,0008,000هام - رفنطوبرم تاررقم و طباوض نيودت و روما يربهار

2,0004.0008,00008,0008,000زوجمطوبرم ياهتيلاعف ياهزوجم رودص

 تاقباسم و باتك هتفه ،اهتسشن ،اه هراونشج ،مسارم يرازگرب هب كمك
يناوخباتكو باتك

120608.33373,000073,00073,000مسارم

تاعوبطم ياقترا و تيامح همانرب 30255192,0000192,0000192,000

 يتاعوبطم ياههاگشيامن و اه هراونشج رد تكرش و يرازگرب هب كمك
روشك ياهناتسا رد

100381.21038,121038,12138,121ونشج و هاگشيامن

1102,029.000102,0290102,029102,029هاگشيامنتاعوبطم يللملا نيب هاگشيامن و هراونشج هب كمك

27809.33321,852021,85221,852دروميتلودريغ ياهيرازگربخ هب كمك

 يفنص ياهلكشت ،اهنوناك،اه نمجنا ،زكارم ،تاسسوم هب كمك
يتاعوبطم

160187.48829,998029,99829,998دروم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 رد ينيد و يگنهرف ياهتيصخش تشادگرزب و تيامح همانرب
روشك زا جراخ و لخاد

3025634,000034,000034,000

122,833.33334,000034,00034,000داديوريگنهرف رخافم و راثآ نمجنا هب كمك

يمسجت ياهرنه شرتسگ و تيامح همانرب 30258169,8000169,8000169,800

 و فافع شرتسگ تهج رد سابل و دم يهدناماس ياهتيلاعف زا تيامح
باجح

30960.00028,800028,80028,800دروم

 ياهرنه يفنص ياهلكشت و زكارم ،اهنمجنا ،تاسسوم زا تيامح
يمسجت

20550.00011,000011,00011,000دروم

50120.0006,00006,0006,000هام - رفنطوبرم تاررقم و طباوض نيودت و روما يربهار

1,0006.0006,00006,0006,000زوجمطوبرم ياهتيلاعف ياهزوجم رودص

،اه هراونشج رد تكرش و روشكزا جراخ ياههاگشيامن يرازگرب هب كمك
يللملا نيب ياهشيامه و اهرانيمس ،عماجم

80162.50013,000013,00013,000داديور

 يمسجت ياهرنه ياهشيامه و اههاگشيامن يرازگرب زا تيامح و كمك
روشك لخاد

452,333.333105,0000105,000105,000داديور

يشيامن ياهرنه شرتسگ و تيامح همانرب 30259304,8480304,8480304,848

 ياهرنه هضرع و عيزوت و  يارجا و يزاس هنومن ،ديلوت زا تيامح
يشيامن

550300.756165,4160165,416165,416شيامن ناونع

95842.10580,000080,00080,000داديورشيامن ياهشيامه و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح

9552.6325,00005,0005,000هام - رفنطوبرم تاررقم و طباوض نيودت و روما يربهار

1,5004.0006,00006,0006,000زوجمطوبرم ياهتيلاعف ياهزوجم رودص

 نيب ياه شيامه و اهرانيمس ،عماجم ،اه هراونشج رد تكرش  هب كمك
يللملا

7975.9496,00006,0006,000داديور

351,212.34342,432042,43242,432درومشيامن يفنص ياهلكشت ،اهنوناك،اه نمجنا ،زكارم ،تاسسوم هب كمك

ينيد 30260290,0000290,0000290,000 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

90444.44440,000040,00040,000ارجا ناونعيكدور يرنه يگنهرف داينب ياه تيلاعف هب كمك

326,908.063221,0580221,058221,058ناتسااهناتسا رد يرنه و يگنهرف ياه تيلاعف هب كمك

230125.83528,942028,94228,942هسسومينيد - يگنهرف يتلودريغ تاسسوم هب كمك

دجاسم رد يگنهرف ياهتيلاعف شرتسگ همانرب 3026560,000060,000060,000

20,0003.00060,000060,00060,000نوناكدجاسم يرنه و يگنهرف ياهنوناك يفيكو يمك هعسوت زا تيامح

يناسر عالطا و تاغيلبت تياده همانرب 3027217,000017,000017,000

5016.0008000800800هام - رفنطوبرم تاررقم و طباوض نيودت و روما يربهار

1008.0008000800800زوجمطوبرم ياهتيلاعف ياهزوجم رودص

1949.0009490949949داتسيناسر عالطا و تاغيلبت ياهتيلاعف رب ينوناق تراظن

ياههاگشيامن و اه هراونشج ،اه ييامهدرگ ،اه شيامه يرازگرب هب كمك
تاغيلبت

18512.9449,23309,2339,233ييامهدرگ

 عالطا و يتاغيلبت ياهنوناكو تاسسوم ،اه هيداحتا فونص هب كمك
يناسر

7007.4545,21805,2185,218دروم

يلم يقيسوم زا تنايص و تيامح همانرب 30273195,4570195,4570195,457

104,000.00040,000040,00040,000داديوريقيسوم ياه هراونشج يرازگرب زا تيامح

403,311.425132,4570132,457132,457دروميا هنحص يقيسوم ياه همانرب يارجا و تخاس ،ديلوت زا تيامح

10040.0004,00004,0004,000هام - رفنطوبرم تاررقم و طباوض نيودت و روما يربهار

1,5002.6674,00004,0004,000زوجمطوبرم ياهتيلاعف ياهزوجم رودص

47127.6606,00006,0006,000داديورروشكزا جراخ و لخاد رد يقيسوم ياه هراونشج رد تكرش  هب كمك

60150.0009,00009,0009,000دروميقيسوم يفنص ياه لكشت و اهنوناك،اهنمجنا ،زكارم ،تاسسوم هب كمك
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3027400082,00082,000

اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 302760005,0005,000

 يگنهرف ياهتيلاعف و اه هناسر هعسوت و يهدناماس همانرب
لاتيجيد

30283167,3470167,3470167,347

27,0001.55642,015042,01542,015درومروشك لاتيجيد ياه هناسر و يرازفا مرن ياه هتسب رب تراظن و يسررب

100180.00018,000018,00018,000دروميا هنايار ياه يزاب زا تيامح

111,501.81816,520016,52016,520ونشج و هاگشيامنلاتيجيد ياه هناسر يناتسا ياههاگشيامن يرازگرب زا تيامح

19035.5376,75206,7526,752هاگياپ/دروميتنرتنيا يناسر عالطا ياههاگياپ زا تيامح

 ياوتحم راشتنا و ديلوت ،هعسوت يارب تاسسوم و اه لكشت زا تيامح
 گنهرف جورم
لاتيجيد ياضف رد يمالسا و يناريا

10645.7006,45706,4576,457هسسوم

10030.0003,00003,0003,000هام - رفنطوبرم تاررقم و طباوض نيودت و روما يربهار

5006.0003,00003,0003,000زوجمطوبرم ياهتيلاعف ياهزوجم رودص

10332.8003,32803,3283,328داديوريجراخ و يلخاد طبترم ياهداديور و اههاگشيامن رد تكرش هب كمك

17,5300.64311,275011,27511,275زكرم/دحاوروشكرسارس رد لاتيجيد يگنهرف ياهدحاو ياهتيلاعف رب تراظن

 ياه هناسر هنالاس يللملا نيب هراونشج و هاگشيامن يرازگرب هب كمك
لاتيجيد

157,000.00057,000057,00057,000ونشج و هاگشيامن

ميرك نآرق جيورت و غيلبت ياهتيلاعف همانرب 30292140,0000140,0000140,000

210380.95280,000080,00080,000هسسومترتع و نآرق يگنهرف تاسسوم و اهداهن شرتسگ و تيامح

4,5000.6673,00003,0003,000رفن -دادعترترب نازومآ هفيحص و نازومآ جهن ،نازومآ نآرق زا ليلجت هب كمك

29413.79312,000012,00012,000هراونشجتايآ ينآرق ياه هراونشج يرازگرب هب كمك
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

145,000.00045,000045,00045,000هاگشيامنميركنآرق يللملا نيب هاگشيامن يرازگرب هب كمك

يمومع گنهرف ءاقترا همانرب 3029370,000070,000070,000

 رد يمالسا - يناريا يگدنز كبس جورم  يگنهرف و يرنه راثآ زا تيامح
يتمواقم داصتقا فادها ياتسار

15866.66713,000013,00013,000حرط

 هرهب ، راك قالخا و گنهرف ءاقترا جورم يگنهرف و يرنه راثآ زا تيامح
يداصتقا داسف اب هلباقم و ينيرفآراك ، يرو

10040.0004,00004,0004,000رثا

30400.00012,000012,00012,000دروميمومع گنهرف ياروش تابوصم يارجا زا تيامح

10100.0001,00001,0001,000رفنيتمواقم داصتقا ناشن ياطعا اب طبترم ياهتيلاعف

 يارب  يگنهرف تاسسؤم و دجاسم يرنه - يگنهرف ياهنوناك هب كمك
يتمواقم داصتقا ينابم جيورت

20,0002.00040,000040,00040,000نوناك

 نادنمرنه ،ناگدنسيون يعامتجا و يهافر روما زا تيامح همانرب
ناراگن همانزور  و

30425767,0000767,0000767,000

 همانزور و نادنمرنه ،ناگدنسيون زا تيامح يرابتعا قودنص هب كمك
... و نكسم ، نامرد تباب ناراگن

20,0003.85077,000077,00077,000رفن

 همانزور و نادنمرنه ،ناگدنسيون زا تيامح يرابتعا قودنص هب كمك
 هناسر و رنه و گنهرف باحصا يعامتجا نيمأت هميب حرط تباب ناراگن
روشك

25,00024.400610,0000610,000610,000رفن

 همانزور و نادنمرنه ،ناگدنسيون زا تيامح يرابتعا قودنص هب كمك
رنه و گنهرف ناتوسكشيپ ميركت حرط تباب ناراگن

2,50024.00060,000060,00060,000رفن

53037.73620,000020,00020,000رفنتوسكشيپ نادنمرنه هسسوم هب كمك

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082221,000021,000021,000

210,500.00021,000021,00021,000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا

303تاطابترا و رنه، گنهرف يشهوژپ هسسوم 114000251,0001,00052,00052,303

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051051,0001,00052,000052,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

300173.33351,0001,00052,00052,000حرطرنه و گنهرف ياه هنيمز رد يشهوژپ ياه هژورپ ماجنا

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30274000303303

يمالسا داشرا و گنهرف ترازو - و باتك،رشن زا تيامح
تاعوبطم

0 11400031,500,00001,500,0001,500,000

يناوخباتك جيورت و رشن  هعسوت همانرب 30239880,1350880,1350880,135

 ، نايوجشناد طسوت يجراخ بتك ديرخ يزرا هناراي ناربج و يسررب
 نيب هاگشيامن زا روشك ياه هناخباتك و ملق لها ، نارگشهوژپ ، ديتاسا
روشك لخاد رد باتك يللملا

180,808.00080,808080,80880,808هاگشيامن

ياه هزات ياه هاگياپ يزادنا هار و باتك تاغيلبت و يناسر عالطا هب كمك
باتك

242,212.12553,091053,09153,091دروم

107283.20630,303030,30330,303ناونعدنمشزرا راثآ راشتنا هب كمك

281,046.17929,293029,29329,293ناتسايناتسا باتك ياه هاگشيامن يرازگرب هب كمك

 و يگنهرف تاسسؤم و اه هناخباتك تيوقت يارب باتك ديرخ هب كمك
يتلود ريغ يشهوژپ

485,643.521270,8890270,889270,889ناونع رازه

50210.70010,535010,53510,535عيزوت زكرمباتك عيزوت هكبش هب كمك

 نامز رد باتك ياهب رد فيفخت قيرط زا باتك ناگدننك فرصم هب كمك
يصصخت و يناتسا باتك ياههاگشيامن يرازگرب

28468.96413,131013,13113,131ناتسا

زا بالط و وجشناد ،زومآ شناد راشقا رد باتك ناگدننك فرصم هب كمك
باتك ديرخ يشزرا نب اي يرابتعا تراك راشتنا قيرط

542506.384274,4600274,460274,460رفن رازه

 راشتنا قيرط زا هعماج راشقا رياس رد باتك ناگدننك فرصم هب كمك
باتك ديرخ يشزرا نب اي يرابتعا تراك

232507.004117,6250117,625117,625رفن رازه

تاعوبطم ياقترا و تيامح همانرب 30255619,8650619,8650619,865

501,239.74061,987061,98761,987هخسن رازهنآ نيكرتشم هب تايرشن رتنازرا هضرع هب كمك

 هب يدقن تخادرپ قيرط زا بسانم تميق اب تايرشن هضرع هب كمك
تايرشن

1,669334.259557,8780557,878557,878هخسن نويليم
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- يگنهرف يللملا نيب داينب - يمالسا داشرا و گنهرف ترازو
كمك (- (ع اضر ماما يرنه

0 114000455,000055,00055,000

ينيد 3026055,000055,000055,000 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

 ماما هراونشج يرازگرب يارب)ع(اضر ماما يللملا نيب داينب زا تيامح
ء)ع( اضر

311,774.19455,000055,00055,000ناتسا

يمالسا داشرا و گنهرف ترازو - ديلوت زين و ييامنيس روما
رخاف ياهمليف

0 11400051,060,00001,060,0001,060,000

يلم يامنيس شرتسگ و تيامح همانرب 302571,060,00001,060,00001,060,000

1100,000.000100,0000100,000100,000هراونشجرجف مليف يللملا نيب هراونشج يرازگرب زا تيامح

 ،هاتوك ،دنلب( مليف عاونا تخاس و ديلوت ،همان مليف شراگن زا تيامح
)....و دنتسم

900266.667240,0000240,000240,000ناونع

 ياه مليف هضرع و ريثكت ، قوقح ديرخ ،يناسر عالطا زا تيامح
يگناخ شيامن هكبش رد ييامنيس

70051.42936,000036,00036,000ناونع

30566.66717,000017,00017,000هراونشجمليف ياه هراونشج رياس يرازگرب زا تيامح

 و اه هراونشج رد روشك ييامنيس راثآ يللملا نيب روضح زا تيامح
ناهج و هقطنم رد ييامنيس ياه مليف ناركا و يللملا نيب عماجم

350228.57180,000080,00080,000داديور

87,500.00060,000060,00060,000مليفدنمشزرا و رخاف ياهمليف زا تيامح

100410.00041,000041,00041,000هام - رفنطوبرم تاررقم و طباوض نيودت و روما يربهار

1,50020.00030,000030,00030,000درومطوبرم ياهتيلاعف ياهزوجم رودص

1002,000.000200,0000200,000200,000دادعتامنيس شيامن ياهنلاس رد مليف شيامن تيعضو ياقترا هب كمك

 ويشرآ يزاس ينغ يارب)يجراخ و يناريا( مليف قوقح ديرخ هب كمك
ناريا يلم هناخ مليف

300100.00030,000030,00030,000دروم

 يفنص ياه لكشت و اه نوناك ،اه نمجنا ،زكارم ،تاسسوم هب كمك
امنيس هزوم و ييامنيس

350645.714226,0000226,000226,000دروم
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كمك - 0دجاسم يرنه و يگنهرف ياهنوناك يلاعداتس 1140006510,0000510,000510,000

دجاسم رد يگنهرف ياهتيلاعف شرتسگ همانرب 30265510,0000510,0000510,000

55935.77820,000020,00020,000نوناكدجاسم رد ديدج ياهنوناك داجيا هب كمك

20,00024.500490,0000490,000490,000نوناكدجاسم ياهنوناك يرنه - يگنهرف ياهتيلاعف هب كمك

3,883مق هيملع هزوح يمالسا تاغيلبت رتفد 1140071901,4000901,400905,283

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 30165205,6300205,6300205,630

209,031.500180,6300180,630180,630رفن رازهيوزوح4و3،2 حوطس رد بالط شزومآ ياه هرود يرازگرب

212,500.00025,000025,00025,000رفن رازهبالط ينيد و يرنه ،يگنهرف يمسر ريغ ياه هرود يرازگرب زا تيامح

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 30209130,0000130,0000130,000

388296.392115,0000115,000115,000هژورپينيد گنهرف هزوح رد يدربهار ياهشهوژپ ماجنا

33454.54515,000015,00015,000هژورپهزوح بالط ينيد و يگنهرف ياه شهوژپ زا تيامح

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

302140003,8833,883

تغارف تاقوا ينيد و يگنهرف تامدخ نيمأت همانرب 3022918,000018,000018,000

37148.51818,000018,00018,000رفن رازهينيدو يگنهرف ياهودرا و سالكيرازگرب

يناوخباتك جيورت و رشن  هعسوت همانرب 3023927,770027,770027,770

132210.37927,770027,77027,770دلج رازهيگنهرفو ينيد تالجم و بتكعيزوتو پاچ يربهار

 ناغلبم و نويناحور مازعا و شزومآ ،بذج ،يياسانش همانرب
ينيد

30262520,0000520,0000520,000
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 هب يغيلبت ياه تبسانم رد ينيد ناغلبم و نويناحور مازعاو شزومآ
روشكرسارس

1,237,5000.420520,0000520,000520,000زور - رفن

11,641يمالسا تاغيلبت يگنهامه ياروش 1140121270,0000270,000281,641

رد يبهذم و يلم مسارم يارجا يهدنامزاس و يزيرهمانرب همانرب
روشك

30224206,0000206,0000206,000

 اب طبترم ياهتبسانم و مسارم يرازگرب تيريدم و يهدنامزاس، تيامح
اروش فياظو

582,741.379159,0000159,000159,000مسارم

222,136.36447,000047,00047,000مسارميبهذمو ينيد، يبالقنا مسارم يرازگرب و ارجا هب كمك

يمومع و يمسر مسارم يرازگرب رد يمدرم ياهتكراشم همانرب 3026864,000064,000064,000

441,163.63651,200051,20051,200مسارميلم هژيو مسارم يرازگرب و ارجا هب كمك

 يمومع ياهتبسانم و مسارم يرازگرب ياهداتس ليكشت هب كمك
يمسرو

16800.00012,800012,80012,800مسارم

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3027400011,64111,641

238,426هيملع ياه  هزوح يلاع ياروش 11402012,600,00002,600,0002,838,426

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

30214000190,000190,000

يوزوح مولع بالط و سرادم زا تيامح همانرب 302542,600,00002,600,00002,600,000

105,0008.692912,6520912,652912,652هبلطناردارب ينيد مولع بالط شزومآ زا تيامح

(ينيد مولع بالط يشهوژپ و يغيلبت ،يگنهرف ياه تيلاعف زا تيامح
)ناردارب

105,00016.0701,687,34801,687,3481,687,348هبلط

نكسم همانرب 4090600048,42648,426

61,039ناسارخ هيملع ياه هزوح تيريدم يزير همانرب ياروش 1140251361,9410361,941422,980
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 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

3021400061,03961,039

يوزوح مولع بالط و سرادم زا تيامح همانرب 30254361,9410361,9410361,941

32,0008.217262,9560262,956262,956هبلطناردارب ينيد مولع بالط شزومآ زا تيامح

32,0003.09398,985098,98598,985هبلطينيد مولع بالط يشهوژپو يغيلبت، يگنهرف ياه تيلاعف زا تيامح

165,019يمالسا تاطابترا و گنهرف نامزاس 11402811,260,18001,260,1801,425,199

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 30165150,0000150,0000150,000

225266.66760,000060,00060,000هروديبداو يرنه، يملع،يگنهرف دازآ ياه هرود يرازگرب

يموب ناداتساو ناغلبم يارب ييازفا تراهمو يشزومآ ياه هرود يرازگرب
روشك لخادرد نآرق

5080.0004,00004,0004,000هرود

 لخاد رد ييازفا تراهمو ييازفا شنادو يشزومآ ياه هرود يرازگرب
 يطخ خسن، يسانش ناريا، يسراف تايبداو نابز هنيمزرد( روشك
يرادباتكو

12291.6673,50003,5003,500هرود

3,00027.16781,500081,50081,500رفنيرنهو يگنهرف،ينيد شزومآ ياه هرودو اهودرازا تيامحو يرازگرب

1283.3331,00001,0001,000دروميگنهرف فلتخم ياه هتيمز رد رود هارزا شزومآ هعسوتو داجيا هب كمك

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

30214000155,000155,000

يللملانيب يگنهرف تالدابم و اهيراكمه هعسوت همانرب 302401,000,18201,000,18201,000,182

 يملع زكارمو اههاگشنادرد ناريا ياهقاتاو اه هناخباتك هعسوتو داجيا
رگيد ياهروشك يگنهرفو

40300.00012,000012,00012,000هناخباتك

1001,000.000100,0000100,000100,000دروماهسالجاو اهسنارفنك،اهتبسانمرد يراكمهو تكرش،يرازگرب

20200.0004,00004,0004,000ناونعيللملا نيب طباور هنيمزرد شهوژپ
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 همانتقفاوم يارجاو داقعنا تهج يريگيپ روظنم هب يملع ياهتايه لدابت
حطسرد نابزيم ياهروشك اب يراكمه دانساو اه

55163.6369,00009,0009,000دنس

 رياس اب ناريا يگنهرفو يملع ياهيراكمه كرتشم ياهنويسمك ليكشت
اهروشك

7494.5957,00007,0007,000نويسيمك

 ياهلكشتو داهن مدرم تاسسومو اهنامزاس،اهداهن داجيا زا تيامح
يتسود ياهنمجناو كرتشم

789,399.769733,1820733,182733,182دروم

 يليصحت ياه همان ناياپ هب كمكو يگنهرف يملع  ياهتيلاعف زا تيامح
يگنهرف طباور هنيمز رد

100195.00019,500019,50019,500رفن

85205.88217,500017,50017,500يگدنيامنروشكزا جراخ رد يگنهرف ياهيگدنيامن يربهار

501,960.00098,000098,00098,000هكبشوگتفك ياهرالاتو يعامتجا ياه هكبش هعسوتو داجيا هب كمك

 رد ينيد و يگنهرف ياهتيصخش تشادگرزب و تيامح همانرب
روشك زا جراخ و لخاد

302567,70007,70007,700

 نادنمرنهو ناگتخيهرف،ينيد نادنمشناد، املع روضح زا تيامح
 تاقباسمو اههاگشيامنو  اهشيامهو اههراونشج هب نابزيم ياهروشك
يرنه يگنهرف

14039.2865,50005,5005,500رفن

 ياهسنارفنكو اهشيامهو اه هراونشجو* اهتبسانم يرازگربو تيامح
يگنهرف يملع

8027.5002,20002,2002,200داديور

روشك زا جراخ رد يسراف نابز شرتسگ همانرب 3026414,998014,998014,998

 يبدا لفاحم، يملع ياهدايپملاو تاقباسم يرازگربزا تيامحو يرازگرب
 هقطنم يسراف تايبداو نابزو يسانش ناريا هنيمزردرعش بشو
رگيد ياهروشكرد يلمو يلحم،يا

14203.5002,84902,8492,849هقباسم

50127.4406,37206,3726,372دروميسراف نابز هنيمزرد  يملع بتكو تايرشن راشتناو فيلات زا تيامح

 يشزومآ يملع ياهنمجناو زكارم، تاسسوم تيلاعفو سيساتزا تيامح
يسراف نابزو يسانش ناريا هنيمز رد

12299.3333,59203,5923,592دروم

4171.2506850685685دروميليمكت تاليصحت حطس رد يسراف نابز يمجرتم هتشر داجيا هب كمك

 و يسراف تايبداو نابزو يسانش ناريا ياهيسرك هعسوتو داجيا هب كمك
يسراف نابز ناداتسا مازعا

7214.2861,50001,5001,500يسرك
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يناسر عالطا و تاغيلبت تياده همانرب 3027287,300087,300087,300

530132.07570,000070,00070,000رفنيناريا ريغو يناريا ناغلبم تدم هاتوكو تدم دنلب مازعا

22113.6362,50002,5002,500هقباسماهروشكرد يغيلبت ينيد تاقباسم يرازگرب زا تيامحو يرازكرب

38105.2634,00004,0004,000درومروشك زا جراخ رد اهنآرقلاراد داجيا هب كمك

 هناسر، يشزومآ يملع يتنرتنياياههاگياپ يناسر زور هبو  داجيا هب كمك
روشكزا جراخ يرنهو يگنهرف،ينيد غيلبت، يا

15120.0001,80001,8001,800هاگياپ

 رياسو ناريا نايهاگشناد يملع يمسر ياه تايه لدابت هب كمك
اهروشك

20450.0009,00009,0009,000تايه

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3027400010,01910,019

0يمالسا بهاذم بيرقت يناهج عمجم 1140282245,0000245,000245,000

يللملانيب يگنهرف تالدابم و اهيراكمه هعسوت همانرب 30240222,3400222,3400222,340

35857.14330,000030,00030,000تايهيبيرقت ياه تايه شريذپ و مازعا

137,609.92398,929098,92998,929سالجاتدحو يللملا نيب سالجا يرازگرب

17,820.0007,82007,8207,820تياسعمجم تياس يياوتحم يناسرزورب

80306.26324,501024,50124,501باتكنابز6 هب يبيرقت بتك پاچ و همجرت، فيلات

146,090.00046,090046,09046,090همانربيبيرقت ياه همانرب ديلوت

115,000.00015,000015,00015,000حرطمالسا ناهج ناوناب يارب يبيرقت تيلاعف

 رد ينيد و يگنهرف ياهتيصخش تشادگرزب و تيامح همانرب
روشك زا جراخ و لخاد

3025622,660022,660022,660

 زا جراخ و لخاد ينيد و يگنهرف ياه تيصخش تشادگرزب و تيامح
روشك

70323.71422,660022,66022,660رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

0تيب لها يناهج عمجم 1140283337,0260337,026337,026

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016556,430056,430056,430

190297.00056,430056,43056,430زكرمناهج نايعيش شزومآ زكارم تيوقت

 رد ينيد و يگنهرف ياهتيصخش تشادگرزب و تيامح همانرب
روشك زا جراخ و لخاد

3025621,780021,780021,780

 نامداخ ميركت و تشادگرزب و يبهذم و ينيد مسارم و اهتبسانم يارجا
هعيش نادنمشيدنا و

22990.00021,780021,78021,780مسارم

ينيد 30260222,1860222,1860222,186 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

20810.00016,200016,20016,200دادعتيگنهرف و يشزومآ ياهودرا يرازگرب

502,119.720105,9860105,986105,986لكشتيگنهرف عماجم و اه لكشت زا تيامح

1100,000.000100,0000100,000100,000همانربينيد ياه همانرب ديلوت زا تيامح

 ناغلبم و نويناحور مازعا و شزومآ ،بذج ،يياسانش همانرب
ينيد

3026236,630036,630036,630

428,5100.08536,630036,63036,630زور - رفنينيد ناغلبم و نويناحور بذج و يياسانش

0تيب لها هاگشناد 114028421,400021,40021,400

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301238,40108,40108,401

3049.8671,49601,4961,496دادعتتيفيك ءاقترا ياه تيلاعف يارجا

9100.5569050905905دادعتيشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمات

25240.0006,00006,0006,000دروميشزومآ ياه تيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301284,77904,77904,779
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

30015.9304,77904,7794,779وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,15003,15003,150

21011.9052,50002,5002,500دادعتيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,3000.5006500650650دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301665,07005,07005,070

21511.9532,57002,5702,570وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3001.6675000500500وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3006.6672,00002,0002,000وجشنادنايوجشناد ياذغ عيزوت و خبط

753يمالسا بهاذم هاگشناد 114028585,392085,39286,145

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105062,52002,52002,520

10020.0002,00002,0002,000هژورپيملع تايه ياضعا يتاقيقحت ياه حرط زا تيامح

1340.0005200520520هژورپيللملا نيب -يشهوژپ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

يسانشراك شزومآ همانرب 3010751,241051,241051,241

1,00051.24151,241051,24151,241وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301094,30004,30004,300

6071.6674,30004,3004,300وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301233,82003,82003,820

4002.0008000800800دادعتتيفيك ءاقترا ياه تيلاعف يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

7502.7602,07002,0702,070دادعتيشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمات

4752.0009500950950دادعتيشزومآ ياه تيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012815,941015,941015,941

30053.13715,941015,94115,941وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,06001,06001,060

2050.0001,00001,0001,000مسارميگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

302.0006006060دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000753753

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301666,51006,51006,510

2703.0008100810810وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,1402.0002,28002,2802,280وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,1403.0003,42003,4203,420وجشنادنايوجشناد ياذغ عيزوت و خبط

0يدعس داينب 114028640,000040,00040,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 302095,00005,00005,000

25200.0005,00005,0005,000حرطيسراف تايبدا و نابز تاقيقحت زا تيامح

روشك زا جراخ رد يسراف نابز شرتسگ همانرب 3026435,000035,000035,000

 و نابز يصصخت و ييازفاشناد ،يشزومآ ياههرود زا تيامح و يرازگرب
يسراف تايبدا

100200.00020,000020,00020,000هرود

 تايبدا و نابز شرتسگ هنيمز رد اهتيلاعف يربهار و اهتسايس نيودت
روشك زا جراخ رد يسراف

40250.00010,000010,00010,000هام - رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 تايبدا و نابز يشزومآ عبانم و رازفا مرن ،باتك ديلوت و فيلات ،هيهت
يسراف

50010.0005,00005,0005,000ناونع

224,978هرس سدق ماما ترضح راثآ رشن هسسوم 1140301250,0000250,000474,978

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

30214000200,000200,000

رد يبهذم و يلم مسارم يارجا يهدنامزاس و يزيرهمانرب همانرب
روشك

30224109,0000109,0000109,000

250,000.000100,0000100,000100,000مسارمناشيا راگداي و ماما لاحترا درگلاس مسارم يرازگرب

8625.0005,00005,0005,000مسارمفلتخم ينسورگ رد تاقباسم يرنه يملع يگنهرف مسارم يرازگرب

20200.0004,00004,0004,000شيامه و نمجناهرطاخ و رعش يشاقن تاقباسم داليم نشج رعش بش يرازگرب

يناوخباتك جيورت و رشن  هعسوت همانرب 3023940,000040,000040,000

 ماما ترضح اب طبترم يسايس يفسلف يهقف راثآ زا باتك پاچ
ينيمخ

114,000.00014,000014,00014,000دلج رازه

117,000.00017,000017,00017,000دلج رازهيرنه و يگنهرف زكارم ،نادنمشيدنا ،نارگشهوژپ تهج باتك ءادها

19,000.0009,00009,0009,000دلج رازههمانهاگ همان هتفه همانلصف همانهام نيودت و هيهت

ينيد 30260101,0000101,0000101,000 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

 لماش)هر( ماما هشيدنا صوصخ رد يغيلبت و يرنه يگنهرف روما ماجنا
رتسوپ

25160.0004,00004,0004,000تاغيلبت

101,600.00016,000016,00016,000شيامهيرنه،يگنهرف ،يملع ياهشيامه يرازگرب

 و يبرع ،يسراف نابز هس هب ينيمخ ماما لاترپ تياس زا تيامح
يسيلگنا

214,500.00029,000029,00029,000)هاگياپ( تياس

 رد يهاگشناد ياه همان ناياپ زا تيامح و يقيقحت تاعلاطم و شهوژپ
دشرا يسانشراك عطقم

30933.33328,000028,00028,000هژورپ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

40225.0009,00009,0009,000هژورپهاگشناد و هزوح ناققحم نارگشهوژپ زا تيامح

70214.28615,000015,00015,000تاموزلميناسر عالطا و ويشرآ تهج يتوص ،يريوصت ،يراتشون عبانم ديرخ

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3027400024,97824,978

يمالسا بالقنا ( هر ) 804ينيمخ ماما هدكشهوژپ 114030250,380050,38051,184

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051050,380050,380050,380

50460.00023,000023,00023,000هژورپطبترم ياههزوح رد يدربراك ياه شهوژپ

 و نارگشهوژپ و نيققحم، نايوجشناد يملع حطس ءاقترا زا تيامح
هدكشهوژپ فادها هنيمز رد نيفلوم

10020.0002,00002,0002,000رثا

 بالقنا و)هر(ينيمخ ماما يتاعلاطم هزوح رد رترب يشهوژپ راثآ يياسانش
يمالسا

30166.6675,00005,0005,000رثا

30067.93320,380020,38020,380وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30274000804804

0هيملع ياه هزوح تامدخ زكرم 11408413,320,00003,320,0003,320,000

يعامتجا ياهتيامح همانرب 304293,320,00003,320,00003,320,000

485,0000.440213,5000213,500213,500رفنيشزرو و يهافر، يگنهرف تامدخ هئارا

16,00062.5001,000,00001,000,0001,000,000راوناخنيرمعم هب يرمتسم تخادرپ

28,0001.41139,500039,50039,500رفننويناحور و بالط زا يدروم تيامح

2,75054.000148,5000148,500148,500راوناخنويناحور و بالط نكسم نيمات هب كمك

64,0001.09470,000070,00070,000رفنيزور هنابش سرادم رد بالط هيذغت هب كمك

5,00029.700148,5000148,500148,500قودنصهيملع ياههزوح هنسحلاضرق ياهقودنص هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

100,00017.0001,700,00001,700,0001,700,000رفنبالط يتشيعم هنيزه كمك

- نويناحور و بالط هميب قح هيملع ياه هزوح تامدخ زكرم
لغاش ريغ

0 11408421,750,00001,750,0001,750,000

ينامرد تامدخ هميب همانرب 30440247,0000247,0000247,000

80,0002.763221,0000221,000221,000رفننامرد هياپ هميب ششوپ

485,0000.05426,000026,00026,000رفنهياپ هميب رب دازام نامرد هنيزه كمك

يعامتجا ياههميب همانرب 304411,503,00001,503,00001,503,000

1,2001.6672,00002,0002,000رفنرگراثيا بالط هدش هميب مهس هميب قح

110,00013.6451,501,00001,501,0001,501,000رفنلغاشريغ بالط ييامرفراك مهس هميب قح

838يفجن يشعرم هللا تيآ هناخباتك 114100161,000061,00061,838

بتك و كرادم ،دانسا يرادهگن و شيالاپ ،يروآعمج همانرب 3024533,000033,000033,000

1,10026.36429,000029,00029,000هحفص رازهيپاچو يطخ ياه هخسن يروا عمج

20017.5003,50003,5003,500رفن رازهنيعجارم هب يناسر عالطا و يهد سيورس

756.6675000500500دلجيپاچ و يطخ بتك يرادهگن و يراكن تسرهف

هديدبيسآ بتك و دانسا يزاسزاب و تمرم همانرب 3026728,000028,000028,000

15060.0009,00009,0009,000هحفص رازهبتكو دانسا ييادز تفآ

6753.7042,50002,5002,500ريوصتبتكو دانسا زا مليفوركيم هيهت

25066.00016,500016,50016,500هحفص رازهسيون تسدو يپاچ دانسا و بتك يزاسزابو تمرم

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30274000838838
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1( هر ) 0ينيمخ ماما يشهوژپ و يشزومآ هسسوم 1142001142,9500142,950142,950

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050615,500015,500015,500

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

25,0000.1102,74202,7422,742دروم

20015.3103,06203,0623,062حرطاههمانناياپ زا تيامح

8,0001.2129,69609,6969,696حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

يسانشراك شزومآ همانرب 3010756,642056,642056,642

1,50037.76156,642056,64256,642وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010917,000017,000017,000

20085.00017,000017,00017,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012314,867014,867014,867

2,0000.5581,11501,1151,115وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

2,0006.87613,752013,75213,752وجشناديشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012826,000026,000026,000

30086.66726,000026,00026,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012912,941012,941012,941

55,0000.0191,03201,0321,032تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

85113.99411,909011,90911,909دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

28,928يمالسا تاغيلبت نامزاس 1143001850,0000850,000878,928
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051018,406018,406018,406

181101.69118,406018,40618,406هژورپطبترم ياه همان ناياپ و ينيدو يغيلبت ياهشهوژپ زا تيامح

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700026,74726,747

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016541,312041,312041,312

3,8003.60513,699013,69913,699رفنينيد گنهرف هزوح راذگريثأت راشقا ياهشزومآ زا تيامح

3,0009.20427,613027,61327,613رفنيمالسا فراعم شزومآ هب كمك

ناناوج روما يهدناماس همانرب 3021614,317014,317014,317

 بختنم نازومآ شناد( ناوج ياه هتسه يگنهرف ياهتيلاعف زا تيامح
) زاتمم و

19,0000.75414,317014,31714,317رفن

رد يبهذم و يلم مسارم يارجا يهدنامزاس و يزيرهمانرب همانرب
روشك

3022423,925023,925023,925

 راشقا زا ليلجت و ينيد يگنهرف  يجيورت ياهتيلاعف يرازگرب هب كمك
راذگ ريثات

57019.65611,204011,20411,204مسارم

 ، رفص و مرحم ،هيمطاف مايا( يبهذم و يلم ياه مسارم يرازگرب هب كمك
)... و رجف ههد

17748.29412,721012,72112,721مسارم

تغارف تاقوا ينيد و يگنهرف تامدخ نيمأت همانرب 3022928,950028,950028,950

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

65445.38528,950028,95028,950رفن رازه

يزومآ نآرق قيوشت و جيورت همانرب 3023685,826085,826085,826

320188.05660,178060,17860,178رفن رازهميهافم كرد يهنيمز داجيا و يناوخناور ، يناوخور شزومآ

90019.57017,613017,61317,613لكشتنآرق شزومآ زكارم زا ينابيتشپ و تيامح

12,0000.6708,03508,0358,035نآرق زجميرك نآرق رشن و پاچ رب تراظن

ينيد 30260189,0150189,0150189,015 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -
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« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

38020.5137,79507,7957,795رفن رازهيداقتعا و ينيد تاهبش و تالاؤس هب ييوگخساپ زا تيامح

 ، ديتاسا ، نيملعم( راذگ ريثات راشقا ينيد يگنهرف ياهتيلاعف زا تيامح
)... و نويناحور ، ناگدنسيون ، نادنمرنه

3,00012.87538,625038,62538,625رفن

(يبالقنا و ينيد- يگنهرف ياهلكشت و تاسسوم تياده و تيامح
)ينيد يگنهرف تاسسوم ، يغيلبت ياهنوناك ، يمالسا ياه نمجنا،تايه

25,0004.079101,9700101,970101,970هسسوم

15,0002.70840,625040,62540,625رفنناحادم و يبهذم تايه و اهلكشت نيلوئسم يركف هيذغت زا تيامح

 ناغلبم و نويناحور مازعا و شزومآ ،بذج ،يياسانش همانرب
ينيد

30262216,4660216,4660216,466

59,0000.46827,594027,59427,594رفن رازه)اه هاگشناد و دجاسم ، سرادم( ينيد ياه نامتفگ يرازگرب

2,40030.78073,872073,87273,872رفنمورحم و يياتسور قطانم رد يناحور رارقتسا هب كمك

2,10054.762115,0000115,000115,000زور - رفن رازهيمومع هغلبم و غلبم مازعا هب كمك

دجاسم رد يگنهرف ياهتيلاعف شرتسگ همانرب 3026526,284026,284026,284

11,8001.20014,159014,15914,159رفندجاسم تاعامج همئا يگنهرف و يشزومآ ياه هتسب زا تيامح

 ناتسبش ياه هناخباتك بتك نيمات و يگنهرف ياهتيلاعف هب كمك
دجاسم

1,4508.36212,125012,12512,125دجسم باب

ينارق فراعم رشن و پاچ زا تيامح و تراظن همانرب 3027177,174077,174077,174

 ينيد يگنهرف بتك(نيد ي هزوح تايرشن و بتك ديلوت زا تيامح
)يمالسا بالقنا و سدقم عافد ياه نامر و يبيج و كدوك

1,28060.29277,174077,17477,174دلج رازه

يناسر عالطا و تاغيلبت تياده همانرب 3027280,749080,749080,749

25570.00014,250014,25014,250دروميعمج طابترا لياسو قيرط زا ينيد و يگنهرف تاغيلبت زا تيامح

60358.33321,500021,50021,500تعاسينيد - يگنهرف ياهنشيمينا ديلوت زا تيامح

35080.00028,000028,00028,000ربخ ناونع رازههناسر رد ينيد يگنهرف رابخا راشتنا و ديلوت زا تيامح
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

25679.96016,999016,99916,999دروميگنهرف مجاهت اب هلباقم تهج يمومع راكفا ريونت ياهتيلاعف زا تيامح

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 302740002,1812,181

 يگنهرف ياهتيلاعف و اه هناسر هعسوت و يهدناماس همانرب
لاتيجيد

3028345,076045,076045,076

139,076.00039,076039,07639,076هژورپيزاجم ياضف رد ينيد و يگنهرف ياوتحم ديلوت و نيمات

15400.0006,00006,0006,000دروميا هناسر دنچ تالوصحم ديلوت زا تيامح

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,50002,50002,500

12,500.0002,50002,5002,500هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

0يمالسا بالقنا يگنهرف و يشهوژپ هسسوم 114300270,000070,00070,000

ينيد 3026070,000070,000070,000 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

200244.75048,950048,95048,950هام - رفنتايرشن و بتك هضرع ياهتيلاعف يربهار

121,050.00021,050021,05021,050تياستياس قيرط زا يناسر عالطا ياه تيلاعف

0يمالسا فراعملاهرئاد داينب 114300375,239075,23975,239

ينيد 3026075,239075,239075,239 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

1,10063.77570,153070,15370,153هلاقممالسا ناهج همانشناد نيودت

12,770.0002,77002,7702,770دلجمالسا ناهج همانشناد يسيلگنا همجرت

21,158.0002,31602,3162,316دلجمالسا ناهج همانشناد يبرع همجرت

0يمالسا هشيدنا و گنهرف هاگشهوژپ 114300492,695092,69592,695

،يناسنا مولع ءاقترا و هعسوت ملع ديلوت تضهن هب كمك همانرب -
رنه و يمالسا فراعم و مولع

1054983,726083,726083,726
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« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

301,446.13343,384043,38443,384هحفص رازهيناسنا مولع هزوحرد تايرشنو بتك نيودتو همجرت،و فيلات

30327.4339,82309,8239,823ناونعناوج يگنهرفو ينيد ياه شزومآ هزوح رد بتك نيودتو هيهت

10493.7004,93704,9374,937هژورپيعامتجا تاعلاطم و گنهرف هزوحرد شهوژپ و هعلاطم

45568.48925,582025,58225,582هژورپيهوژپ نيدو تمكح و يمالسا ياه ماظن هزوحرد شهوژپ و هعلاطم

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301098,96908,96908,969

25197.4804,93704,9374,937وجشنادروحم شهوژپ يرتكد هرود يرازگرب

30134.4004,03204,0324,032مسارميللملا نيبو يلم ياه شيامه و يملع ياه تسشن يرازگرب

0هعمج همئا يراذگتسايس ياروش 1143005312,4000312,400312,400

ينيد 30260312,4000312,4000312,400 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

 فياظو بوچراچ رد يبهذم و يگنهرف ياهتيلاعف زا تيامح
هعمج همئا ينوناق ياهتيرومامو

1312,400.000312,4000312,400312,400اروش

0دجاسم روما هب يگديسر زكرم 1143006322,9520322,952322,952

دجاسم رد يگنهرف ياهتيلاعف شرتسگ همانرب 30265322,9520322,9520322,952

3,00061.080183,2400183,240183,240دجسمدجاسم رد ينيد هرواشم و يمالسا يگنهرف ياه همانرب زا تيامح

50010.5745,28705,2875,287دجسمتاعالطا و يروانف ياه همانرب زا تيامح

 طبترم ياه تيلاعف رد اه هناسر دربراكو يجيورت ياه تيلاعف زا تيامح
نآ اب

3,0009.17827,535027,53527,535دجسم

3,00024.43273,296073,29673,296دجسمدجاسم رد يجيورت و يغيلبت و يشزومآ ياه تيلاعف شرتسگ و تيامح

3,0007.12621,378021,37821,378دجسمدجاسم يناهج زور سالجا و يبور رابغ و ميركت ههد

3,0004.07212,216012,21612,216دجسمتاياكش هب يگديسر و نارهت دجاسم دركلمع رب يبايزرا و تراظن
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0زامن هماقا داتس 1143007162,2680162,268162,268

ينيد 30260162,2680162,2680162,268 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

1,10074.67582,142082,14282,142رفن رازهزامن درومرد فده هعماجداحآ يزاس دنمناوت وزامن شزوما

7799.8575,59905,5995,599هژورپزامن تاعوضوماب طابترارد يناديمو يتاعلاطم ياهشهوژپ ماجنا

221,915.68242,145042,14542,145داديورزامناب طابترارد يرنه، يگنهرف ياه هراونشجو تاقباسم يرازگرب

50010.1985,09905,0995,099درومزامن گنهرف جيورتو هعسوت ياتسار رد داهن مدرم ي اهلكشتزا تيامح

 تلود تايه هبوصم هب هجوتاب ييارجا ياههاگتسد يبايزراو تراظن
فيلاكتاب طابترارد

23,0001.18627,283027,28327,283تعاس

0يمالسا مولع يرتويپماك تاقيقحت زكرم 1143008119,0950119,095119,095

 يگنهرف ياهتيلاعف و اه هناسر هعسوت و يهدناماس همانرب
لاتيجيد

30283119,0950119,0950119,095

4,0006.77927,114027,11427,114تعاس -رفنيرازفا مرن و يزاجم ياضفرد ينيد و يگنهرف يوتحم ديلوتو نيمات

730,3650.12691,981091,98191,981تعاس -رفنزكرم ينوناق فادها اب طبترم يملع ياه شهوژپو هعلاطم

0يمالسا هقف فراعملاهرياد هسسوم 114300945,480045,48045,480

،يناسنا مولع ءاقترا و هعسوت ملع ديلوت تضهن هب كمك همانرب -
رنه و يمالسا فراعم و مولع

1054945,480045,480045,480

38,141.66724,425024,42524,425هژورپيهقف ياه فراعملا هرياد نيودت و قيقحت

6856.0005,13605,1365,136هژورپهعيش هقف اب طبترم تاعوضوم فيلات و نيودت و قيقحت

55289.43615,919015,91915,919رثا ناونعهعيش رادمان ياهقف و حلاص فلس يگنهرف يملع راثآ يربهار

1,502يمالسا تاغيلبت نامزاس يرنه هزوح 11430010465,0000465,000466,502
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يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3020936,218036,218036,218

 يرنه يشهوژپ ياهداديور و اه شيامه رد روضح و يرازگرب هب كمك»
ينيد

102,162.90021,629021,62921,629داديور

 تايبدا و رنه هنيمز رد راثآ رشن و همجرت ،فيلات ، شهوژپ هب كمك»
يرادياپ

61,750.00010,500010,50010,500رثا ناونع

41,022.2504,08904,0894,089رثا ناونعينيد يگنهرف ياه هنيمز رد راثآ همجرت و فيلات ،شهوژپ هب كمك»

يلم يامنيس شرتسگ و تيامح همانرب 30257182,0670182,0670182,067

132,229.84628,988028,98828,988داديورييامنيس لفاحم و اه هارونشج زا تيامح»

94,444.44440,000040,00040,000مليف ناونع)نشيمينا(ييامنايوپ ياه هعومجم و اهمليف ديلوت و تيامح»

814,134.875113,0790113,079113,079مليف ناونعدنتسمو يناتساد ياه هعومجم و ييامنيس ياهمليف ديلوت هب كمك»

يمسجت ياهرنه شرتسگ و تيامح همانرب 3025834,494034,494034,494

7584.1434,08904,0894,089رثا ناونعيمسجت راثآ ويشرآ و قلخ زا تيامح»

25,250.00010,500010,50010,500دروميا هناسر ياه بلاق رد يمسجت راثآ جيورت و راشتنا و تيامح»

 يمسجت ياهرنه لفاحم و اه هاگشيامن و اه هراونشج يرازگرب هب كمك»
يرامعم و سكع ،

92,211.66719,905019,90519,905داديور

يشيامن ياهرنه شرتسگ و تيامح همانرب 3025936,818036,818036,818

93,534.44431,810031,81031,810رثا ناونعيشيامن راثآ يارجا و ديلوت زا تيامح»

22,504.0005,00805,0085,008هراونشجيشيامن لفاحم و اه هراونشج يرازگرب و تيامح»

يلم يقيسوم زا تنايص و تيامح همانرب 3027336,119036,119036,119

101,854.40018,544018,54418,544شيامهييايقيسوم يشهوژپ ياه همانرب و شيامه يرازگرب

101,757.50017,575017,57517,575درومييايقيسوم راثآ يارجا و ديلوت و تيامح

207



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 302740001,5021,502

يبدا روما شرتسگ و تيامح همانرب 30277139,2840139,2840139,284

103,835.70038,357038,35738,357هراونشجزنط و يبدا ،يگنهرف لفاحم و اه هراونشج يرازگرب هب كمك»

12,625.0002,62502,6252,625دروملاتيجيد و يزاجم ياهاضف رد اوتحم نيمات

10336.0003,36003,3603,360درومزنط ياه همانرب و راثآ ديلوت و يرازگرب و تيامح

204,127.60082,552082,55282,552رثا ناونعيبدا راثآ همجرت و ديلوت و تيامح

5210.0001,05001,0501,050دروميبدا ياهداديور و اه همانرب رد روضح و يرازگرب هب كمك

بالقنا يرنه يگنهرف تالوصحم و تايرشن ،بتكعيزوت و ديلوت هب كمك
يمالسا

81,417.50011,340011,34011,340رثا ناونع

تفرشيپ يناريا 0 يمالسا يوگلا زكرم - 1143001160,000060,00060,000

،يناسنا مولع ءاقترا و هعسوت ملع ديلوت تضهن هب كمك همانرب -
رنه و يمالسا فراعم و مولع

1054960,000060,000060,000

 اب هاگشناد و هزوح يصصخت ياهتسشن و اهنامتفگ يرازگرب زا تيامح
تفرشيپ يناريا و يمالسا يوگلا تيروحم

30666.66720,000020,00020,000داديور

115,000.00015,000015,00015,000هژورپتفرشيپ يناريا و يمالسا يوگلا دنس نيودت و قيقحت زا تيامح

 يناريا و يمالسا يوگلا يدربهار ياهشهوژپ و تاعلاطم زا تيامح
تفرشيپ

251,000.00025,000025,00025,000هژورپ

272,500نارهاوخ هيملع ياه هزوح يراذگتسايس ياروش 11431811,254,92501,254,9251,527,425

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

30214000272,500272,500

يوزوح مولع بالط و سرادم زا تيامح همانرب 302541,254,92501,254,92501,254,925

70,00012.345864,1470864,147864,147هبلط)نارهاوخ( ينيد مولع بالط شزومآ زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

( ينيد مولع يشهوژپ و يغيلبت ،يگنهرف ياه تيلاعف زا تيامح
)نارهاوخ

70,0005.583390,7780390,778390,778هبلط

31,671هيملاعلا يفطصملا هعماج 11440012,003,48802,003,4882,035,159

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050649,921049,921049,921

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10080.0008,00008,0008,000دروم

2,5811.1522,97302,9732,973تعاس -رفنيملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت

1,6788.41314,117014,11714,117همان ناياپاههمانناياپ زا تيامح

34440.69814,000014,00014,000هژورپيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

18634.0386,33106,3316,331شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

45100.0004,50004,5004,500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051012,000012,000012,000

10,5351.13912,000012,00012,000هژورپيا هقطنم تاعلاطم ،يناسنا ،يمالسا مولع هزوح ياه شهوژپ زا تيامح

ينادراك شزومآ همانرب 30106261,8570261,8570261,857

7,06836.341256,8570256,857256,857وجشناديناسناو يمالسا مولع شزومآ

2,0002.5005,00005,0005,000وجشناداهروشك زا بالط شريذپ و شجنس

يسانشراك شزومآ همانرب 30107630,0000630,0000630,000

18,38034.004625,0000625,000625,000وجشناديناسناو يمالسا مولع شزومآ

3,0001.6675,00005,0005,000وجشناداهروشك زا بالط شريذپ و شجنس

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109158,0000158,0000158,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,68988.810150,0000150,000150,000وجشناديناسناو يمالسا مولع شزومآ

10060.0006,00006,0006,000وجشنادروشك زا جراخ نايوجشناد هب يليصحت سروب ياطعا

5004.0002,00002,0002,000وجشناداهروشك زا بالط شريذپ و شجنس

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012358,759058,759058,759

24,0002.28254,759054,75954,759وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

24,0000.0832,00002,0002,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10,0000.2002,00002,0002,000وجشناديشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128266,0000266,0000266,000

4,26056.573241,0000241,000241,000وجشناديناسناو يمالسا مولع شزومآ

50040.00020,000020,00020,000وجشنادروشك زا جراخ نايوجشناد هب يليصحت سروب ياطعا

2,0002.5005,00005,0005,000وجشناداهروشك زا بالط شريذپ و شجنس

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012915,000015,000015,000

35,6900.1967,00007,0007,000زور - رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

31,5960.2538,00008,0008,000هتسبيگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600024,53824,538

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166202,7310202,7310202,731

99,9330.94994,849094,84994,849وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

32,3410.1514,88204,8824,882وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

32,3410.0933,00003,0003,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

9,53610.487100,0000100,000100,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمات

نادنزرف و هداوناخ زا تيامح همانرب 30401349,2200349,2200349,220

70,4004.961349,2200349,220349,220رفناههداوناخ يتيبرت يگنهرف و يشزومآ ياهتيلاعف

نكسم همانرب 409060007,1337,133

203,696نارهت هاگشناد 11450012,425,0942,000,0004,425,0944,628,790

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506242,805324,469567,2740567,274

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

129,442.91762,10051,215113,315113,315دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

502,679.8605,353128,640133,993133,993رفن

4,94334.90394,55077,976172,526172,526حرطاههمانناياپ زا تيامح

2,4561.4862,0001,6493,6493,649حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

1,7324.2144,0003,2997,2997,299شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1,46293.36074,80261,690136,492136,492رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105151,7631,4553,21803,218

3060.8331,0008251,8251,825هژورپينيرفآراك هعسوت

3025.433418345763763تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

4514.000345285630630عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100020,00020,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يسانشراك شزومآ همانرب 30107292,002243,332535,3340535,334

4,60926.47466,55755,463122,020122,020وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,15779.67250,28141,90092,18192,181وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

3,46471.091134,323111,935246,258246,258وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,05371.10640,84134,03474,87574,875وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109465,693388,073853,7660853,766

1,326232.730168,328140,272308,600308,600وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

530390.262112,82294,017206,839206,839وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

785265.659113,75194,791208,542208,542وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

196565.95460,50650,421110,927110,927وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

30628.60010,2868,57218,85818,858وجشنادرنه هورگ شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012146,20338,50284,705084,705

202419.33246,20338,50284,70584,705وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301281,048,719873,7261,922,44501,922,445

3,101312.930529,334441,062970,396970,396وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

661280.793101,23984,365185,604185,604وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,764253.853244,337203,459447,796447,796وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

105927.14353,10044,25097,35097,350وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

563393.071120,709100,590221,299221,299وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012975,05246,135121,1870121,187

19,5463.14142,28219,11061,39261,392تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

19,5463.05932,77027,02559,79559,795دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000183,696183,696

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166252,85784,308337,1650337,165

9,82012.84669,13157,013126,144126,144وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

19,5462.05722,03518,17240,20740,207وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

19,5461.03311,0629,12320,18520,185وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

19,5467.706150,6290150,629150,629وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

مق يلاع شزومآ عمتجم 64,294 نارهت هاگشناد - 1145002139,895200,000339,895404,189

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105065,00020,00025,000025,000

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10150.00001,5001,5001,500دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2358.51102,0002,0002,000رفن

8003.12502,5002,5002,500حرطاههمانناياپ زا تيامح

50140.0005,0002,0007,0007,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

9022.22202,0002,0002,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

5030.00001,5001,5001,500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

23536.17008,5008,5008,500رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010760,00080,000140,0000140,000

667134.93330,00060,00090,00090,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

101495.05030,00020,00050,00050,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010935,00060,00095,000095,000

196484.69435,00060,00095,00095,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012829,89514,00043,895043,895

48655.55620,0007,00027,00027,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

34294.1185,0005,00010,00010,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

19362.8954,8952,0006,8956,895وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301295,00013,00018,000018,000

1,4846.0652,0007,0009,0009,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,4846.0653,0006,0009,0009,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600064,29464,294

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301665,00013,00018,000018,000

1,4843.5381,2504,0005,2505,250وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,4841.5161,2501,0002,2502,250وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,4843.5381,2504,0005,2505,250وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,4843.5381,2504,0005,2505,250وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

ناحيروبا يلاع شزومآ عمتجم 14,813 نارهت هاگشناد - 1145003117,70130,000147,701162,514

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105064,7015,0009,70109,701

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10100.0005005001,0001,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2355.9577007001,4001,400رفن

8002.5001,0001,0002,0002,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

5020.0005005001,0001,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

9013.3334008001,2001,200شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

5040.0001,0001,0002,0002,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

2354.6856015001,1011,101رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010738,00010,00048,000048,000

57184.06338,00010,00048,00048,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301099,0005,00014,000014,000

23608.6969,0005,00014,00014,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012823,0005,00028,000028,000

129217.05423,0005,00028,00028,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012921,0002,00023,000023,000

72315.21410,0001,00011,00011,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

72316.59811,0001,00012,00012,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600014,81314,813

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016622,0003,00025,000025,000

50016.0007,0001,0008,0008,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7231.3831,00001,0001,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

7236.9165,00005,0005,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

72315.2149,0002,00011,00011,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

يعيبط عبانم و يزرواشك هدكشناد 96,666 نارهت هاگشناد - 1145004500,953100,000600,953697,619

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050619,8255,00024,825024,825

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10150.0001,50001,5001,500دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2358.5112,00002,0002,000رفن

8003.1252,50002,5002,500حرطاههمانناياپ زا تيامح

50140.0002,0005,0007,0007,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

9022.2222,00002,0002,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

5030.0001,50001,5001,500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

23535.4268,32508,3258,325رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010791,97034,000125,9700125,970

1,36092.62591,97034,000125,970125,970وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

216



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109202,33526,000228,3350228,335

556410.674202,33526,000228,335228,335وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128147,15235,000182,1520182,152

696261.713147,15235,000182,152182,152وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301294,37104,37104,371

1456.8971,00001,0001,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

4,6000.7333,37103,3713,371دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600096,66696,666

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016635,300035,300035,300

1,6003.2505,20005,2005,200وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,2000.4329500950950وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

4,6000.0874000400400وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

4,6006.25028,750028,75028,750وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

كيزيفوئژ هسسوم 59,711 نارهت هاگشناد - 114500598,79420,000118,794178,505

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100059,71159,711

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 1052598,79420,000118,7940118,794

17208.0592,9296083,5373,537هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

351,208.88638,9333,37842,31142,311هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

35167.7431,1414,7305,8715,871هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

31,130.6672,8515413,3923,392شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

130126.00814,8951,48616,38116,381هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

350.66717135152152دروماهدربهار نيودت

2107.00011203214214هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

18200.5002,9346753,6093,609هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

3106.8191,1689462,1142,114حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

2276.00011541552552دروميروانف و ملع ديلوت زا تيامح

320127.06633,9046,75740,66140,661وجشنادرگشهوژپ يورين تيبرت ياهتيلاعف

يروآ نف و ملع كراپ 23,599نارهت هاگشناد - 114500629,30750,00079,307102,906

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105152,0003,4125,41205,412

3003.6074006821,0821,082عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

13166.5388001,3652,1652,165هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

20108.2508001,3652,1652,165دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051826,10744,54170,648070,648

20050.9603,7666,42610,19210,192حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

5324.8006001,0241,6241,624هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

60016.5383,6676,2569,9239,923تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

30078.64011,30512,28723,59223,592نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

100253.1706,76918,54825,31725,317حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100023,59923,599

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105341,2002,0473,24703,247

10108.3004006831,0831,083هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

10108.2004006821,0821,082دروميروانف يبايرازاب

5216.4004006821,0821,082لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

نموف ينف هدكشناد 3,599نارهت هاگشناد - 114500724,1936,00030,19333,792

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012324,1936,00030,193030,193

36854.03815,8864,00019,88619,886وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

36817.2554,3502,0006,3506,350وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10039.5703,95703,9573,957دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

اكوچ هدكشناد 3,599نارهت هاگشناد - 114500815,2596,00021,25924,858

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012315,2596,00021,259021,259

98152.73510,9684,00014,96814,968وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

9851.5413,0512,0005,0515,051وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10012.4001,24001,2401,240دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

219



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نيون نونف و مولع هدكشناد 23,599نارهت هاگشناد - 114500986,68148,000134,681158,280

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012386,68148,000134,6810134,681

553163.58657,46333,00090,46390,463وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

55364.93320,90815,00035,90835,908وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10083.1008,31008,3108,310دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600023,59923,599

212,944يتشهب ديهش هاگشناد 11460011,279,2941,000,0002,279,2942,492,238

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050689,653360,000449,6530449,653

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

100660.00014,00052,00066,00066,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

117500.04319,35339,15258,50558,505رفن

700100.00010,00060,00070,00070,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

160401.37512,80051,42064,22064,220حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

266150.3769,00031,00040,00040,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

661,007.57611,50055,00066,50066,500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

844100.03313,00071,42884,42884,428رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105151,66601,66601,666

6010.0006000600600هژورپينيرفآراك هعسوت

1537.7335660566566تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1050.0005000500500عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100026,40026,400

يسانشراك شزومآ همانرب 30107464,150110,000574,1500574,150

3,52676.532218,15151,700269,851269,851وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,37583.51392,83022,000114,830114,830وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,78596.496139,24533,000172,245172,245وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

19787.43113,9243,30017,22417,224وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109151,47050,000201,4700201,470

612144.87966,66622,00088,66688,666وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

424142.54745,44015,00060,44060,440وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

258156.10130,27410,00040,27440,274وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

28143.9293,0301,0004,0304,030وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

55146.5456,0602,0008,0608,060وجشنادرنه هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012379,783079,783079,783

12,7022.09426,600026,60026,600وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

12,7022.09426,600026,60026,600وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

100265.83026,583026,58326,583دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128355,360200,000555,3600555,360
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,120125.742170,57396,000266,573266,573وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

930125.40374,62542,000116,625116,625وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

984124.16778,18044,000122,180122,180وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

131127.17610,6606,00016,66016,660وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

277120.29621,32212,00033,32233,322وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012921,061280,000301,0610301,061

800188.16310,530140,000150,530150,530تعاس - رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1001,505.31010,531140,000150,531150,531دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000186,544186,544

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166116,1510116,1510116,151

6,3514.72430,000030,00030,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

12,7022.29229,114029,11429,114وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

12,7022.20428,000028,00028,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

12,7022.28629,037029,03729,037وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

هوكداوس بآريز سيدرپ - 3,599يتشهب ديهش هاگشناد 114600211,61210,00021,61225,211

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210003,5993,599

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 105243,0004,5007,50007,500

5300.0005001,0001,5001,500هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10150.0005001,0001,5001,500هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

2400.000300500800800شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

10100.0005005001,0001,000هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

20100.0001,0001,0002,0002,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

5140.000200500700700حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105338,6125,50014,112014,112

10704.3004,0433,0007,0437,043هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

20353.4504,5692,5007,0697,069هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

72,854ارهزلا هاگشناد 1147001821,31848,000869,318942,172

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050645,79323,80069,593069,593

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

100101.0006,7003,40010,10010,100دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

12524.4172,8933,4006,2936,293رفن

66100.0003,2003,4006,6006,600حرطاههمانناياپ زا تيامح

21400.0005,0003,4008,4008,400حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

42152.3813,0003,4006,4006,400شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

251,016.00022,0003,40025,40025,400هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

64100.0003,0003,4006,4006,400رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107238,7507,000245,7500245,750
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,12557.494119,3752,800122,175122,175وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

88458.30050,1371,40051,53751,537وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

58361.78234,6191,40036,01936,019وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

58361.78234,6191,40036,01936,019وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010941,7101,80043,510043,510

222112.02724,42045024,87024,870وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

101117.97011,61530011,91511,915وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

6218.3337205901,3101,310وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

32169.2194,9554605,4155,415وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 30123235,4290235,4290235,429

6,87811.41078,479078,47978,479وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

6,87811.40978,474078,47478,474وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

100784.76078,476078,47678,476دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128197,36011,600208,9600208,960

1,52582.760123,3092,900126,209126,209وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

52990.48244,9652,90047,86547,865وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

147118.66014,5432,90017,44317,443وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

141123.70914,5432,90017,44317,443وجشنادرنه هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301297,7943,80011,594011,594

6,0001.1675,0002,0007,0007,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

10045.9402,7941,8004,5944,594دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600072,85472,854

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016654,482054,482054,482

6,8781.89013,000013,00013,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6,8781.96013,482013,48213,482وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

6,8782.03514,000014,00014,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

6,8782.03514,000014,00014,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

1( ناگنازرف ) 3,599 نانمس نارهاوخ هاگشناد 11470316,9173,0009,91713,516

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301236,9173,0009,91709,917

11734.1882,5001,5004,0004,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

11734.1882,5001,5004,0004,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10191.7001,91701,9171,917دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

1( هر ) 140,346 ينيمخ ماما يللملا نيب  هاگشناد 1148001452,21216,000468,212608,558

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050625,70080026,500026,500

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

15020.0003,00003,0003,000دروم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

12416.6675,00005,0005,000رفن

5509.0915,00005,0005,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

10040.0003,2008004,0004,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

6050.0003,00003,0003,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

10150.0001,50001,5001,500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

15033.3335,00005,0005,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107202,2801,100203,3800203,380

1,53263.22195,7541,10096,85496,854وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

38563.22124,340024,34024,340وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

79963.22050,513050,51350,513وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

26363.22116,627016,62716,627وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

23863.21815,046015,04615,046وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010932,36014032,500032,500

88157.00013,67614013,81613,816وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

55157.0008,63508,6358,635وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

32157.0005,02405,0245,024وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

23157.0433,61203,6123,612وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

9157.0001,41301,4131,413وجشنادرنه هورگ شزومآ

226



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128117,8004,200122,0000122,000

53492.21547,0432,20049,24349,243وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

27592.21525,359025,35925,359وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

35492.21530,6442,00032,64432,644وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

8292.2077,56107,5617,561وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

7892.2187,19307,1937,193وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301299,3003009,60009,600

4,7471.0114,80004,8004,800تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

4,7471.0114,5003004,8004,800دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000140,346140,346

يجراخ نايوجشناد هب يسراف نابز شزومآ همانرب 3016318,5401,46020,000020,000

63831.34818,5401,46020,00020,000وجشناديسراف نابز تدم هاتوك شزومآ

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016646,2328,00054,232054,232

4,7473.73517,732017,73217,732وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

4,7470.4632,20002,2002,200وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

4,7470.6533,10003,1003,100وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

4,7476.57323,2008,00031,20031,200وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

ينيمخ ماما يللملانيب هاگشناد - يسدنهم و ينف هدكشناد
ناتسكات

3,599 114800210,000010,00013,599
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,000010,000010,000

21033.3337,00007,0007,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

2109.5242,00002,0002,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10100.0001,00001,0001,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

3,599ارهز نيئوب يسدنهم و ينف يلاع شزومآ زكرم 114850137,0525,00042,05245,651

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012337,0525,00042,052042,052

81027.16020,0002,00022,00022,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

81021.05215,0522,00017,05217,052وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

30100.0002,0001,0003,0003,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

112,084انيس يلعوب هاگشناد 1150001737,25365,000802,253914,337

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050646,40029,20075,600075,600

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10093.7705,3774,0009,3779,377دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

16518.7504,8003,5008,3008,300رفن

63100.6982,1844,1606,3446,344حرطاههمانناياپ زا تيامح

25399.2806,2823,7009,9829,982حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

67151.0756,2823,84010,12210,122شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

314100.23921,47510,00031,47531,475رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105153,13603,13603,136

10010.0001,00001,0001,000هژورپينيرفآراك هعسوت

10113.6001,13601,1361,136تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

10100.0001,00001,0001,000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

ينادراك شزومآ همانرب 301062,54002,54002,540

4951.8372,54002,5402,540وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107344,730400345,1300345,130

1,86370.530130,997400131,397131,397وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,00068.94668,946068,94668,946وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

96370.00067,410067,41067,410وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

92170.00064,470064,47064,470وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

16578.22412,907012,90712,907وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010991,1725,20096,372096,372

244104.26224,4001,04025,44025,440وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

246115.44727,3601,04028,40028,400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

80137.3759,9501,04010,99010,990وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

213133.05227,3001,04028,34028,340وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

229



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

16200.1252,1621,0403,2023,202وجشنادرنه هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128164,4305,000169,4300169,430

68889.88460,8401,00061,84061,840وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

39379.18630,1201,00031,12031,120وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

26697.74425,0001,00026,00026,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

445103.69745,1451,00046,14546,145وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

35123.5713,3251,0004,3254,325وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301299,32525,20034,525034,525

6,0002.3334,00010,00014,00014,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

100205.2505,32515,20020,52520,525دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000112,084112,084

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016675,520075,520075,520

3,8005.40020,520020,52020,520وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7,5872.63620,000020,00020,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

7,5871.97715,000015,00015,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

7,5872.63620,000020,00020,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

گنهآ ردوبك هدكشزومآ - 3,599انيس يلعوب هاگشناد 11500028,78708,78712,386

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301238,45708,45708,457
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

14320.9793,00003,0003,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

14326.7063,81903,8193,819وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10163.8001,63801,6381,638دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016633003300330

502.0001000100100وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1430.2103003030وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1430.6991000100100وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1430.6991000100100وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

راهب يياذغ عيانص هدكشناد 3,599 انيسيلعوب هاگشناد - 115000311,256011,25614,855

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012311,256011,256011,256

12428.2263,50003,5003,500وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

12438.3554,75604,7564,756وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10300.0003,00003,0003,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

ناكرسيوت يسدنهم و ينف هدكشناد 3,599 انيسيلعوب هاگشناد - 115000413,977013,97717,576

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012313,977013,977013,977

22921.8345,00005,0005,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

22921.8345,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10397.7003,97703,9773,977دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

82,448ريالم هاگشناد 1150011341,69035,000376,690459,138

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,8762,8004,67604,676

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

506.2403120312312دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1312.0003120312312رفن

23100.5223122,0002,3122,312حرطاههمانناياپ زا تيامح

1312.0003120312312حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2156.0003120312312شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

11101.4553168001,1161,116رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100027,00027,000

يسانشراك شزومآ همانرب 30107255,09426,400281,4940281,494

60042.13320,0005,28025,28025,280وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,18872.54280,9005,28086,18086,180وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,43269.45894,1845,28099,46499,464وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

90662.13051,0105,28056,29056,290وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

19772.4879,0005,28014,28014,280وجشنادرنه هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301099,46075010,210010,210

4287.5004007501,1501,150وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

40112.5004,50004,5004,500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

10106.0001,06001,0601,060وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

32109.3753,50003,5003,500وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012843,6002,25045,850045,850

8172.2223,6002,2505,8505,850وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

13474.62710,000010,00010,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

15596.77415,000015,00015,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

17585.71415,000015,00015,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,0602,8005,86005,860

6,0000.4881,5301,4002,9302,930تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

10029.3001,5301,4002,9302,930دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600055,44855,448

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016628,600028,600028,600

2,5002.8607,15007,1507,150وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

4,9541.4437,15007,1507,150وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

4,9541.4437,15007,1507,150وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4,9541.4437,15007,1507,150وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

43,099دنواهن هاگشناد 115005118,5862,50021,08664,185

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105064401255650565

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

1011.5005065115115دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1100.0001000100100رفن

1110.0005060110110حرطاههمانناياپ زا تيامح

1100.0001000100100حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

140.0004004040شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1100.0001000100100رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010717,2322,25019,482019,482

7041.6002,4125002,9122,912وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

10067.5006,0007506,7506,750وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

14766.8038,8201,0009,8209,820وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291021252270227

1,2000.0835050100100تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

502.5405275127127دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600043,09943,099

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016681208120812
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1550.9681500150150وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3170.4731500150150وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3170.4731500150150وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3171.1423620362362وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

41,790يدابآدسا نيدلا لامج ديس هاگشناد 115007119,41713,00032,41774,207

يسانشراك شزومآ همانرب 3010717,02910,27027,299027,299

20834.1204,4272,6707,0977,097وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

7536.3601,7001,0272,7272,727وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

26134.5175,6203,3899,0099,009وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

23136.6495,2823,1848,4668,466وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301231,8452,7304,57504,575

7752.0136509101,5601,560وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

7752.0136509101,5601,560وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10145.5005459101,4551,455دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600041,79041,790

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016654305430543

3000.1675005050وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7750.0655005050وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

7750.0655005050وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

7750.5073930393393وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

نزر تيريدم هدكشناد - 3,599انيس يلعوب هاگشناد 115008112,980012,98016,579

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012312,480012,480012,480

26816.7914,50004,5004,500وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

26818.6575,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10298.0002,98002,9802,980دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016650005000500

801.2501000100100وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2680.1875005050وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2680.3731000100100وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2680.9332500250250وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

319,888زاريش هاگشناد 11510011,387,787543,2061,930,9932,250,881

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506110,000120,000230,0000230,000

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

130,000.00020,00010,00030,00030,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

102,600.00016,00010,00026,00026,000رفن

301,000.00025,0005,00030,00030,000حرطاههمانناياپ زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

20700.0009,0005,00014,00014,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

51,200.0003,0003,0006,0006,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

27,000.00012,0002,00014,00014,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

220500.00025,00085,000110,000110,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100028,00028,000

يسانشراك شزومآ همانرب 30107229,55020,000249,5500249,550

1,01152.47350,5502,50053,05053,050وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,83854.08191,9007,50099,40099,400وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,23654.04561,8005,00066,80066,800وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

50659.88125,3005,00030,30030,300وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109142,1205,000147,1200147,120

326111.53435,86050036,36036,360وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

295113.39032,4501,00033,45033,450وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

413114.84345,4302,00047,43047,430وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

258115.81428,3801,50029,88029,880وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012128,5005,00033,500033,500

258129.84528,5005,00033,50033,500وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 30123466,446250,000716,4460716,446
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

12,14658.986466,446250,000716,446716,446وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128273,44035,000308,4400308,440

1,22384.08897,8405,000102,840102,840وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

57486.96945,9204,00049,92049,920وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

97795.35378,16015,00093,16093,160وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

53296.91742,5609,00051,56051,560وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

11297.8578,9602,00010,96010,960وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012918,981108,206127,1870127,187

523,641.20010,000108,206118,206118,206تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

10089.8108,98108,9818,981دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000291,888291,888

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166118,7500118,7500118,750

12,1460.4125,00005,0005,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

12,1460.88510,750010,75010,750وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

12,1460.2473,00003,0003,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

12,1468.233100,0000100,000100,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

باراد يلاع شزومآ عمتجم 4,397زاريش هاگشناد - 115100238,3651,00039,36543,762

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,30003,30003,300
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

1800.0008000800800دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

250.0001000100100رفن

1717.6473000300300حرطاههمانناياپ زا تيامح

520.0001000100100حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2100.0002000200200شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

2150.0003000300300هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

10150.0001,50001,5001,500رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010651005100510

1730.0005100510510وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 301078,7506009,35009,350

17553.4298,7506009,3509,350وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012321,996021,996021,996

192114.56321,996021,99621,996وجشناديشهوژپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك اقترا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301281,36001,36001,360

1780.0001,36001,3601,360وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301296494001,04901,049

5002.0006004001,0001,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

202.4504904949دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460004,3974,397

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,80001,80001,800

1920.5211000100100وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1920.5211000100100وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1920.5211000100100وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1927.8131,50001,5001,500وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

دابآزوريف يلاع شزومآ زكرم 3,599زاريش هاگشناد - 115100310,7871,05011,83715,436

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,7871,05011,837011,837

26840.00010,720010,72010,720وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

2684.168671,0501,1171,117دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

70,257يسراف ناملس هاگشناد 115101166,7893,50070,289140,546

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,6506002,25002,250

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

1500.0005000500500دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1200.0002000200200رفن

522.0001100110110حرطاههمانناياپ زا تيامح

1300.000100200300300حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

1100.0001000100100شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1250.000150100250250هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

898.750490300790790رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010749,2982,40051,698051,698

38042.63216,00020016,20016,200وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

29847.14113,54850014,04814,048وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

30450.98714,2001,30015,50015,500وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

11950.0005,5504005,9505,950وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301091,43001,43001,430

13110.0001,43001,4301,430وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301282,40002,40002,400

3080.0002,40002,4002,400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,5565002,05602,056

1,1440.705556250806806تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,1441.0931,0002501,2501,250دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600070,25770,257

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016610,455010,455010,455

1,1440.3103550355355وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,1440.1752000200200وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,1440.3504000400400وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,1448.3049,50009,5009,500وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

221,000زاريش يتعنص هاگشناد 1151021159,34114,000173,341394,341

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050615,5006,00021,500021,500

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

12,000.0001,0001,0002,0002,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

22,300.0003,6001,0004,6004,600رفن

10020.0001,0001,0002,0002,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

8250.0001,0001,0002,0002,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

3666.6671,0001,0002,0002,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

3633.3339001,0001,9001,900هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

45155.5567,00007,0007,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010731,4503,00034,450034,450

62954.76931,4503,00034,45034,450وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010913,970013,970013,970

25102.0002,55002,5502,550وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

102111.96111,420011,42011,420وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012333,362033,362033,362

1,39523.91533,362033,36233,362وجشناديشهوژپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك اقترا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012851,1202,00053,120053,120

12980.00010,320010,32010,320وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

51083.92240,8002,00042,80042,800وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,5003,0006,50006,500

2,0001.7502,0001,5003,5003,500تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

30100.0001,5001,5003,0003,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000221,000221,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016610,439010,439010,439

1,3950.2803900390390وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,3950.2153000300300وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,3950.1432000200200وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,3956.8459,54909,5499,549وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

29,938زاريش رنه هاگشناد 115103113,1301,80014,93044,868

ينادراك شزومآ همانرب 3010654005400540

1830.0005400540540وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 301078,60008,60008,600

17250.0008,60008,6008,600وجشنادرنه هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301233,9901,8005,79005,790

19025.2633,0001,8004,8004,800وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1902.5794900490490وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

1902.6325000500500دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600029,93829,938

62,578اسف هاگشناد 115108159,9828,00067,982130,560

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105062,7505003,25003,250

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

1600.0006000600600دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1300.000100200300300رفن

1030.0003000300300حرطاههمانناياپ زا تيامح

2100.0002000200200حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

210.0002002020شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

130.0003003030هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

16112.5001,5003001,8001,800رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010746,2501,50047,750047,750

25950.38612,95010013,05013,050وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

40852.45120,4001,00021,40021,400وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

25851.55012,90040013,30013,300وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301233,7402,5006,24006,240

9634.9223,7401,0004,7404,740وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

9631.03801,0001,0001,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

9630.5190500500500دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301299763,5004,47604,476

2,0000.5005005001,0001,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

30115.8674763,0003,4763,476دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600062,57862,578

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301666,26606,26606,266

9630.3123000300300وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

9630.3123000300300وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

9630.4154000400400وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

9635.4685,26605,2665,266وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

6,790نابهتسا يلاع شزومآ زكرم 115110112,6171,50014,11720,907

يسانشراك شزومآ همانرب 301079,72030010,020010,020

11841.2714,7201504,8704,870وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

12541.2005,0001505,1505,150وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301232,6221,0003,62203,622

24310.2882,0005002,5002,500وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

2434.6176225001,1221,122وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460006,7906,790

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301662752004750475

2430.2065005050وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2430.0215055وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2430.0822002020وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2431.646200200400400وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

تشدورم يلاع شزومآ زكرم 3,599 زاريش هاگشناد - 11511118,76108,76112,360

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301238,49108,49108,491

15056.6078,49108,4918,491وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016627002700270

2013.5002700270270وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

درمال يلاع شزومآ زكرم 3,599زاريش هاگشناد - 115112110,3561,00011,35614,955

يسانشراك شزومآ همانرب 301078,60008,60008,600

950.0004500450450وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

16350.0008,15008,1508,150وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301231,7561,0002,75602,756

1729.8841,0007001,7001,700وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

1726.1407563001,0561,056دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

ديلقا يلاع شزومآ زكرم 3,599 زاريش هاگشناد - 115113120,4571,85022,30725,906

يسانشراك شزومآ همانرب 3010717,8801,40019,280019,280

8643.4883,4403003,7403,740وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

14242.1135,6803005,9805,980وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

17042.9416,8005007,3007,300وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

4946.1221,9603002,2602,260وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301231,4772001,67701,677

4472.6851,0002001,2001,200وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

4471.0674770477477دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,1002501,35001,350

4470.2241000100100وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

4472.7961,0002501,2501,250وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

هدابآ يلاع شزومآ زكرم 3,599 زاريش هاگشناد - 11511418,70008,70012,299

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301238,70008,70008,700

15053.3338,00008,0008,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

1504.6677000700700دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

رال يلاع شزومآ زكرم 3,599 زاريش هاگشناد - 115115113,3181,70015,01818,617

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012313,3181,70015,018015,018

21654.16710,0001,70011,70011,700وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

21611.6572,51802,5182,518وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

2163.7048000800800دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

ينسمم يلاع شزومآ زكرم 3,599 زاريش هاگشناد - 115116110,19260010,79214,391

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301239,59260010,192010,192

1284.6255920592592وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

12875.0009,0006009,6009,600دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016660006000600

1280.3915005050وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1280.3915005050وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1283.9065000500500وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

101,814ناهفصا يتعنص هاگشناد 1154001998,784350,0001,348,7841,450,598

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050684,904122,500207,4040207,404

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

120,000.0008,00012,00020,00020,000دروم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

151,200.0008,00010,00018,00018,000رفن

100100.00010,000010,00010,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

100400.00040,000040,00040,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

20650.0003,00010,00013,00013,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

502,048.08011,90490,500102,404102,404هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

18022.2224,00004,0004,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107288,89031,500320,3900320,390

56875.24636,2406,50042,74042,740وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

2,57873.693174,98015,000189,980189,980وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

98189.36877,67010,00087,67087,670وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109101,04059,500160,5400160,540

231259.74040,00020,00060,00060,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

436127.38531,04024,50055,54055,540وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

175257.14330,00015,00045,00045,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 30123210,4750210,4750210,475

7,35428.620210,4750210,475210,475وجشناديشهوژپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك اقترا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128210,4756,000216,4750216,475

49587.41241,2692,00043,26943,269وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,28487.558110,4242,000112,424112,424وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

606100.30058,7822,00060,78260,782وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012913,000013,000013,000

5,8001.3798,00008,0008,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

4,5001.1115,00005,0005,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000101,814101,814

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016690,000130,500220,5000220,500

11,0005.18210,00047,00057,00057,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7,6883.3823,00023,00026,00026,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,20012.0834,00010,50014,50014,500وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

48,0002.56373,00050,000123,000123,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

0راهبلگ يسدنهم و ينف هدكشناد 115410110,000010,00010,000

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,000010,000010,000

25040.00010,000010,00010,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياه تيلاعف يارجا

120,076دركرهش هاگشناد 1154501526,52835,000561,528681,604

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050616,9505,00021,950021,950

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

8048.7502,9001,0003,9003,900دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

7251.3892,7001,0003,7003,700رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

15025.6672,8501,0003,8503,850حرطاههمانناياپ زا تيامح

5074.0002,7001,0003,7003,700حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

5552.7272,90002,9002,900شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

5078.0002,9001,0003,9003,900رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107265,50030,000295,5000295,500

87060.80545,4007,50052,90052,900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,05558.10453,8007,50061,30061,300وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,28061.91471,7507,50079,25079,250وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

1,85255.10394,5507,500102,050102,050وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010927,400027,400027,400

29110.3453,20003,2003,200وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

51110.7845,65005,6505,650وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

28110.7143,10003,1003,100وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

139111.15115,450015,45015,450وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012120,400020,400020,400

182112.08820,400020,40020,400وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128151,4000151,4000151,400

41381.11433,500033,50033,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

50181.63740,900040,90040,900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

30882.79225,500025,50025,500وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

62482.53251,500051,50051,500وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301295,30005,30005,300

3637.7132,80002,8002,800تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

6,4020.3912,50002,5002,500دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000120,076120,076

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016639,578039,578039,578

3,2450.9002,92002,9202,920وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,0001.8001,80001,8001,800وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,0002.3582,35802,3582,358وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

6,4025.07732,500032,50032,500وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

33,928ناسراف يلاع شزومآ عمتجم 115450222,1461,00023,14657,074

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,22001,22001,220

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

1514.6672200220220دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

704.2863000300300رفن

307.0002100210210حرطاههمانناياپ زا تيامح

2512.4003100310310حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

209.0001800180180رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010718,6561,00019,656019,656

13152.1376,4803506,8306,830وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

24652.13812,17665012,82612,826وجشنادرنه هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012328002800280

3770.2399009090وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

3770.2651000100100وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

3770.2399009090دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012938003800380

522.8851500150150تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

3770.6102300230230دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600033,92833,928

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,61001,61001,610

1700.7651300130130وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3770.5041900190190وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1000.3003003030وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3773.3421,26001,2601,260وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

95,347دهشم يسودرف هاگشناد 11550011,398,006320,0001,718,0061,813,353
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506101,70950,000151,7090151,709

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

230139.13030,0002,00032,00032,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

27507.74110,7093,00013,70913,709رفن

250120.00020,00010,00030,00030,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

150200.00010,00020,00030,00030,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

89168.53910,0005,00015,00015,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

110145.45511,0005,00016,00016,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

95157.89510,0005,00015,00015,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107560,86780,000640,8670640,867

3,17467.328158,70055,000213,700213,700وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

85573.39242,75020,00062,75062,750وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,794103.512185,7000185,700185,700وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,246130.632162,7670162,767162,767وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

21972.83110,9505,00015,95015,950وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109213,95080,000293,9500293,950

516148.76056,76020,00076,76076,760وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

376192.15452,25020,00072,25072,250وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

476129.13941,47020,00061,47061,470وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

577144.66263,47020,00083,47083,470وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012121,01020,00041,010041,010

191214.71221,01020,00041,01041,010وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128290,96090,000380,9600380,960

1,529102.564122,32034,500156,820156,820وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

810104.69164,80020,00084,80084,800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

735107.21158,80020,00078,80078,800وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

549107.32243,92015,00058,92058,920وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

14115.7141,1205001,6201,620وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012974,010074,010074,010

2,50021.60454,010054,01054,010تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,70011.76520,000020,00020,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600095,34795,347

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166135,5000135,5000135,500

6006.6674,00004,0004,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

80011.8759,50009,5009,500وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

70012.8579,00009,0009,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

13,0918.632113,0000113,000113,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

رمشاك يلاع شزومآ زكرم 3,599دهشم يسودرف هاگشناد - 115500216,8844,00020,88424,483

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012316,8844,00020,884020,884

18527.0274,0001,0005,0005,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

18516.2162,0001,0003,0003,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

101,288.40010,8842,00012,88412,884دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

44,915روباشين هاگشناد 115504182,0875,00087,087132,002

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105068,65008,65008,650

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

2580.0002,00002,0002,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2500.0001,00001,0001,000رفن

15110.0001,65001,6501,650حرطاههمانناياپ زا تيامح

7142.8571,00001,0001,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

4125.0005000500500شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

11,000.0001,00001,0001,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

10150.0001,50001,5001,500رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010754,0005,00059,000059,000

29787.20520,9005,00025,90025,900وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

25888.76022,900022,90022,900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1883.3331,50001,5001,500وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

8997.7538,70008,7008,700وجشنادرنه هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012811,740011,740011,740

1980.0001,52001,5201,520وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

7892.8217,24007,2407,240وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

3196.1292,98002,9802,980وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,11701,11701,117

1208.3331,00001,0001,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

452.6001170117117دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600044,91544,915

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301666,58006,58006,580

2504.0001,00001,0001,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7907.0635,58005,5805,580وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

25,443ناچوق نيون ياهيروانف يسدنهم و ينف هاگشناد 1155051107,24818,000125,248150,691

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050674407440744

4111.0004440444444حرطاههمانناياپ زا تيامح

2150.0003000300300حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

ينادراك شزومآ همانرب 301061,80001,80001,800
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3650.0001,80001,8001,800وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010791,55110,000101,5510101,551

10050.0005,00005,0005,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,50564.15386,55110,00096,55196,551وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301285,5208,00013,520013,520

2480.0001,92001,9201,920وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

45257.7783,6008,00011,60011,600وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600025,44325,443

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301667,63307,63307,633

8000.8686940694694وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,7101.1341,93901,9391,939وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,7101.0531,80001,8001,800وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,7101.8713,20003,2003,200وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

7,028هيرديح تبرت هاگشناد 115506170,87911,00081,87988,907

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050664506450645

4111.2504450445445حرطاههمانناياپ زا تيامح

1612.5002000200200رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010614,2054,00018,205018,205
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

17956.4538,1052,00010,10510,105وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

6166.3933,0501,0004,0504,050وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

6166.3933,0501,0004,0504,050وجشنادرنه هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010742,5766,00048,576048,576

7856.4103,9005004,4004,400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

65942.68023,6264,50028,12628,126وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

30153.32215,0501,00016,05016,050وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301284,1601,0005,16005,160

5299.2314,1601,0005,1605,160وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460007,0287,028

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301669,29309,29309,293

6501.5381,00001,0001,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,3911.4382,00002,0002,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,3911.4382,00002,0002,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,3913.0864,29304,2934,293وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

0راوزبس نيون ياه يروانف هاگشناد 115508110,000010,00010,000

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,000010,000010,000

25040.00010,000010,00010,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياه تيلاعف يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3,599ماج تبرت يلاع شزومآ عمتجم 115550121,5753,00024,57528,174

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012321,5753,00024,575024,575

55246.81811,5752,00013,57513,575وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

12045.8335,0005005,5005,500وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

43127.9075,0005005,5005,500دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

3,599دابانگ يلاع شزومآ عمتجم 115570168,8628,60077,46281,061

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105067001,6002,30002,300

10115.0003508001,1501,150هژورپاههمانناياپ زا تيامح

8143.7503508001,1501,150هژورپيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

يسانشراك شزومآ همانرب 3010758,5507,00065,550065,550

9160.9894,5501,0005,5505,550وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

23954.18411,9501,00012,95012,950وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

77253.88638,6003,00041,60041,600وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

6978.9863,4502,0005,4505,450وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,61203,61203,612

1,5001.7412,61202,6122,612تعاس - رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1208.3331,00001,0001,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301666,00006,00006,000

1,1001.5451,70001,7001,700وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,1001.6361,80001,8001,800وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

8000.6255000500500وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,1711.7082,00002,0002,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمات

229,456فيرش يتعنص هاگشناد 11570011,118,013666,0001,784,0132,013,469

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506450,076400,000850,0760850,076

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

823,375.000107,00080,000187,000187,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

90666.66730,00030,00060,00060,000رفن

220150.00023,00010,00033,00033,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

400487.50075,000120,000195,000195,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

350200.00050,00020,00070,00070,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

2001,125.380125,076100,000225,076225,076هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

600133.33340,00040,00080,00080,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051515,000015,000015,000

36138.8895,00005,0005,000هژورپينيرفآراك هعسوت

14357.1435,00005,0005,000تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

261



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

17294.1185,00005,0005,000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100010,00010,000

يسانشراك شزومآ همانرب 30107250,162166,000416,1620416,162

73789.55230,00036,00066,00066,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

3,91289.510220,162130,000350,162350,162وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010937,500037,500037,500

34117.6474,00004,0004,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

182123.62622,500022,50022,500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

79913.76711,000011,00011,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128260,000100,000360,0000360,000

249140.56225,00010,00035,00035,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

2,270143.172235,00090,000325,000325,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012914,275014,275014,275

4,0002.0008,00008,0008,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

7,2000.8726,27506,2756,275دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000219,456219,456

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016691,000091,000091,000

4,20010.71445,000045,00045,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6,7505.48137,000037,00037,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3,7002.4329,00009,0009,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

29,956ناگياپلگ يسدنهم و ينف هدكشناد 115710154,4462,20056,64686,602

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105065,0005005,50005,500

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

450.0002000200200دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

5200.0001,00001,0001,000رفن

10100.0001,00001,0001,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

1050.0005000500500حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

4150.0006000600600شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

10140.0009005001,4001,400هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

1080.0008000800800رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010730,00040030,400030,400

50160.67930,00040030,40030,400وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301235,18805,18805,188

5838.8995,18805,1885,188وجشناديشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301287,3803007,68007,680

8293.6597,3803007,6807,680وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,7813002,08102,081

5,0000.3561,78101,7811,781تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2001.5000300300300دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600029,95629,956

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301665,0977005,79705,797

5105.0002,55002,5502,550وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

8960.5580500500500وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

8960.2230200200200وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

8962.8432,54702,5472,547وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

84,238روشك يمومع ياه هناخباتك داهن 11580011,063,40301,063,4031,147,641

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

3021400080,55080,550

يناوخباتك جيورت و رشن  هعسوت همانرب 3023920,569020,569020,569

6557.6345,00005,0005,000هاگتسياهعلاطم ياههاگتسيا داجيا

15020.4603,06903,0693,069دلج رازههعلاطم ياههاگتسيا بتكديرخ

61220.42512,500012,50012,500هناخباتك بابيياتسور و يرهش ياههناخباتك يفيك و يمك ياقترا هب كمك

يمومع ياههناخباتك يزاسهب و شرتسگ همانرب 302661,040,40001,040,40001,040,400

9860.4404340434434هناخباتك بابيصوصخ شخب يمومع ياه هناخباتك هب تامدخ هئارا

3,274299.450980,4000980,400980,400هناخباتك بابيمومع ي اه هناخباتك نيعجارم هب يناسر تامدخ

 ياه لياف و تايرشن و بتك ينيزگياج و نيجو و ديرخ هب كمك
يلاتيجيد

2,62118.91149,566049,56649,566دلج رازه

3,2743.05410,000010,00010,000هناخباتك بابيمومع ياه هناخباتك ندرك هزيناكم هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 302740003,6883,688

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,43402,43402,434

12,434.0002,43402,4342,434هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

177,098زيربت هاگشناد 11600011,289,070280,0001,569,0701,746,168

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506519,9700519,9700519,970

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

120616.66774,000074,00074,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

86,250.00050,000050,00050,000رفن

325132.30843,000043,00043,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

1,200120.833145,0000145,000145,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

600123.33374,000074,00074,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

120358.33343,000043,00043,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

700129.95790,970090,97090,970رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107344,200170,000514,2000514,200

2,09466.858100,00040,000140,000140,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,28278.00365,00035,000100,000100,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

2,21276.854120,00050,000170,000170,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,23177.17350,00045,00095,00095,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

11381.4169,20009,2009,200وجشنادرنه هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109145,20030,000175,2000175,200

366109.29025,00015,00040,00040,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

379119.26145,200045,20045,200وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

331120.84640,000040,00040,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

386129.53435,00015,00050,00050,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012120,000020,000020,000

171116.95920,000020,00020,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128225,00080,000305,0000305,000

98491.46375,00015,00090,00090,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

80398.38155,00024,00079,00079,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

90999.01060,00030,00090,00090,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

46698.71235,00011,00046,00046,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012918,700018,700018,700

62,0000.16110,000010,00010,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

15,1000.5768,70008,7008,700دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000177,098177,098

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016616,000016,000016,000

4,2000.1908000800800وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

15,1000.79512,000012,00012,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

5,9000.3392,00002,0002,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

14,9000.0811,20001,2001,200وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

هنايم يسدنهم و ينف هدكشناد 3,599زيربت هاگشناد - 116000211,3112,00013,31116,910

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012311,3112,00013,311013,311

2989.4332,3115002,8112,811وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

29811.7453,0005003,5003,500وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

29823.4906,0001,0007,0007,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

رها يزرواشك هدكشناد 3,599زيربت هاگشناد - 11600037,6381,2008,83812,437

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301237,6381,2008,83808,838

17013.5292,0003002,3002,300وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

1707.8711,1382001,3381,338وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

17030.5884,5007005,2005,200دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

دنرم يسدنهم و ينف هدكشناد 3,599زيربت هاگشناد - 116000410,7873,90014,68718,286

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,7873,90014,687014,687

32412.3463,0001,0004,0004,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

32411.3802,7879003,6873,687وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

32421.6055,0002,0007,0007,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

22,009بانب هاگشناد 1160011129,0188,000137,018159,027

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,50001,50001,500

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

3133.3334000400400دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2412.5003000300300رفن

3100.0003000300300حرطاههمانناياپ زا تيامح

5100.0005000500500رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107109,0903,000112,0900112,090

11238.3934,0003004,3004,300وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,53539.99360,0901,30061,39061,390وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,14535.80840,0001,00041,00041,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

15135.7625,0004005,4005,400وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301091,20001,20001,200

11109.0911,20001,2001,200وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301287,0105,00012,010012,010

12387.8057,0003,80010,80010,800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

11110.000101,2001,2101,210وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,51801,51801,518

3,0000.3331,00001,0001,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

2542.0395180518518دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600022,00922,009

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301668,70008,70008,700

9500.7377000700700وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,9434.1178,00008,0008,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

58,271يليبدرا ققحم هاگشناد 1160021553,40280,000633,402691,673

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050631,000031,000031,000

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

42,025.0008,10008,1008,100دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

7428.5713,00003,0003,000هژورپ

35128.5714,50004,5004,500رفناههمانناياپ زا تيامح

10450.0004,50004,5004,500رفنيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

17188.2353,20003,2003,200شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

31,066.6673,20003,2003,200هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

30150.0004,50004,5004,500حرطيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107259,45050,000309,4500309,450
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,42352.70667,0008,00075,00075,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,23058.53761,00011,00072,00072,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,15164.29261,00013,00074,00074,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,11565.87462,45011,00073,45073,450وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

23663.5598,0007,00015,00015,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010938,00010,00048,000048,000

115104.3489,0003,00012,00012,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

119126.05013,0002,00015,00015,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

34117.6473,0001,0004,0004,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

148114.86513,0004,00017,00017,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128150,00020,000170,0000170,000

501101.79646,0005,00051,00051,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

328112.80533,0004,00037,00037,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

310117.74231,5005,00036,50036,500وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

370109.45935,5005,00040,50040,500وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

36138.8894,0001,0005,0005,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301299,95209,95209,952

3,0002.3337,00007,0007,000تعاس - رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

21014.0572,95202,9522,952دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600058,27158,271

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016665,000065,000065,000

3,5000.5712,00002,0002,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,1001.9054,00004,0004,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,8000.5561,00001,0001,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

7,1168.15158,000058,00058,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

نيمن سيدرپ تايبدا هدكشناد - 2,716يليبدرا ققحم هاگشناد 116002238,9842,00040,98443,700

يسانشراك شزومآ همانرب 3010728,5002,00030,500030,500

34688.15028,5002,00030,50030,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301094,00004,00004,000

26153.8464,00004,0004,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301283,21003,21003,210

23313.7773,21003,2103,210وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,57401,57401,574

1,7000.8241,40001,4001,400وجشناديگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1115.8181740174174وجشناديگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,7162,716

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,70001,70001,700
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

8000.3753000300300وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6000.1671000100100وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3000.3331000100100وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,7000.7061,20001,2001,200وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

يليبدرا ققحم هاگشناد - يعيبط عبانم و يزرواشك هدكشناد
ناغم

3,599 116002311,7616,00017,76121,360

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012311,7616,00017,761017,761

16021.8752,5001,0003,5003,500وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

16020.3812,2611,0003,2613,261وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

16068.7507,0004,00011,00011,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

رهشنيكشم يزرواشك هدكشناد 3,599يليبدرا ققحم هاگشناد - 11600245,6285006,1289,727

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301235,6285006,12806,128

8311.181828100928928وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

8310.843800100900900وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

8351.8074,0003004,3004,300دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

93,752هغارم هاگشناد 1160041191,65213,750205,402299,154

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105068203,7504,57004,570
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

330.0009009090دروم

2150.0003000300300رفناههمانناياپ زا تيامح

28110.000803,0003,0803,080رفنيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

190.0009009090شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

2410.00070750820820هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

295.0001900190190حرطيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100020,00020,000

ينادراك شزومآ همانرب 301061,10001,10001,100

1957.8951,10001,1001,100وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107114,80010,000124,8000124,800

47752.41124,0001,00025,00025,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

60554.54530,0003,00033,00033,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

43756.06422,0002,50024,50024,500وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

71758.99638,8003,50042,30042,300وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301093,10003,10003,100

10110.0001,10001,1001,100وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

18111.1112,00002,0002,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012847,500047,500047,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4393.0234,00004,0004,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

242107.43826,000026,00026,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

67111.9407,50007,5007,500وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

93107.52710,000010,00010,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,33202,33202,332

3,0000.4441,33201,3321,332تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

4522.2221,00001,0001,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600073,75273,752

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016622,000022,000022,000

1,3006.9239,00009,0009,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

42514.1186,00006,0006,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1248.0651,00001,0001,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,7282.1996,00006,0006,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

3,599هغارم كيزيف رتخا و موجن زكرم 116005112,1481,50013,64817,247

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210003,5993,599

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 105248,0005008,50008,500

15566.6678,0005008,5008,500هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105334,1481,0005,14805,148
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

41,287.0004,1481,0005,1485,148هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

51,613ناهفصا هاگشناد 11650011,172,080280,0001,452,0801,503,693

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050655,53037,40092,930092,930

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

101,000.0005,0005,00010,00010,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

10978.0004,7805,0009,7809,780رفن

200120.00020,0004,00024,00024,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

37486.48615,0003,00018,00018,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

51,150.0007505,0005,7505,750شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

50308.0005,00010,40015,40015,400هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

50200.0005,0005,00010,00010,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107389,64880,000469,6480469,648

3,22949.551140,00020,000160,000160,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,199113.968106,64830,000136,648136,648وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,574109.911143,00030,000173,000173,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109151,32028,000179,3200179,320

78968.44145,0009,00054,00054,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

318202.26455,3209,00064,32064,320وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

154396.10451,00010,00061,00061,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128446,22089,600535,8200535,820

3,11446.564120,00025,000145,000145,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,001205.614181,22024,600205,820205,820وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

843219.454145,00040,000185,000185,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012916,500016,500016,500

132,4000.0689,00009,0009,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

10,2400.7327,50007,5007,500دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600051,61351,613

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166112,86245,000157,8620157,862

8,6626.68032,86225,00057,86257,862وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

11,5341.73420,000020,00020,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

11,5341.73420,000020,00020,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

11,5345.20240,00020,00060,00060,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

3,879راسناوخ يلاع شزومآ زكرم 116500225,9231,50027,42331,302

يسانشراك شزومآ همانرب 3010715,7181,00016,718016,718

29057.64815,7181,00016,71816,718وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301283,75003,75003,750

4485.2273,75003,7503,750وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,8793,879
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301666,4555006,95506,955

3803.9471,50001,5001,500وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

41313.2084,9555005,4555,455وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

3,599اضرهش سردم ديهش يتلود يلاع شزومآ زكرم 116500310,2453,00013,24516,844

يسانشراك شزومآ همانرب 301074,3652,0006,36506,365

4455.0002,42002,4202,420وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

6560.6921,9452,0003,9453,945وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301232,00002,00002,000

10918.3492,00002,0002,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012920002000200

3,6800.0411500150150تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

202.5005005050دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301663,6801,0004,68004,680

2005.00001,0001,0001,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

30711.9873,68003,6803,680وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

96,041ناهفصا رنه هاگشناد 1166001190,50580,000270,505366,546

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050626,02535,50061,525061,525
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

23,130.0006,26006,2606,260دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

52,700.0002,00011,50013,50013,500رفن

8888.6362,8005,0007,8007,800حرطاههمانناياپ زا تيامح

70122.8573,0005,6008,6008,600حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

10896.5008,96508,9658,965شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

101,500.0003,00012,00015,00015,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

11,400.00001,4001,4001,400رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010775,000075,000075,000

1,14965.27475,000075,00075,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010916,380016,380016,380

8110.0008800880880وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

124125.00015,500015,50015,500وجشنادرنه هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012855,400055,400055,400

20880.00016,640016,64016,640وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

40895.00038,760038,76038,760وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,90002,90002,900

8,0000.1251,00001,0001,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

4542.2221,90001,9001,900دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600096,04196,041

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016614,80044,50059,300059,300

9005.0005004,0004,5004,500وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3,5781.2585004,0004,5004,500وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3,2001.6563,8001,5005,3005,300وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3,57812.57710,00035,00045,00045,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

نييان رنه هدكشناد 3,599ناهفصا رنه هاگشناد - 116600212,6822,00014,68218,281

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012312,2022,00014,202014,202

82173.19512,2022,00014,20214,202وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016648004800480

603.0001800180180وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

5000.1809009090وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

5000.1809009090وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

981.2241200120120وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

199,626زاوها نارمچ ديهش هاگشناد 11700011,197,470180,0001,377,4701,577,096

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506199,97320,000219,9730219,973

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10850.0008,0005008,5008,500دروم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

34728.61823,7731,00024,77324,773رفن

299210.03359,8003,00062,80062,800حرطاههمانناياپ زا تيامح

101,050.0005,0005,50010,50010,500حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

122172.13120,0001,00021,00021,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

64750.00045,0003,00048,00048,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

256173.43838,4006,00044,40044,400رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105153,23403,23403,234

10150.0001,50001,5001,500هژورپينيرفآراك هعسوت

15102.2671,53401,5341,534تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

2100.0002000200200عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

ينادراك شزومآ همانرب 301061,2802,0003,28003,280

32102.5001,2802,0003,2803,280وجشنادرنه هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107395,58060,000455,5800455,580

3,20060.744166,40027,980194,380194,380وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,55365.98588,89613,579102,475102,475وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,00369.95861,3988,77070,16870,168وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

74881.98454,7846,54061,32461,324وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

35876.07024,1023,13127,23327,233وجشنادرنه هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109101,17021,000122,1700122,170

27340.5134,5906,47011,06011,060وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

234162.54332,4895,54638,03538,035وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

121169.61217,6552,86820,52320,523وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

258203.69046,4366,11652,55252,552وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012130,49320,00050,493050,493

218231.61930,49320,00050,49350,493وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128229,77915,000244,7790244,779

1,03592.06588,9976,29095,28795,287وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

61096.36155,0733,70758,78058,780وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

489105.66748,6992,97251,67151,671وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

329117.06436,5151,99938,51438,514وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

5105.40049532527527وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012917,15615,00032,156032,156

10,4661.5368,5787,50016,07816,078تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

10,4661.5368,5787,50016,07816,078دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000199,626199,626

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166218,80527,000245,8050245,805

281



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

6,2145.60431,0713,75034,82134,821وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

10,4663.32731,0713,75034,82134,821وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

10,4663.32731,0713,75034,82134,821وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

10,46613.505125,59215,750141,342141,342وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

23,685لوفزدروپاش يدنج يتعنص هاگشناد 1170011114,28715,000129,287152,972

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,5294,0005,52905,529

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

1800.000250550800800دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

5210.0002508001,0501,050رفن

1233.333300100400400حرطاههمانناياپ زا تيامح

1566.66701,0001,0001,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2275.0000550550550شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

3400.0002001,0001,2001,200هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

2224.0455290529529رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010786,6682,50089,168089,168

19057.36810,40050010,90010,900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,10458.64164,24050064,74064,740وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

19469.73212,0281,50013,52813,528وجشنادرنه هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012813,7952,50016,295016,295
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

22107.7271,8705002,3702,370وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

8595.8827,6505008,1508,150وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

45128.3334,2751,5005,7755,775وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,7933,0004,79304,793

32,8200.0816502,0002,6502,650تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,6411.3061,1431,0002,1432,143دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600023,68523,685

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016610,5023,00013,502013,502

3706.1571,7785002,2782,278وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2453.747418500918918وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3992.206380500880880وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,6415.7447,9261,5009,4269,426وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

14,845ناهبهب ءايبنالا متاخ يتعنص هاگشناد 1170041119,69110,000129,691144,536

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,4534,0007,45307,453

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

1370.00070300370370دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

5190.600453500953953رفن

1560.000400500900900حرطاههمانناياپ زا تيامح

2086.5005301,2001,7301,730حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

450.0000200200200شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

5100.0000500500500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

8350.0002,0008002,8002,800رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010791,5393,00094,539094,539

46549.21522,11077522,88522,885وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

61552.23430,9001,22432,12432,124وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

60365.55638,5291,00139,53039,530وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012811,0132,00013,013013,013

497.75032467391391وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

27103.1482,3274582,7852,785وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

87113.0698,3621,4759,8379,837وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,5785002,07802,078

14,4080.0738002501,0501,050تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,8010.5717782501,0281,028دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600014,84514,845

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016612,10850012,608012,608

1016.188500125625625وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2301.900312125437437وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3600.986230125355355وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,8016.21411,06612511,19111,191وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

3,599هزيوه يادهش يتعنص هاگشناد 117005122,5132,80025,31328,912

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012322,5132,80025,313025,313

15080.00011,0001,00012,00012,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

15080.00011,0001,00012,00012,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

1969.1055138001,3131,313دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

89,809رهشمرخ يئايرد نونف و مولع هاگشناد 1170501169,22712,000181,227271,036

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050666,4092,00068,409068,409

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

51,600.0007,8002008,0008,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

46,177.25024,60910024,70924,709رفن

18450.0008,0001008,1008,100حرطاههمانناياپ زا تيامح

51,740.0008,0007008,7008,700حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

15,100.0005,0001005,1005,100شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

21,550.0003,0001003,1003,100هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

14764.28610,00070010,70010,700رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010729,9452,00031,945031,945
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

38553.50119,2501,34820,59820,598وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

19159.40810,69565211,34711,347وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301093,5702,0005,57005,570

21265.2383,5702,0005,5705,570وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012829,4002,00031,400031,400

3288.2502,6242002,8242,824وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

16996.81115,3611,00016,36116,361وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

6497.8135,7605006,2606,260وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

56106.3395,6553005,9555,955وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012911,6352,00013,635013,635

11,8480.5225,1831,0006,1836,183تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,4815.0326,4521,0007,4527,452دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600089,80989,809

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016628,2682,00030,268030,268

1,4815.3387,4055007,9057,905وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6004.3522,1115002,6112,611وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2986.6449801,0001,9801,980وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,48112.00017,772017,77217,772وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

76,411نيمار يعيبط عبانم و يزرواشك هاگشناد 1170601218,97893,000311,978388,389

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105069,25618,00027,256027,256

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

11,000.0005005001,0001,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

12,500.0005002,0002,5002,500رفن

4600.0004002,0002,4002,400حرطاههمانناياپ زا تيامح

71,634.0003,4388,00011,43811,438حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

11,950.0004501,5001,9501,950شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

3666.66702,0002,0002,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

43138.7913,9682,0005,9685,968رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107119,35929,500148,8590148,859

1,63091.325119,35929,500148,859148,859وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301095495001,04901,049

3232.7815495001,0491,049وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012847,62115,00062,621062,621

464134.95947,62115,00062,62162,621وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,75915,00018,759018,759

17,0080.5291,5007,5009,0009,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

2,1264.5902,2597,5009,7599,759دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600076,41176,411

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016638,43415,00053,434053,434

2,1266.76410,6303,75014,38014,380وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,1262.3661,2803,7505,0305,030وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

19842.9901,0127,5008,5128,512وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,12612.00025,512025,51225,512وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

148,018ناليگ هاگشناد 1171001852,473165,0001,017,4731,165,491

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105067,7009,00016,700016,700

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

11,000.0001,00001,0001,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

5440.0002002,0002,2002,200رفن

2520.0005000500500حرطاههمانناياپ زا تيامح

15153.3331,3001,0002,3002,300حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2100.0002000200200شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

31,066.6672003,0003,2003,200هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

7597.3334,3003,0007,3007,300رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100020,00020,000

يسانشراك شزومآ همانرب 30107342,55045,000387,5500387,550

1,86052.15193,0004,00097,00097,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,51455.28475,7008,00083,70083,700وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,93460.85896,70021,000117,700117,700وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

99260.08149,60010,00059,60059,600وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

55153.63027,5502,00029,55029,550وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010963,6906,00069,690069,690

91115.49510,01050010,51010,510وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

237115.06326,0701,20027,27027,270وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

136130.58814,9602,80017,76017,760وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

115123.04312,6501,50014,15014,150وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 30123148,9360148,9360148,936

9,60213.539130,0000130,000130,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

9,6020.9318,93608,9368,936وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

9,6021.04110,000010,00010,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128173,76095,000268,7600268,760

714101.00857,12015,00072,12072,120وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

589122.44547,12025,00072,12072,120وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

516151.70541,28037,00078,28078,280وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

294131.02023,52015,00038,52038,520وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

59130.8474,7203,0007,7207,720وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012914,67010,00024,670024,670

5,0003.60010,0008,00018,00018,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

8083.3754,6702,0006,6706,670دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000128,018128,018

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166101,1670101,1670101,167

9,6020.1041,00001,0001,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

9,6020.0212000200200وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

9,6020.1019670967967وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

9,60210.31099,000099,00099,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

ارسهعموص يزرواشك هدكشناد 3,599ناليگ هاگشناد - 117100210,7875,00015,78719,386

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,7875,00015,787015,787

52123.0339,0003,00012,00012,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

5213.4307871,0001,7871,787وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

5213.8391,0001,0002,0002,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

99,753ناتسرل هاگشناد 1172001550,57645,000595,576695,329

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050611,475011,475011,475
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

7142.8571,00001,0001,000دروم

40125.0005,00005,0005,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

20123.7502,47502,4752,475حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

29103.4483,00003,0003,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107301,86045,000346,8600346,860

1,79671.715110,80018,000128,800128,800وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

85972.11951,95010,00061,95061,950وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

92475.70352,95017,00069,95069,950وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

86690.09278,020078,02078,020وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

10279.8048,14008,1408,140وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010963,140063,140063,140

127110.00013,970013,97013,970وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

205110.00022,550022,55022,550وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

16110.0001,76001,7601,760وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

226110.00024,860024,86024,860وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128108,5600108,5600108,560

43180.00034,480034,48034,480وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

43180.00034,480034,48034,480وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

291



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10580.0008,40008,4008,400وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

39080.00031,200031,20031,200وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301297,54107,54107,541

2,5001.4163,54103,5413,541تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,2003.3334,00004,0004,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600099,75399,753

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016658,000058,000058,000

3,0000.5001,50001,5001,500وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3,5001.1434,00004,0004,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3,5001.2864,50004,5004,500وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

6,4787.41048,000048,00048,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

دابآرون يلاع شزومآ زكرم 3,599ناتسرل هاگشناد - 117200211,2562,00013,25616,855

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012311,2562,00013,256013,256

13754.7456,0001,5007,5007,500وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

13723.3583,0002003,2003,200وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

13718.6572,2563002,5562,556دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

تشدهوك يلاع شزومآ زكرم 3,599ناتسرل هاگشناد - 117200311,2562,00013,25616,855
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012311,2562,00013,256013,256

17239.5356,0008006,8006,800وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

17221.5123,0007003,7003,700وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

17216.0232,2565002,7562,756دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

رتخدلپ يلاعشزومآ زكرم 3,599ناتسرل هاگشناد - 117200410,7872,00012,78716,386

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,7872,00012,787012,787

2808.1681,7875002,2872,287وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

2808.9292,0005002,5002,500وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

28028.5717,0001,0008,0008,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

رتشلا يلاعشزومآ زكرم 3,599ناتسرل هاگشناد - 117200510,7874,50015,28718,886

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,7874,50015,287015,287

4436.7722,0001,0003,0003,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

4436.2911,7871,0002,7872,787وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

44321.4457,0002,5009,5009,500دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

107,021نامرك رنهاب ديهش هاگشناد 1175001937,871146,2111,084,0821,191,103

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506264,0000264,0000264,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

8500.0004,00004,0004,000دروم

90111.11110,000010,00010,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

115391.30445,000045,00045,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

600183.333110,0000110,000110,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

401,250.00050,000050,00050,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

290155.17245,000045,00045,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107218,00095,000313,0000313,000

1,28154.64555,00015,00070,00070,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,15857.85842,00025,00067,00067,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,76457.82377,00025,000102,000102,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

74260.64730,00015,00045,00045,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

42168.88414,00015,00029,00029,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010970,4441,21171,655071,655

9292.8708,4441008,5448,544وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

209130.62227,00030027,30027,300وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

177144.63325,00060025,60025,600وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

84121.56010,00021110,21110,211وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012115,000015,000015,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

132113.63615,000015,00015,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128256,00050,000306,0000306,000

828100.24270,00013,00083,00083,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

688107.55865,0009,00074,00074,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

713134.64280,00016,00096,00096,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

481103.95040,00010,00050,00050,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

24125.0001,0002,0003,0003,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012914,427014,427014,427

40,0000.25010,000010,00010,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

35612.4354,42704,4274,427دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000107,021107,021

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166100,0000100,0000100,000

4,5402.20310,000010,00010,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,1506.51214,000014,00014,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3652.7401,00001,0001,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

8,7948.52975,000075,00075,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

دنرز يلاع شزومآ زكرم - 3,599نامرك رنهاب ديهش هاگشناد 117500217,2043,86021,06424,663

ينادراك شزومآ همانرب 301062,00002,00002,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3951.2822,00002,0002,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 301073,2002,5005,70005,700

10057.0003,2002,5005,7005,700وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301239,65409,65409,654

17156.4569,65409,6549,654وجشناديشهوژپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك اقترا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301281,7001,3603,06003,060

9106.667500460960960وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

2391.3041,2009002,1002,100وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016665006500650

552.1821200120120وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

252.4006006060وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

201.5003003030وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1094.0374400440440وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

ريسدرب يزرواشك يلاع شزوما زكرم - 3,599رنهاب ديهش هاگشناد 11750035,3948146,2089,807

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301235,3948146,20806,208

1208.03389470964964وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

1206.20070044744744وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

12037.5003,8007004,5004,500دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

41,445ناجريس يتعنص هاگشناد 117505196,49916,000112,499153,944

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105062,45002,45002,450

3500.0001,50001,5001,500حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

8118.7509500950950رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010782,44916,00098,449098,449

29662.32816,4492,00018,44918,449وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,27962.54966,00014,00080,00080,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,60001,60001,600

2,0000.6001,20001,2001,200تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1123.5714000400400دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600041,44541,445

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016610,000010,000010,000

7501.3331,00001,0001,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6251.1207000700700وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3500.8573000300300وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,5775.0738,00008,0008,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

6,432مب يلاع شزومآ عمتجم 117506165,0068,00073,00679,438

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050613501350135

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

120.0002002020دروم

1115.0001150115115رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010614,0003,00017,000017,000

20438.7256,5001,4007,9007,900وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

13965.4687,5001,6009,1009,100وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010745,1314,00049,131049,131

28950.62613,6311,00014,63114,631وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

36252.48617,5001,50019,00019,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

27556.36414,0001,50015,50015,500وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301281,0001,0002,00002,000

15133.3331,0001,0002,0002,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,04001,04001,040

1,2000.6177400740740تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1225.0003000300300دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460006,4326,432

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301663,70003,70003,700
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

6500.2311500150150وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6000.2501500150150وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3500.2861000100100وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,2842.5703,30003,3003,300وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

3,599تفاب يلاع شزومآ عمتجم 117509112,6564,26116,91720,516

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012311,8564,26116,117016,117

30012.1872,6561,0003,6563,656وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

30010.0002,0001,0003,0003,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

30031.5377,2002,2619,4619,461دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016680008000800

1500.5338008080وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

561.2507007070وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

252.0005005050وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3002.0006000600600وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

12,303هتفرشيپ يژولونكت و يتعنص يليمكت تاليصحت هاگشناد 117510183,92910,00093,929106,232

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105066,00006,00006,000

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

2400.0008000800800دروم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1500.0005000500500رفن

5100.0005000500500حرطاههمانناياپ زا تيامح

3500.0001,50001,5001,500حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

1700.0007000700700شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

15133.3332,00002,0002,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301096,9001,0007,90007,900

40117.5004,0007004,7004,700وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

22129.5452,6002502,8502,850وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

3116.66730050350350وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012323,100023,100023,100

58713.6298,00008,0008,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

5875.2813,10003,1003,100وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

58720.44312,000012,00012,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012845,6729,00054,672054,672

152100.65813,0002,30015,30015,300وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

335104.47829,0006,00035,00035,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

35124.9143,6727004,3724,372وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012935703570357
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,2000.2503000300300تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

87.1255705757دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600012,30312,303

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,90001,90001,900

3000.5001500150150وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2100.4761000100100وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

481.0425005050وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

5872.7261,60001,6001,600وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

40,189تفريج هاگشناد 1175111129,77318,000147,773187,962

يسانشراك شزومآ همانرب 30107124,68818,000142,6880142,688

35763.02520,0002,50022,50022,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

44363.20525,0003,00028,00028,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

18268.2148,9153,50012,41512,415وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,22565.12170,7739,00079,77379,773وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301281,08501,08501,085

810.6258508585وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

7912.6581,00001,0001,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600040,18940,189
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301664,00004,00004,000

2,2940.3057000700700وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,2940.1092500250250وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,2940.0651500150150وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,2941.2642,90002,9002,900وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

214,783يزار هاگشناد 1180001771,96285,000856,9621,071,745

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050633,70810,00043,708043,708

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

51,200.0006,00006,0006,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

5200.0001,00001,0001,000رفن

1,5002.5333,0008003,8003,800حرطاههمانناياپ زا تيامح

200101.54013,3087,00020,30820,308حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2507.2001,80001,8001,800شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

3266.667600200800800هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

40025.0008,0002,00010,00010,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 3010450005000500

 هب هتسباو ياهناتسريبد رد هطسوتم هرود نازومآشناد شزومآ
مورحم قطانم رد اههاگشناد

7500.6675000500500زومآشناد

يسانشراك شزومآ همانرب 30107385,37749,000434,3770434,377

2,37959.805123,27519,000142,275142,275وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,57862.32683,00015,35098,35098,350وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,45868.00490,0009,15099,15099,150وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,17671.06378,0705,50083,57083,570وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

17064.89411,032011,03211,032وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010957,4989,16266,660066,660

138126.79713,9983,50017,49817,498وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

181129.83421,0002,50023,50023,500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

97130.92810,5002,20012,70012,700وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

102127.07812,00096212,96212,962وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012122,0001,10023,100023,100

180128.33322,0001,10023,10023,100وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128171,7428,578180,3200180,320

66689.38456,7302,80059,53059,530وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

53087.83044,3002,25046,55046,550وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

54293.91149,0001,90050,90050,900وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

25990.11621,7121,62823,34023,340وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301296,60006,60006,600

4,4501.2365,50005,5005,500تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4,8000.2291,10001,1001,100دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000214,783214,783

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016694,5377,160101,6970101,697

3,1001.6653,0002,1605,1605,160وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

5,0000.0904500450450وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,0000.2004000400400وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

9,45610.11990,6875,00095,68795,687وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

برغ دابآ مالسا يسدنهم و ينف هدكشزومآ 3,599 يزار هاگشناد - 118000217,83270018,53222,131

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012317,83270018,532018,532

29320.4786,00006,0006,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

29329.6938,0007008,7008,700وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

29313.0783,83203,8323,832دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

دورناوج يرادباسح و تيريدم هدكشناد 3,599يزار هاگشناد - 118000313,27170013,97117,570

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012313,27170013,971013,971

27418.2485,00005,0005,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

27420.8035,0007005,7005,700وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

27411.9383,27103,2713,271دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

رقنس يزرواشك هدكشناد 0يزار هاگشناد - 118000410,000010,00010,000

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,000010,000010,000

25040.00010,000010,00010,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياه تيلاعف يارجا

128,700ناتسدرك هاگشناد 1181001568,53245,000613,532742,232

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050620,3975,00025,397025,397

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

50160.0007,0001,0008,0008,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

3333.3331,00001,0001,000رفن

4505.5562,50002,5002,500حرطاههمانناياپ زا تيامح

2509.5882,39702,3972,397حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

5020.0001,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

14,500.0001,5003,0004,5004,500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

27022.2225,0001,0006,0006,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 3010417,100017,100017,100

 هب هتسباو ياهناتسريبد رد هطسوتم هرود نازومآشناد شزومآ
مورحم قطانم رد اههاگشناد

57030.00017,100017,10017,100زومآشناد

يسانشراك شزومآ همانرب 30107261,85030,000291,8500291,850

1,74950.00069,45018,00087,45087,450وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

85350.00039,1503,50042,65042,650وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,48151.35074,0502,00076,05076,050وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,36950.00062,4506,00068,45068,450وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

30556.55716,75050017,25017,250وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010925,080025,080025,080

32110.0003,52003,5203,520وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

118110.00012,980012,98012,980وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

43110.0004,73004,7304,730وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

35110.0003,85003,8503,850وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128144,4004,000148,4000148,400

73079.72657,2001,00058,20058,200وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

34379.59226,80050027,30027,300وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

31380.31924,64050025,14025,140وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

40780.49131,7601,00032,76032,760وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

6280.6454,0001,0005,0005,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012919,714019,714019,714

15040.0006,00006,0006,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

3,0004.57113,714013,71413,714دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000128,700128,700
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016679,9916,00085,991085,991

5,0006.11929,0951,50030,59530,595وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7,8400.2872,0002502,2502,250وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

4,0000.5632,0002502,2502,250وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

7,8406.49246,8964,00050,89650,896وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

ناتسدرك هاگشناد - هياپ مولع و يسدنهم و ينف هدكشناد
راجيب

3,599 11810025,6281,0006,62810,227

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301235,6281,0006,62806,628

6132.7872,00002,0002,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

8144.7902,6281,0003,6283,628وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10100.0001,00001,0001,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

73,676ييابطابط همالع هاگشناد 1185001860,290550,0001,410,2901,483,966

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050654,117143,000197,1170197,117

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

100287.4508,31720,42828,74528,745دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

58497.2078,40620,43228,83828,838رفن

304100.09210,00020,42830,42830,428حرطاههمانناياپ زا تيامح

66397.5765,81220,42826,24026,240حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

187149.7867,58220,42828,01028,010شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

261,016.4626,00020,42826,42826,428هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

284100.0998,00020,42828,42828,428رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107250,300109,000359,3000359,300

3,84691.553245,294106,820352,114352,114وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

60119.7675,0062,1807,1867,186وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109159,46017,500176,9600176,960

1,075163.995159,29517,000176,295176,295وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1160.455165500665665وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128291,500147,500439,0000439,000

3,158134.930281,560144,550426,110426,110وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

14290.7759,9402,95012,89012,890وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012913,544133,000146,5440146,544

7,20010.4788,94066,50075,44075,440تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

100711.0404,60466,50071,10471,104دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600073,67673,676

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016691,369091,369091,369

4,1505.78324,000024,00024,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

8,2922.95824,527024,52724,527وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

8,2922.41220,000020,00020,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

8,2922.75522,842022,84222,842وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

2,716يداصتقا روما هدكشهوژپ 118500212,97310,00022,97325,689

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 105140002,7162,716

يدربراك و هياپ يعامتجا  مولع هعسوت همانرب 105289,7305,00014,730014,730

10275.0001,7001,0502,7502,750هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

10353.0002,2301,3003,5303,530هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

3333.3331,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

10255.0001,3001,2502,5502,550هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

2500.0001,00001,0001,000هژورپكرتشم يشهوژپ ياههژورپ يارجا زا تيامح

10290.0001,5001,4002,9002,900حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

5200.0001,00001,0001,000حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105333,2435,0008,24308,243

10392.3001,4232,5003,9233,923هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

20216.0001,8202,5004,3204,320هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

124,120ناتسچولب و ناتسيس هاگشناد 1190001949,019150,0001,099,0191,223,139

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050627,06515,00042,065042,065
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

35142.8574,0001,0005,0005,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

10500.0003,0002,0005,0005,000هژورپ

120116.6679,0005,00014,00014,000رفناههمانناياپ زا تيامح

80125.8135,0655,00010,06510,065رفنيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

5200.0001,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

5400.0002,00002,0002,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

45111.1113,0002,0005,0005,000حرطيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 3010420,0001,00021,000021,000

 هب هتسباو ياهناتسريبد رد هطسوتم هرود نازومآشناد شزومآ
مورحم قطانم رد اههاگشناد

210100.00020,0001,00021,00021,000زومآشناد

يسانشراك شزومآ همانرب 30107565,81675,000640,8160640,816

3,074100.846280,00030,000310,000310,000زومآشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,21586.420105,0000105,000105,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,669109.916153,45030,000183,450183,450وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

10082.1608,21608,2168,216وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

38389.16419,15015,00034,15034,150وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010947,30029,00076,300076,300

135169.25914,8508,00022,85022,850وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

176183.86419,36013,00032,36032,360وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

119177.22713,0908,00021,09021,090وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128153,36030,000183,3600183,360

90293.30472,16012,00084,16084,160وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

58297.18246,56010,00056,56056,560وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

383100.88830,6408,00038,64038,640وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1980.0001,52001,5201,520وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

3180.0002,48002,4802,480وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012913,478013,478013,478

80010.0008,00008,0008,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

7007.8265,47805,4785,478دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000124,120124,120

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166122,0000122,0000122,000

7,5001.33310,000010,00010,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

8,7361.14510,000010,00010,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

8,7361.14510,000010,00010,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

8,73610.53192,000092,00092,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

شاخ ندعم و تعنص هدكشناد 0ناتسچولب و ناتسيس هاگشناد - 119000210,000010,00010,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,000010,000010,000

25040.00010,000010,00010,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياه تيلاعف يارجا

12,977ناوارس يلاعشزومآ عمتجم 119002160,92315,00075,92388,900

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 3010470007000700

 هب هتسباو ياهناتسريبد رد هطسوتم هرود نازومآشناد شزومآ
مورحم قطانم رد اههاگشناد

7010.0007000700700وجشناد

يسانشراك شزومآ همانرب 3010723,71014,50038,210038,210

5087.2002,3602,0004,3604,360وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

16773.9528,3504,00012,35012,350وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

26082.69213,0008,50021,50021,500وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012334,256034,256034,256

48651.44025,000025,00025,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

48610.2885,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

4868.7574,25604,2564,256وجشناديشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301287205001,22001,220

9135.5567205001,2201,220وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600012,97712,977

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,53701,53701,537

3000.9902970297297وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4860.5142500250250وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3500.6862400240240وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

4861.5437500750750وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

161,132تيالو هاگشناد 1190031229,2756,500235,775396,907

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050649604960496

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

837.5003000300300دروم

1513.0671960196196حرطاههمانناياپ زا تيامح

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 3010410,000010,000010,000

 هب هتسباو ياهناتسريبد رد هطسوتم هرود نازومآشناد شزومآ
مورحم قطانم رد اههاگشناد

59016.94910,000010,00010,000زومآشناد

يسانشراك شزومآ همانرب 30107186,4335,000191,4330191,433

1,50054.24576,3675,00081,36781,367وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

79254.75543,366043,36643,366وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

97950.00048,950048,95048,950وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

35550.00017,750017,75017,750وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301287,3601,5008,86008,860

8298.2936,5601,5008,0608,060وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1080.0008000800800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301294,12504,12504,125
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,1151.7942,00002,0002,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

4005.3132,12502,1252,125دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000161,132161,132

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016620,861020,861020,861

3,0000.6672,00002,0002,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

4,1830.4782,00002,0002,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

4,1830.7173,00003,0003,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

4,1833.31413,861013,86113,861وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

128,406لباز هاگشناد 1191001625,60190,000715,601844,007

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050645,3006,00051,300051,300

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

15400.0006,00006,0006,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

10600.0005,0001,0006,0006,000رفن

60100.0003,0003,0006,0006,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

20565.00010,3001,00011,30011,300حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

25160.0004,00004,0004,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

51,200.0005,0001,0006,0006,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

120100.00012,000012,00012,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 3010410,0008,00018,000018,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 هب هتسباو ياهناتسريبد رد هطسوتم هرود نازومآشناد شزومآ
مورحم قطانم رد اههاگشناد

180100.00010,0008,00018,00018,000زومآشناد

ينادراك شزومآ همانرب 301062,1008,00010,100010,100

42240.4762,1008,00010,10010,100وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107337,85129,000366,8510366,851

1,29974.63484,95012,00096,95096,950وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,01696.26080,80017,00097,80097,800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

47866.73631,900031,90031,900وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,68067.857114,0000114,000114,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

44758.61526,201026,20126,201وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010931,35019,00050,350050,350

285176.66731,35019,00050,35050,350وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012871,68020,00091,680091,680

141108.36911,2804,00015,28015,280وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

104101.1548,3202,20010,52010,520وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

29107.5862,3208003,1203,120وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

622100.90049,76013,00062,76062,760وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012912,320012,320012,320

1,2006.1007,32007,3207,320تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,5002.0005,00005,0005,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000128,406128,406

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166115,0000115,0000115,000

6,1431.62810,000010,00010,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6,1432.44215,000015,00015,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

6,1431.62810,000010,00010,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

4,50017.77880,000080,00080,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

يزرواشك هدكشهوژپ - 7,218لباز هاگشناد 119100254,56420,00074,56481,782

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060007,2187,218

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 1052421,2837,00028,283028,283

40131.0004,2401,0005,2405,240هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

101,428.30011,2833,00014,28314,283هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

21,250.0002,50002,5002,500شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

5660.8002,3041,0003,3043,304هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

18164.2229562,0002,9562,956حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

يدربراك و هياپ  يزرواشك  مولع هعسوت همانرب 1052723,2818,00031,281031,281

101,728.10013,2814,00017,28117,281هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

17823.52910,0004,00014,00014,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053310,0005,00015,000015,000

20500.0007,0003,00010,00010,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

15333.3333,0002,0005,0005,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

57,873راهباچ ييايرد مولعو يدرونايرد هاگشناد 1192001186,48915,000201,489259,362

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105062,0001,0003,00003,000

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

5130.000500150650650دروم

15110.0001,0006501,6501,650حرطاههمانناياپ زا تيامح

2100.000100100200200شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

5100.000400100500500رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 301045,60005,60005,600

 هب هتسباو ياهناتسريبد رد هطسوتم هرود نازومآشناد شزومآ
مورحم قطانم رد اههاگشناد

56100.0005,60005,6005,600زومآشناد

يسانشراك شزومآ همانرب 30107100,40010,000110,4000110,400

64554.65132,2503,00035,25035,250وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

22958.73411,4502,00013,45013,450وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

80553.72740,2503,00043,25043,250وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

32956.07916,4502,00018,45018,450وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010944004400440

4110.0004400440440وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012811,5644,00015,564015,564

5462.2222,5608003,3603,360وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

5770.5262,3201,7004,0204,020وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

8068.5505,48405,4845,484وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

4067.5001,2001,5002,7002,700وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301299,48509,48509,485

4,8001.0425,00005,0005,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,5002.9904,48504,4854,485دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600057,87357,873

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016657,000057,000057,000

1,2004.1675,00005,0005,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,2434.45810,000010,00010,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,2432.2295,00005,0005,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,24316.49637,000037,00037,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

95,323ناردنزام هاگشناد 1195001667,67473,000740,674835,997

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050643,3105,11048,420048,420

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10077.3007,0007307,7307,730دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

11520.9095,0007305,7305,730رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

87100.3458,0007308,7308,730حرطاههمانناياپ زا تيامح

17406.8826,1877306,9176,917حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

41150.0735,4237306,1536,153شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

61,038.3335,5007306,2306,230هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

69100.4356,2007306,9306,930رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107310,00030,660340,6600340,660

3,26262.094184,15418,396202,550202,550وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,19662.66368,2006,74574,94574,945وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

63365.84438,0003,67941,67941,679وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

29473.08219,6461,84021,48621,486وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010990,00012,410102,4100102,410

382134.37245,0006,33051,33051,330وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

374136.57845,0006,08051,08051,080وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128148,12118,980167,1010167,101

1,07192.79988,00011,38899,38899,388وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

57894.02248,2716,07454,34554,345وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

7795.8966,6257597,3847,384وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

54110.8155,2257595,9845,984وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301299,4335,84015,273015,273

4,5002.0496,3002,9209,2209,220تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

10060.5303,1332,9206,0536,053دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600095,32395,323

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016666,810066,810066,810

4,0003.95315,810015,81015,810وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7,9212.14617,000017,00017,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

7,9212.14617,000017,00017,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

7,9212.14617,000017,00017,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

ناردنزام هاگشناد - يرگشدرگ و يگنهرف ثاريم هدكشناد
رهشون

3,599 119500211,25645011,70615,305

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012311,25645011,706011,706

12439.9684,5064504,9564,956وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

12436.2904,50004,5004,500وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10225.0002,25002,2502,250دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

53,500يراس يعيبط عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد 1195031260,91926,000286,919340,419

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105068,0004,50012,500012,500

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

5032.8401,0006421,6421,642دروم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

4435.5001,1006421,7421,742رفن

26101.6152,0006422,6422,642حرطاههمانناياپ زا تيامح

5356.8001,1426421,7841,784حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

9155.5567586421,4001,400شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

2821.0001,0006421,6421,642هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

16103.0001,0006481,6481,648رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107119,0007,000126,0000126,000

1,50084.000119,0007,000126,000126,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010944,2193,00047,219047,219

297158.98744,2193,00047,21947,219وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012864,0008,00072,000072,000

11180.9099901,0001,9901,990وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

638109.73463,0107,00070,01070,010وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,7003,5007,20007,200

2,5001.9862,4662,5004,9664,966تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

7031.9141,2341,0002,2342,234دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600053,50053,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016622,000022,000022,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,2504.8006,00006,0006,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,4461.6354,00004,0004,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,4462.4536,00006,0006,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,4462.4536,00006,0006,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

- هدكشهوژپ  يراس يعيبط عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد
ناتسربط يزرواشك يروانفتسيز و كيتنژ

3,599 119503230,72850031,22834,827

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210003,5993,599

يدربراك و هياپ  يزرواشك  مولع هعسوت همانرب 1052727,66050028,160028,160

61,096.6676,500806,5806,580هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

30219.3336,500806,5806,580هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

31,193.3333,500803,5803,580شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

15406.0006,000906,0906,090هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

20162.5003,160903,2503,250حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

21,040.0002,000802,0802,080حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105333,06803,06803,068

5200.0001,00001,0001,000هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

3068.9332,06802,0682,068هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

24,599لمآ نيون ياهيروانف يصصخت هاگشناد 119505130,3602,00032,36056,959

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,5001001,60001,600
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

504.20020010210210دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1225.00021510225225رفن

493.75035520375375حرطاههمانناياپ زا تيامح

1120.00010020120120حرطيملع تأيه ياضعا يتاقيقحت ياهحرط زا تيامح

1200.00018020200200شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1210.00020010210210هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

386.66725010260260رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,5461,80013,346013,346

4445.5001,7322702,0022,002وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

3046.6001,2001981,3981,398وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

20947.5898,6141,3329,9469,946وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012316,58910016,689016,689

28323.1106,500406,5406,540وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

28323.1106,500406,5406,540وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10360.9003,589203,6093,609دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600024,59924,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016672507250725

952.1052000200200وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2830.4421250125125وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2830.7072000200200وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2830.7072000200200وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

58,462لباب يتعنص هاگشناد 1195101298,74146,800345,541404,003

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050621,1106,27627,386027,386

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10048.9604,0008964,8964,896دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

7498.0002,5908963,4863,486رفن

4499.9093,5008964,3964,396حرطاههمانناياپ زا تيامح

10391.1003,0158963,9113,911حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

23147.6522,5008963,3963,396شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

31,133.6672,5058963,4013,401هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

39100.0003,0009003,9003,900رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107140,31619,868160,1840160,184

2,01878.925139,60119,669159,270159,270وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1183.091715199914914وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010932,0004,00036,000036,000

235153.19132,0004,00036,00036,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012880,0008,00088,000088,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10798.6929,60096010,56010,560وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

760101.89570,4007,04077,44077,440وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,3708,65612,026012,026

2,4003.2942,2505,6567,9067,906تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

7058.8571,1203,0004,1204,120دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600058,46258,462

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016621,945021,945021,945

1,5004.0006,00006,0006,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3,1311.2603,94503,9453,945وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3,1311.9166,00006,0006,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3,1311.9166,00006,0006,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

101,308دزي هاگشناد 1196001727,164200,000927,1641,028,472

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050638,40340,00078,403078,403

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

12583.3335,0002,0007,0007,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

51,200.0005,0001,0006,0006,000رفن

75266.66715,0005,00020,00020,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

19018.4211,5002,0003,5003,500حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

81,437.5001,50010,00011,50011,500شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

325



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

51,000.0003,0002,0005,0005,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

52488.5197,40318,00025,40325,403رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107286,35250,000336,3520336,352

1,90459.84895,20018,751113,951113,951وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,04564.96757,60010,29167,89167,891وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,65570.848100,95516,298117,253117,253وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

28980.88920,5192,85823,37723,377وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

18375.84712,0781,80213,88013,880وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010970,07153,303123,3740123,374

115190.96513,8008,16121,96121,961وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

217229.18028,21021,52249,73249,732وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

196244.11727,44020,40747,84747,847وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

33107.9095613,0003,5613,561وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

468.25060213273273وجشنادرنه هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128224,99636,697261,6930261,693

1,04293.29183,36013,84997,20997,209وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

50799.63543,0957,42050,51550,515وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

785104.17870,65011,13081,78081,780وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

159113.90615,7312,38018,11118,111وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

128109.98412,1601,91814,07814,078وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012912,43410,00022,434022,434

33,0480.3004,9015,0009,9019,901تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

8,2621.5177,5335,00012,53312,533دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000101,308101,308

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016694,90810,000104,9080104,908

8,2620.9085,0002,5007,5007,500وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

8,2621.0296,0002,5008,5008,500وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3958.9141,0212,5003,5213,521وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

8,26210.33582,8872,50085,38785,387وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

8,074يرئاح هلا تيآ هاگشناد 119604146,9945,00051,99460,068

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105065,35305,35305,353

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

1850.0008500850850دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2117.0002340234234رفن

3173.3335200520520حرطاههمانناياپ زا تيامح

5465.4002,32702,3272,327حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2160.0003200320320شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1250.0002500250250هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

5170.4008520852852رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010727,9904,50032,490032,490

45947.82118,9503,00021,95021,950وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

18457.2839,0401,50010,54010,540وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301091,98001,98001,980

18110.0001,98001,9801,980وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301287,2805007,78007,780

9185.4957,2805007,7807,780وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,16601,16601,166

6,0160.0835000500500تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

7520.8866660666666دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460008,0748,074

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301663,22503,22503,225

7520.7986000600600وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7520.3662750275275وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

7520.4263200320320وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

7522.6992,03002,0302,030وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

7,276ناكدرا هاگشناد 119606167,8337,50075,33382,609

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050642504250425

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

1225.0002250225225دروم

2100.0002000200200حرطاههمانناياپ زا تيامح

يسانشراك شزومآ همانرب 3010758,8424,50063,342063,342

43445.61118,2511,54419,79519,795وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

31068.01619,2321,85321,08521,085وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

31072.45821,3591,10322,46222,462وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301284,0942,5006,59406,594

7094.2004,0942,5006,5946,594وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,21901,21901,219

4,5280.1376190619619تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,1320.5306000600600دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460007,2767,276

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301663,2535003,75303,753

1,1321.0166505001,1501,150وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,1320.3303730373373وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,1320.2212500250250وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,1321.7491,98001,9801,980وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

41,036رنه هاگشناد 1197001267,63750,000317,637358,673

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050612,82016,00028,820028,820

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

8050.0001,9002,1004,0004,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

7469.8578892,4003,2893,289رفن

36100.0001,5002,1003,6003,600حرطاههمانناياپ زا تيامح

10393.1001,8312,1003,9313,931حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

37151.3512,5003,1005,6005,600شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

41,025.0002,0002,1004,1004,100هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

43100.0002,2002,1004,3004,300رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107124,7826,000130,7820130,782

1,38194.701124,7826,000130,782130,782وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301098,7001,0009,70009,700

15136.6671,8002502,0502,050وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

46166.3046,9007507,6507,650وجشنادرنه هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012895,00017,000112,0000112,000

45124.4444,7508505,6005,600وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

814130.71390,25016,150106,400106,400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,14510,00013,145013,145

2,5003.2402,1006,0008,1008,100تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

50100.9001,0454,0005,0455,045دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600041,03641,036

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016623,190023,190023,190

1,1005.4556,00006,0006,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,3011.2562,89002,8902,890وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,3012.8256,50006,5006,500وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,3013.3907,80007,8007,800وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

147,078يمزراوخ هاگشناد 1200001753,920178,000931,9201,078,998

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050675,76815,00090,768090,768

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

118,768.00015,7683,00018,76818,768دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

82,875.00020,0003,00023,00023,000رفن

7580.0006,00006,0006,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

72,000.00011,0003,00014,00014,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

31,000.0003,00003,0003,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

24,000.0005,0003,0008,0008,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

120150.00015,0003,00018,00018,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يسانشراك شزومآ همانرب 30107252,60055,000307,6000307,600

3,04959.839152,45030,000182,450182,450وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,37960.87768,95015,00083,95083,950وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

62466.02631,20010,00041,20041,200وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010962,590062,590062,590

409109.51144,790044,79044,790وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

144110.00015,840015,84015,840وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

16122.5001,96001,9601,960وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012390,643090,643090,643

7,96411.30190,000090,00090,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

7,9640.0816430643643دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128187,44068,000255,4400255,440

1,438104.339115,04035,000150,040150,040وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

567109.98245,36017,00062,36062,360وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

338127.33727,04016,00043,04043,040وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012910,37940,00050,379050,379

8,0003.5008,00020,00028,00028,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

90248.6562,37920,00022,37922,379دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000147,078147,078

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016674,500074,500074,500

7,9640.5024,00004,0004,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7,9640.0383000300300وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

7,9640.0252000200200وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

7,9648.79070,000070,00070,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

79,241ناشاك هاگشناد 1200021405,38582,800488,185567,426

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105067,33953,49660,835060,835

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

34815.8055005,0005,5005,500دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

6333.3332,00002,0002,000رفن

1,3207.0342,2337,0529,2859,285حرطاههمانناياپ زا تيامح

19827.9045255,0005,5255,525حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

20414.1968962,0002,8962,896شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

45680.64418530,44430,62930,629هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

16829.7621,0004,0005,0005,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105152,0588042,86202,862

2332.6097500750750هژورپينيرفآراك هعسوت

8102.0008160816816تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10129.6004928041,2961,296عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100059,86559,865

يسانشراك شزومآ همانرب 30107155,71710,000165,7170165,717

85266.73251,8565,00056,85656,856وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

60466.90635,4115,00040,41140,411وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

94556.41753,314053,31453,314وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

25359.82615,136015,13615,136وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010939,485039,485039,485

8091.0007,28007,2807,280وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

19495.00018,430018,43018,430وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

14595.00013,775013,77513,775وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128135,3705,000140,3700140,370

51789.67141,3605,00046,36046,360وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

43684.86237,000037,00037,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

50383.49942,000042,00042,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

6190.0005,49005,4905,490وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

11285.0009,52009,5209,520وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,31702,31702,317

334



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

19,8000.0661,30001,3001,300تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

4012.5361,01701,0171,017دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600019,37619,376

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016663,09913,50076,599076,599

3,4065.43217,0001,50018,50018,500وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

5,2270.57403,0003,0003,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

4,0030.74903,0003,0003,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

5,2609.90546,0996,00052,09952,099وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

ناشاك هاگشناد - و نارآ نيمز مولع و يعيبط عبانم هدكشناد
لگديب

3,599 120002215,5581,20016,75820,357

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012315,5581,20016,758016,758

94178.27715,5581,20016,75816,758وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نارهاوخ سيدرپ 3,599 ناشاك هاگشناد - 120002310,7873,00013,78717,386

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,7873,00013,787013,787

28348.71710,7873,00013,78713,787وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

71,264كارا هاگشناد 1200041366,79039,000405,790477,054

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050620,0005,00025,000025,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

30021.7106,51306,5136,513دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2500.0001,00001,0001,000رفن

4786.2763,00003,0003,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

20069.5058,9015,00013,90113,901حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2002.9305860586586شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

ينادراك شزومآ همانرب 301061,6001,1002,70002,700

5450.0001,6001,1002,7002,700وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107183,54022,100205,6400205,640

1,22750.83555,5506,82562,37562,375وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

84554.75142,1504,11546,26546,265وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,18460.65562,5909,22571,81571,815وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

42359.53923,2501,93525,18525,185وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010920,930020,930020,930

56127.8577,16007,1607,160وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

81122.3469,91009,9109,910وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

26148.4623,86003,8603,860وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012880,7207,80088,520088,520

29386.96221,6803,80025,48025,480وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

317103.09129,8802,80032,68032,680وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

217112.62723,4401,00024,44024,440وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

55107.6365,7202005,9205,920وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012910,000010,000010,000

6647.5305,00005,0005,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

2,5002.0005,00005,0005,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600071,26471,264

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016650,0003,00053,000053,000

1,4000.2002800280280وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

4,7780.0251200120120وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

5600.6253500350350وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

4,77810.93649,2503,00052,25052,250وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

3,599تالحم هاگشناد 120005113,3282,50015,82819,427

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012313,3282,50015,828015,828

22919.6514,0005004,5004,500وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

22934.1836,3281,5007,8287,828وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

22915.2843,0005003,5003,500دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

80,495يراوزبس ميكح هاگشناد 1200061403,61335,000438,613519,108

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050616,0004,00020,000020,000

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

3500.0001,0005001,5001,500دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2550.0001,0001001,1001,100رفن

60108.3335,0001,5006,5006,500حرطاههمانناياپ زا تيامح

70104.2866,5008007,3007,300حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

5160.000500300800800شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

11,100.0001,0001001,1001,100هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

12141.6671,0007001,7001,700رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107230,69521,000251,6950251,695

1,96650.56092,3007,10099,40099,400وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,12850.35050,5956,20056,79556,795وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,54053.24776,0006,00082,00082,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

3156.4521,5502001,7501,750وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

20557.31710,2501,50011,75011,750وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010915,5104,50020,010020,010

78129.2318,5801,50010,08010,080وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

28163.5713,0801,5004,5804,580وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

35152.8573,8501,5005,3505,350وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012880,8805,50086,380086,380

41584.94033,2002,05035,25035,250وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

36385.09629,0401,85030,89030,890وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

19486.70115,5201,30016,82016,820وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1689.3751,2801501,4301,430وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

2386.5221,8401501,9901,990وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301296,27506,27506,275

5,0000.8554,27504,2754,275تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

3,2000.6252,00002,0002,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600080,49580,495

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016654,253054,253054,253

4,0000.7503,00003,0003,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6,0220.3322,00002,0002,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

4,0000.7503,00003,0003,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

6,0227.68146,253046,25346,253وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

66,374ناجيابرذآ يندم ديهش هاگشناد 1200071359,17145,000404,171470,545

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050628,489028,489028,489
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

3533.3331,60001,6001,600دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

12132.4171,58901,5891,589رفن

15133.3332,00002,0002,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

15433.3336,50006,5006,500حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2700.0001,40001,4001,400شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

4600.0002,40002,4002,400هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

90144.44413,000013,00013,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107146,48245,000191,4820191,482

1,51455.48266,00018,00084,00084,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

76658.74735,00010,00045,00045,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

73261.47535,00010,00045,00045,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

29160.07610,4827,00017,48217,482وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010932,200032,200032,200

40100.0004,00004,0004,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

204127.45126,000026,00026,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

17129.4122,20002,2002,200وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128100,0000100,0000100,000

393101.78140,000040,00040,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

348106.32237,000037,00037,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

154103.89616,000016,00016,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

65107.6927,00007,0007,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301297,00007,00007,000

2,0003.0006,00006,0006,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

2540.0001,00001,0001,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600066,37466,374

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016645,000045,000045,000

2,3003.4788,00008,0008,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

4,5242.21010,000010,00010,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

4,5242.21010,000010,00010,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

4,5243.75817,000017,00017,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

45,109دهاش هاگشناد 1201001542,4881,072,1411,614,6291,659,738

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050631,047031,047031,047

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

4625.0002,50002,5002,500دروم

20016.4853,29703,2973,297رفنيملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت

6503.4622,25002,2502,250حرطاههمانناياپ زا تيامح

100100.00010,000010,00010,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5010.0005000500500شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

120104.16712,500012,50012,500رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107136,0501,954138,0040138,004

95498.99993,46897794,44594,445وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

44098.99842,58297743,55943,559وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010948,1531,48649,639049,639

58270.17215,42324715,67015,670وجشناديكشزپ اريپ و يكشزپ هورگ شزومآ

44131.3645,5292515,7805,780وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

45131.1115,6532475,9005,900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

105132.61913,67824713,92513,925وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

38130.7374,7212474,9684,968وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

26130.6153,1492473,3963,396وجشنادرنه هورگ شزومآ

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3011480,0757,00087,075087,075

100870.75080,0757,00087,07587,075هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012171,4261,54672,972072,972

372196.16171,4261,54672,97272,972وجشناديكشزپ اريپ و يكشزپ هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128124,4861,254125,7400125,740

33220.0307,26107,2617,261وجشناديكشزپ اريپ و يكشزپ هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

39110.2563,8704304,3004,300وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

11943.09110,16520910,37410,374وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

247104.55125,61520925,82425,824وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

615110.00267,45419767,65167,651وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

93111.07510,12120910,33010,330وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,7171,3035,02005,020

3,7451.1493,0001,3034,3034,303تعاس-رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

3,7450.1917170717717وجشنادنايوجشناد يشزرو ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600045,10945,109

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016647,5341,48549,019049,019

1,30010.80212,5571,48514,04214,042وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,5206.57910,000010,00010,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

5006.0003,00003,0003,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3,7405.87621,977021,97721,977وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

ينامرد تامدخ همانرب 3030301,056,1131,056,11301,056,113

33,00032.00301,056,1131,056,1131,056,113هرقفينامرد ياهتيلاعف ماجنا

ييوراد ناهايگ تاقيقحت زكرم 2,716 دهاش هاگشناد - 12010026,3855006,8859,601

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060002,7162,716
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 105242,8002003,00003,000

10300.0002,8002003,0003,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

يدربراك و هياپ  يزرواشك  مولع هعسوت همانرب 105272,5002002,70002,700

10270.0002,5002002,7002,700هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105331,0851001,18501,185

5110.00050050550550هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

5127.00058550635635هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

49,007يسوط نيدلاريصن هجاوخ يتعنص هاگشناد 1203001582,866216,630799,496848,503

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050659,600142,630202,2300202,230

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

100298.7509,50020,37529,87529,875دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

58497.8458,50020,37528,87528,875رفن

27699.9097,20020,37527,57527,575حرطاههمانناياپ زا تيامح

72399.6538,40020,37528,77528,775حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

186149.8667,50020,37527,87527,875شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

30995.8339,50020,37529,87529,875هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

29499.9329,00020,38029,38029,380رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107230,0005,000235,0000235,000

47179.93636,80085037,65037,650وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,38382.816193,2004,150197,350197,350وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010975,0006,00081,000081,000

96155.20813,4001,50014,90014,900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

399165.66461,6004,50066,10066,100وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128162,54355,000217,5430217,543

22130.0001,7601,1002,8602,860وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

257119.05122,8967,70030,59630,596وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,517121.349137,88746,200184,087184,087وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301297,7238,00015,723015,723

4,5002.2725,2235,00010,22310,223تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

10055.0002,5003,0005,5005,500دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600049,00749,007

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016648,000048,000048,000

2,5005.60014,000014,00014,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

5,1451.1666,00006,0006,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

5,1452.72114,000014,00014,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

5,1452.72114,000014,00014,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

34,140ناغماد هاگشناد 1204001209,02321,000230,023264,163
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105066,8181,6808,49808,498

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10017.0001,4003001,7001,700دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2595.0009502401,1901,190رفن

12100.0001,0002001,2001,200حرطاههمانناياپ زا تيامح

3383.3339002501,1501,150حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

6160.000700260960960شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1990.000800190990990هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

13100.6151,0682401,3081,308رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107124,9467,140132,0860132,086

5944.9152,5001502,6502,650وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,40160.89780,7084,60885,31685,316وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

54059.68130,4881,74032,22832,228وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

21156.36011,25064211,89211,892وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301099,3501,05010,400010,400

85122.3539,3501,05010,40010,400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012838,1609,45047,610047,610

17135.8821,3609502,3102,310وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

46098.47836,8008,50045,30045,300وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,1491,6804,82904,829

3,0000.9732,0808402,9202,920تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

10019.0901,0698401,9091,909دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600034,14034,140

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016626,600026,600026,600

1,4004.2145,90005,9005,900وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,7732.3626,55006,5506,550وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,7732.3986,65006,6506,650وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,7732.7057,50007,5007,500وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

204,098سردم تيبرت هاگشناد 12100011,438,628254,0001,692,6281,896,726

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050661,005144,000205,0050205,005

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

100295.7109,00020,57129,57129,571دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

57501.2468,00020,57128,57128,571رفن

28199.8977,50020,57128,07128,071حرطاههمانناياپ زا تيامح

73401.1788,71520,57129,28629,286حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

194149.8518,50020,57129,07129,071شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

281,013.2507,80020,57128,37128,371هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

320100.20011,49020,57432,06432,064رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051522,246022,246022,246

10082.4608,24608,2468,246هژورپينيرفآراك هعسوت

60116.6677,00007,0007,000تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

30023.3337,00007,0007,000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100017,00017,000

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109365,63550,000415,6350415,635

429181.65572,9305,00077,93077,930وجشناديكشزپاريپ و يكشزپ هورگ شزومآ

756131.77290,7208,90099,62099,620وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

531136.50766,3756,11072,48572,485وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

71024.5009,2308,16517,39517,395وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

814165.461113,96020,725134,685134,685وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

92146.95712,4201,10013,52013,520وجشنادرنه هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 30123516,8520516,8520516,852

7,68023.438180,0000180,000180,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

7,68022.786175,0000175,000175,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

1016,185.200161,8520161,852161,852دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128404,05040,000444,0500444,050

36028.0005,7604,32010,08010,080وجشناديكشزپاريپ و يكشزپ هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

888100.13579,9209,00088,92088,920وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

517107.01249,1156,21055,32555,325وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,320112.008132,00015,850147,850147,850وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

928110.668102,080620102,700102,700وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

335116.94035,1754,00039,17539,175وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301299,52020,00029,520029,520

4,5004.2716,52012,70019,22019,220تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

100103.0003,0007,30010,30010,300دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000187,098187,098

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016659,320059,320059,320

4,0002.83011,320011,32011,320وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7,6802.08316,000016,00016,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

7,6802.08316,000016,00016,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

7,6802.08316,000016,00016,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

يروآ نف و ملع كراپ 3,599 سردم تيبرت هاگشناد - 121000264,5581,50066,05869,657

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051525,823025,823025,823

5055.6602,78302,7832,783عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

4062.5002,50002,5002,500هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4625.0002,50002,5002,500هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

35368.85712,910012,91012,910نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

25102.0002,55002,5502,550دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

10025.8002,58002,5802,580حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 1051812,91050013,410013,410

5053.0002,580702,6502,650حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

10205.0002,000502,0502,050دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

15290.0004,2001504,3504,350دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

6143.33380060860860هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

3516.6671,500501,5501,550دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

6032.5001,8301201,9501,950هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210003,5993,599

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 1053425,8251,00026,825026,825

25248.0006,0002006,2006,200دروميروانف يبايرازاب

10021.0002,0001002,1002,100تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

12260.4172,8253003,1253,125هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

30513.33315,00040015,40015,400لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

للملا نيب ياهدحاو - 0سردم تيبرت هاگشناد 121000336,0001,50037,50037,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,3001,5004,80004,800

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

5014.000500200700700دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2400.000500300800800رفن

7100.000500200700700حرطاههمانناياپ زا تيامح

2300.000400200600600هژورپيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

4162.500450200650650شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1650.000450200650650هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

7100.000500200700700رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012332,700032,700032,700

50260.00013,000013,00013,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

50260.00013,000013,00013,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10670.0006,70006,7006,700دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

( و شزومآ سردم تيبرت هاگشناد - يقوقح تاعلاطم زكرم
1( شهوژپ

0 12100045,6547506,4046,404

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,0001501,15001,150

2005.7501,0001501,1501,150حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301092,0004502,45002,450

7035.0002,0004502,4502,450وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301282,6541502,80402,804
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

11025.4912,6541502,8042,804وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

( و شزومآ  سردم تيبرت هاگشناد - تيريدم تاعلاطم زكرم
1( شهوژپ

0 12100053,3937504,1434,143

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,0003001,30001,300

10130.0001,0003001,3001,300حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301091,0001501,15001,150

10011.5001,0001501,1501,150وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301281,3933001,69301,693

12513.5441,3933001,6931,693وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

194,258ريبكريما يتعنص هاگشناد 12200011,064,070550,0001,614,0701,808,328

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506100,000133,000233,0000233,000

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

54,927.80024,639024,63924,639دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

6497.8332,98702,9872,987رفن

20199.1003,98203,9823,982حرطاههمانناياپ زا تيامح

32511.75016,376016,37616,376حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

225,311.27333,84883,000116,848116,848هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

125545.34418,16850,00068,16868,168رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105152,30002,30002,300

5023.0001,15001,1501,150هژورپينيرفآراك هعسوت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5015.6407820782782تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

389.6843680368368عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يسانشراك شزومآ همانرب 30107396,7707,000403,7700403,770

54075.92640,0001,00041,00041,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

4,69077.350356,7706,000362,770362,770وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109150,000183,000333,0000333,000

61,110.1676616,0006,6616,661وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

192254.68821,90027,00048,90048,900وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,110249.945127,439150,000277,439277,439وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128300,000225,000525,0000525,000

68154.4126,0004,50010,50010,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

307171.01030,00022,50052,50052,500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

2,601173.459261,166190,000451,166451,166وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

22492.4552,8348,00010,83410,834وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012915,000015,000015,000

9,5361.44613,785013,78513,785تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

9,5360.1271,21501,2151,215دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000194,258194,258
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166100,0002,000102,0000102,000

6,3000.4092,57502,5752,575وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

9,53610.42697,4252,00099,42599,425وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

ون ياهيروانف هدكشهوژپ 6,538 ريبكريما يتعنص هاگشناد - 122000214,19410,00024,19430,732

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210006,5386,538

يدربراك و هياپ يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب 1052512,7759,00021,775021,775

51,116.6002,5833,0005,5835,583هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

9509.2222,5832,0004,5834,583هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

32,257.6672,7734,0006,7736,773شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

12,583.0002,58302,5832,583هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

3045.7671,37301,3731,373حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

1880.0008800880880حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105331,4191,0002,41902,419

2676.0008525001,3521,352هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب

2533.5005675001,0671,067هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

راسمرگ يسدنهم و ينف هدكشناد 4,599ريبكريما هاگشناد - 12200039,56840,00049,56854,167

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301239,56840,00049,568049,568

481,032.6679,56840,00049,56849,568وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460004,5994,599

58,196شرفت هاگشناد 1220011148,0218,500156,521214,717

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105068,5002,19810,698010,698

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

3966.0002,5003982,8982,898دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

21,000.0001,5005002,0002,000رفن

3033.3331,00001,0001,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

5460.0001,5008002,3002,300حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2375.000500250750750شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

2625.0001,0002501,2501,250هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

5100.0005000500500رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010775,6002,35677,956077,956

38649.96618,70058719,28719,287وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,16650.31656,9001,76958,66958,669وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301092,000502,05002,050

10113.0001,100301,1301,130وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

8115.00090020920920وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012818,0001,04019,040019,040

8073.0005,4404005,8405,840وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

16480.48812,56064013,20013,200وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301297,5602637,82307,823

1,8122.3534,0002634,2634,263تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1,7512.0333,56003,5603,560دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600058,19658,196

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016636,3612,59338,954038,954

1,7513.7125,5001,0006,5006,500وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,8152.1452,8001,0933,8933,893وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,8151.6532,5005003,0003,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,81514.08325,561025,56125,561وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

165,784هيمورا هاگشناد 1225001908,890160,0001,068,8901,234,674

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050653,62330,00083,623083,623

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

62,500.00010,0005,00015,00015,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

61,500.0009,00009,0009,000رفن

1,20016.66710,00010,00020,00020,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

40250.00010,000010,00010,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

50100.0005,00005,0005,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

50212.46062310,00010,62310,623هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

50028.0009,0005,00014,00014,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105154,98704,98704,987

1098.7009870987987هژورپينيرفآراك هعسوت

30100.0003,00003,0003,000تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

10100.0001,00001,0001,000عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100023,35023,350

ينادراك شزومآ همانرب 301061,08001,08001,080

2151.4291,08001,0801,080وجشنادرنه هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107399,89040,000439,8900439,890

2,04864.453120,00012,000132,000132,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,60268.664100,00010,000110,000110,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,29368.05980,0008,00088,00088,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,77458.84494,8909,500104,390104,390وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

38914.1395,0005005,5005,500وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109105,08026,000131,0800131,080

192139.58320,0006,80026,80026,800وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

132240.15227,0004,70031,70031,700وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

104190.19216,0803,70019,78019,780وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

302174.83442,00010,80052,80052,800وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012130,0304,00034,030034,030

276123.29730,0304,00034,03034,030وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128163,00050,000213,0000213,000

49892.36935,00011,00046,00046,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

62998.56947,00015,00062,00062,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

379102.90230,0009,00039,00039,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

559103.75745,00013,00058,00058,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

13615.3856,0002,0008,0008,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012919,85110,00029,851029,851

10,0002.20016,0006,00022,00022,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

13,0000.6043,8514,0007,8517,851دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000142,434142,434

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166131,3490131,3490131,349

6,0001.5009,00009,0009,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7,5000.4003,00003,0003,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3,0000.3331,00001,0001,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,600,0000.074118,3490118,349118,349وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

هيمورا هچايرد تاعلاطم هدكشهوژپ 2,716 هيمورا هاگشناد - 122500220,6021,00021,60224,318

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060002,7162,716

يدربراك و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب 105243,76603,76603,766

11,000.0001,00001,0001,000هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

5250.0001,25001,2501,250هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

1700.0007000700700شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

3100.0003000300300هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

1419.0002660266266حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

1250.0002500250250حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يدربراك و هياپ  يزرواشك  مولع هعسوت همانرب 1052714,1811,00015,181015,181

22,000.0004,00004,0004,000هژورپنيداينب ياهشهوژپ ماجنا

15400.0005,0001,0006,0006,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

12,000.0002,00002,0002,000شيامهيللملانيب و يلم ياهشيامه يرازگرب

16105.0631,68101,6811,681هژورپيشهوژپ تامدخ و اهتيلاعف ينابيتشپ

2050.0001,00001,0001,000حرطيملع تالاقم و اههمانناياپ زا تيامح

2250.0005000500500حرطيملع دقن و يزادرپهيرظن

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105332,65502,65502,655

6160.0009600960960هژورپيشهوژپ ياههتفاي يزاس يراجت و يبايرازاب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

14121.0711,69501,6951,695هژورپيشهوژپ ياههتفاي جيورت

3,599يبرغ ناجيابرذآ ناتسا يروآ نفو ملع كراپ 12250039,6481,00010,64814,247

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105154,01804,01804,018

275.0001500150150عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

1268.0002680268268هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

11,000.0001,00001,0001,000هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

2300.0006000600600نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

2300.0006000600600دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

7200.0001,40001,4001,400حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 105182,55002,55002,550

650.0003000300300حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

2150.0003000300300دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

1400.0004000400400هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

1700.0007000700700دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

1200.0002000200200هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

1150.0001500150150تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

1250.0002500250250هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

1150.0001500150150دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1100.0001000100100هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210003,5993,599

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105343,0801,0004,08004,080

5400.0001,6004002,0002,000دروميروانف يبايرازاب

1300.000100200300300تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

2500.0006004001,0001,000هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

2390.0007800780780لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

يوخ يسدنهم و ينف هدكشناد 3,599هيمورا هاگشناد - 122500414,151014,15117,750

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012314,151014,151014,151

26820.0005,36005,3605,360وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

2687.3131,96001,9601,960وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

26825.4896,83106,8316,831دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

بآودنايم يركاب ديهش يلاع شزومآ زكرم 3,599 هيمورا هاگشناد - 122500510,787010,78714,386

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,787010,787010,787

48010.0004,80004,8004,800وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

4802.4731,18701,1871,187وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

48010.0004,80004,8004,800دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

ناكوب يلاع شزومآ زكرم 3,599 هيمورا هاگشناد - 12250065,39405,3948,993

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301235,39405,39405,394

13,000.0003,00003,0003,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

11,000.0001,00001,0001,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

11,394.0001,39401,3941,394دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

106,341ماليا هاگشناد 1226001297,60035,000332,600438,941

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105069,68809,68809,688

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

5037.6001,88001,8801,880دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

7050.0003,50003,5003,500رفن

7010.0007000700700حرطاههمانناياپ زا تيامح

1050.8005080508508حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

10010.0001,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

10150.0001,50001,5001,500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

1540.0006000600600رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301061,10001,10001,100

2445.8331,10001,1001,100وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يسانشراك شزومآ همانرب 30107164,34913,000177,3490177,349

89253.05940,3297,00047,32947,329وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

28852.08312,0003,00015,00015,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

61168.74041,0001,00042,00042,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

92172.17264,4702,00066,47066,470وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

13150.0006,55006,5506,550وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301095,20010,00015,200015,200

54107.7221,8174,0005,8175,817وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

43109.2331,6973,0004,6974,697وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

41114.2931,6863,0004,6864,686وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012851,20011,00062,200062,200

33178.29317,9158,00025,91525,915وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

15776.43310,0002,00012,00012,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

25085.14020,2851,00021,28521,285وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

4075.0003,00003,0003,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,99403,99403,994

3,7830.3951,49401,4941,494تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

3,7830.6612,50002,5002,500دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000106,341106,341

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016662,0691,00063,069063,069

1,80010.64118,1531,00019,15319,153وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3,7830.6062,29202,2922,292وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3,7830.7933,00003,0003,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3,78310.21038,624038,62438,624وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

35,485دنهس يتعنص هاگشناد 1227001308,56945,000353,569389,054

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050645,389045,389045,389

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

32,000.0006,00006,0006,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

4750.0003,00003,0003,000رفن

60100.0006,00006,0006,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

44181.8188,00008,0008,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

22,694.5005,38905,3895,389شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

51,400.0007,00007,0007,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

75133.33310,000010,00010,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010764,00020,00084,000084,000

1,41259.49064,00020,00084,00084,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010940,000040,000040,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

35108.5713,80003,8003,800وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

325111.38536,200036,20036,200وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012351,000051,000051,000

2,74318.59351,000051,00051,000وجشناديشهوژپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك اقترا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012870,27825,00095,278095,278

10796.0566,2784,00010,27810,278وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

86498.38064,00021,00085,00085,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,90203,90203,902

2,0001.4512,90202,9022,902تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1283.3331,00001,0001,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600035,48535,485

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016634,000034,000034,000

1,3504.4446,00006,0006,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7504.6673,50003,5003,500وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

5402.7781,50001,5001,500وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,7438.38523,000023,00023,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

ناقزرو ينف هدكشزومآ - 3,599دنهس يتعنص هاگشناد 122700217,583017,58321,182

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012317,583017,583017,583
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3008.3332,50002,5002,500وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

3006.9432,08302,0832,083وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

30043.33313,000013,00013,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

123,778ناگزمره هاگشناد 1228001309,04820,000329,048452,826

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050615,8613,50019,361019,361

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

16125.0002,00002,0002,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

4625.0001,0001,5002,5002,500رفن

42122.8813,8611,3005,1615,161حرطاههمانناياپ زا تيامح

35114.2864,00004,0004,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

5200.0001,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

21,000.0002,00002,0002,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

15180.0002,0007002,7002,700رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 301043,0005003,50003,500

 هب هتسباو ياهناتسريبد رد هطسوتم هرود نازوماشناد شزومآ
مورحم قطانم رد اههاگشناد

35100.0003,0005003,5003,500زومآشناد

يسانشراك شزومآ همانرب 30107159,14811,000170,1480170,148

1,27651.60560,8485,00065,84865,848وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

75952.63537,9502,00039,95039,950وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

74852.67437,4002,00039,40039,400وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

37853.96818,9001,50020,40020,400وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

8156.1734,0505004,5504,550وجشنادرنه هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012870,2265,00075,226075,226

34274.81323,5862,00025,58625,586وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

22484.46417,9201,00018,92018,920وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

20784.83116,5601,00017,56017,560وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

15286.57912,1601,00013,16013,160وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012913,493013,493013,493

3,0003.0009,00009,0009,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

2,5001.7974,49304,4934,493دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000123,778123,778

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016647,320047,320047,320

2,1003.3337,00007,0007,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

4,1670.9604,00004,0004,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,5006.2019,30109,3019,301وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

4,1676.48427,019027,01927,019وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

بانيم يلاع شزومآ عمتجم 7,198 ناگزمره هاگشناد - 122800216,2591,00017,25924,457
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012316,2591,00017,259017,259

10194.0599,0005009,5009,500وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

10133.2573,1592003,3593,359وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10143.5644,1003004,4004,400دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460007,1987,198

9,125زيربت يمالسا رنه هاگشناد 1229001224,1429,000233,142242,267

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105066,70006,70006,700

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

2750.0001,50001,5001,500دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

8125.0001,00001,0001,000رفن

8125.0001,00001,0001,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

3600.0001,80001,8001,800حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

4200.0008000800800شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

5120.0006000600600رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010770,0003,00073,000073,000

1,23958.91870,0003,00073,00073,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301093,2002,0005,20005,200

44118.1823,2002,0005,2005,200وجشنادرنه هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012398,621098,621098,621
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,60861.33198,621098,62198,621وجشناديشهوژپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك اقترا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012834,8004,00038,800038,800

27102.9632,5002802,7802,780وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

22114.5452,3002202,5202,520وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

276121.37730,0003,50033,50033,500وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,12102,12102,121

1,2001.6672,00002,0002,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

225.5001210121121دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460009,1259,125

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301668,70008,70008,700

8001.3751,10001,1001,100وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

5450.9175000500500وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3851.5586000600600وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,6084.0426,50006,5006,500وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

131,480ناريا تعنص و ملع هاگشناد 1230001985,621450,0001,435,6211,567,101

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050669,280262,000331,2800331,280

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

100472.2809,80037,42847,22847,228دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

123401.88612,00037,43249,43249,432رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

479100.01710,48037,42847,90847,908حرطاههمانناياپ زا تيامح

116400.2419,00037,42846,42846,428حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

313149.9309,50037,42846,92846,928شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

46998.4358,50037,42845,92845,928هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

474100.05910,00037,42847,42847,428رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 1051578407840784

505.2202610261261هژورپينيرفآراك هعسوت

505.2402620262262تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

505.2202610261261عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100030,00030,000

يسانشراك شزومآ همانرب 30107292,8108,000300,8100300,810

10877.2228,1002408,3408,340وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

22487.50019,04056019,60019,600وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

2,56697.245243,7705,760249,530249,530وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

219106.57521,9001,44023,34023,340وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109111,68020,000131,6800131,680

152148.68419,0003,60022,60022,600وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

615164.39086,10015,000101,100101,100وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

47169.7876,5801,4007,9807,980وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 30123121,8940121,8940121,894

6,7536.36843,000043,00043,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياه تيلاعف يارجا

6,7536.66445,000045,00045,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمات

103,389.40033,894033,89433,894دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128304,440130,000434,4400434,440

17139.0001,5308332,3632,363وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

376141.06435,72017,32053,04053,040وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

2,175156.067239,250100,195339,445339,445وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

254155.87427,94011,65239,59239,592وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012911,89830,00041,898041,898

4,5006.2227,99820,00027,99827,998تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

100139.0003,90010,00013,90013,900دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000101,480101,480

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016672,835072,835072,835

3,6005.55620,000020,00020,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6,7531.90112,835012,83512,835وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

6,7532.96220,000020,00020,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

6,7532.96220,000020,00020,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

3,599رون تعنص و ملع هاگشناد 123000216,0024,00020,00223,601

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012315,9274,00019,927019,927

13256.8186,0001,5007,5007,500وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

13256.8186,0001,5007,5007,500وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10492.7003,9271,0004,9274,927دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016675075075

450.3331501515وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1320.1522002020وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1320.1522002020وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1320.1522002020وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

8,064كارا يتعنص هاگشناد 123006162,3796,00068,37976,443

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,6919002,59102,591

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

507.600250130380380دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1230.000100130230230رفن

3102.667178130308308حرطاههمانناياپ زا تيامح

1330.000200130330330حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2105.00080130210210شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1280.000150130280280هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

8106.625733120853853رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010748,0002,20050,200050,200

1857.778960801,0401,040وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

74266.25347,0402,12049,16049,160وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301285,2931,9007,19307,193

7892.2185,2931,9007,1937,193وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,0251,0002,02502,025

7002.1437008001,5001,500تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

5010.500325200525525دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460008,0648,064

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301666,37006,37006,370

3005.3331,60001,6001,600وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

8381.8741,57001,5701,570وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

8381.9091,60001,6001,600وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

8381.9091,60001,6001,600وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

3,599ناردنزام يروانف و ملع هاگشناد 123007164,21312,00076,21379,812
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يسانشراك شزومآ همانرب 3010736,6777,50044,177044,177

21651.1349,1701,87511,04511,045وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

62652.92727,5075,62533,13233,132وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012316,3233,50019,823019,823

9618.8457,0001,5008,5008,500وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

9618.8457,0001,5008,5008,500وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10282.3002,3235002,8232,823دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301289,0131,00010,013010,013

5277.0193,6054004,0054,005وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

6789.6725,4086006,0086,008وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301662,20002,20002,200

4500.8894000400400وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

9610.6246000600600وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

9610.6246000600600وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

9610.6246000600600وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

117,952دنجريب هاگشناد 1231001633,00265,000698,002815,954

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050620,0001,50021,500021,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

31,049.0003,14703,1473,147دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1300.0003000300300رفن

10141.0001,41001,4101,410حرطاههمانناياپ زا تيامح

1050.0005000500500حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

1166.0001660166166شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1144.0001440144144هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

114138.88614,3331,50015,83315,833رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010610,60040011,000011,000

19257.29210,60040011,00011,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107302,80030,500333,3000333,300

1,76855.66289,0009,41098,41098,410وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,12156.16857,0005,96462,96462,964وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,56157.93182,1228,30890,43090,430وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

89065.42453,4904,73758,22758,227وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

39159.51221,1882,08123,26923,269وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010947,0001,20048,200048,200

36114.5564,0001244,1244,124وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

145134.48319,00050019,50019,500وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

129143.96918,12644618,57218,572وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

37162.2705,8741306,0046,004وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128148,40214,000162,4020162,402

48688.31739,0003,92242,92242,922وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

42393.17336,0003,41239,41239,412وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

44194.08437,9323,55941,49141,491وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

385100.20035,4703,10738,57738,577وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012912,200012,200012,200

8,0051.1439,15009,1509,150تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

8,0050.3813,05003,0503,050دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000117,952117,952

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016692,00017,400109,4000109,400

8,0052.04910,0006,40016,40016,400وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

8,0050.0917290729729وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

8,0050.2502,00002,0002,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

8,00511.27779,27111,00090,27190,271وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

هشيبرس يزرواشك هدكشزومآ 3,599دنجريب هاگشناد - 123100222,51397023,48327,082

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012322,51397023,483023,483
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5318.3020970970970وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

53424.77422,513022,51322,513وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايارس يزرواشك هدكشزومآ 3,599دنجريب هاگشناد - 123100320,38897021,35824,957

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012320,38897021,358021,358

32934.52310,38897011,35811,358وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

32930.39510,000010,00010,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

6,775تانئاق رهمگرزب هاگشناد 123101138,5973,00041,59748,372

يسانشراك شزومآ همانرب 3010736,6402,50039,140039,140

24239.2569,0005009,5009,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

12939.3955,08205,0825,082وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

55943.93222,5582,00024,55824,558وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460006,7756,775

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,9575002,45702,457

9302.6421,9575002,4572,457وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

4,644دنجريب يتعنص هاگشناد 123102148,8356,50055,33559,979

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105064507501,20001,200

1150.0001500150150شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2525.0003007501,0501,050رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010739,3854,00043,385043,385

7860.8974,2505004,7504,750وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

61462.92335,1353,50038,63538,635وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,00001,00001,000

6921.2868900890890تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

1110.0001100110110دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460004,6444,644

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301668,0001,7509,75009,750

69214.0908,0001,7509,7509,750وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

3,599سودرف يسدنهم و ينف هاگشناد 123150121,5752,00023,57527,174

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012321,5752,00023,575023,575

62421.75511,5752,00013,57513,575وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

62416.02610,000010,00010,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

115,149جوساي هاگشناد 1232001369,22150,000419,221534,370

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050617,973017,973017,973

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

9033.3333,00003,0003,000دروم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

7142.8571,00001,0001,000رفن

15010.0001,50001,5001,500حرطاههمانناياپ زا تيامح

20125.0002,50002,5002,500حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

1283.3331,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

17117.6472,00002,0002,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

36019.3696,97306,9736,973رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107175,50020,000195,5000195,500

60968.14436,5005,00041,50041,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

53391.93244,0005,00049,00049,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

61589.43150,0005,00055,00055,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

402124.37845,0005,00050,00050,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010932,40010,00042,400042,400

36236.1116,0002,5008,5008,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

98218.36718,9002,50021,40021,400وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

19300.0003,2002,5005,7005,700وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

26261.5384,3002,5006,8006,800وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012894,05020,000114,0500114,050

230143.47828,0005,00033,00033,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

379



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

231151.51530,0005,00035,00035,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

11397.7886,0505,00011,05011,050وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

200175.00030,0005,00035,00035,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301294,00504,00504,005

3,1120.6442,00502,0052,005تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

18510.8112,00002,0002,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000115,149115,149

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016645,293045,293045,293

1,6502.7274,50004,5004,500وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

9250.3172930293293وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

9003.8893,50003,5003,500وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3,11211.88937,000037,00037,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

مارچ يسدنهم و ينف هدكشناد 3,599جوساي هاگشناد - 123200211,256011,25614,855

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012311,256011,256011,256

10312.1941,25601,2561,256وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

1039.7091,00001,0001,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10387.3799,00009,0009,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4,599ناراسچگ يهاگشناد عمتجم 123202113,256013,25617,855

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012313,256013,256013,256

15962.89310,000010,00010,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

1596.2891,00001,0001,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

15914.1892,25602,2562,256دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460004,5994,599

104,025درونجب هاگشناد 1233001156,6818,000164,681268,706

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,9291,0004,92904,929

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10200.0002,00002,0002,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

4016.7756710671671رفن

358.5713000300300حرطاههمانناياپ زا تيامح

5120.000100500600600حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

502.0001000100100شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

7105.429238500738738هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

1052.0005200520520رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107110,3355,000115,3350115,335

88443.42836,6631,72738,39038,390وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

30945.76713,1421,00014,14214,142وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

80455.01042,7301,49844,22844,228وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

41344.97617,80077518,57518,575وجشنادرنه هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012815,3401,00016,340016,340

8771.0005,8773006,1776,177وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

7270.8334,8003005,1005,100وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

6479.1094,6634005,0635,063وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,10003,10003,100

3,3700.4751,60001,6001,600تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

3,3700.4451,50001,5001,500دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000104,025104,025

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016623,9771,00024,977024,977

1,3003.7903,9271,0004,9274,927وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,6330.2105540554554وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,6330.1524000400400وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,6337.25319,096019,09619,096وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

درونجب هاگشناد - عبانم و يزرواشك  يلاع شزومآ عمتجم
ناوريش يعيبط

3,598 123300213,6883,00016,68820,286

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012313,6883,00016,688016,688

18155.2498,0002,00010,00010,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

18120.3762,6881,0003,6883,688وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

18116.5753,00003,0003,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5983,598

3,599نيارفسا يلاعشزومآ عمتجم 123302149,12510,00059,12562,724

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012339,6258,00047,625047,625

69251.48129,6256,00035,62535,625وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

6927.2255,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

69210.1165,0002,0007,0007,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301669,5002,00011,500011,500

4008.2502,8005003,3003,300وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6921.4451,00001,0001,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

6921.0127000700700وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

6929.3935,0001,5006,5006,500وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

102,002 12370012,310,41917,235,00019,545,41919,647,421

يئوراد تامدخ همانرب 3030107,000,0007,000,00007,000,000

7,000,0001.00007,000,0007,000,0007,000,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,773,37910,000,00011,773,379011,773,379
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

588,66820.0001,773,37910,000,00011,773,37911,773,379راميبيرتسب نامرد تامدخ

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315391,316165,000556,3160556,316

278,1582.000391,316165,000556,316556,316رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316135,72470,000205,7240205,724

102,8622.000135,72470,000205,724205,724رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يتاقيقحت زكارم

1,300 123700217,63060,00077,63078,930

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060001,3001,300

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052617,63060,00077,630077,630

771,008.18217,63060,00077,63077,630هژورپيشهوژپ تامدخ

نارهت  ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يكشزپ رد يژولونكت و مولع تاقيقحت زكرم

500 123700313,33712,00025,33725,837

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000500500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052613,33712,00025,337025,337

251,013.48013,33712,00025,33725,337هژورپيشهوژپ تامدخ

 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يژرلآ و مسآ ، يژولونوميا تاقيقحت زكرم

500 12370049,8971,50011,39711,897

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000500500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 105269,8971,50011,397011,397
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

111,036.0919,8971,50011,39711,397هژورپيشهوژپ تامدخ

 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

55,000 12370052,168,025745,0002,913,0252,968,025

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050674,20020,00094,200094,200

941,002.12874,20020,00094,20094,200هژورپيشهوژپ تامدخ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107209,8500209,8500209,850

3,27864.018209,8500209,850209,850وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109987,9520987,9520987,952

9,063109.009987,9520987,952987,952وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121455,436700,0001,155,43601,155,436

12,42493.000455,436700,0001,155,4361,155,436وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128229,0870229,0870229,087

2,66386.026229,0870229,087229,087وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012926,000026,000026,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

3,7147.00126,000026,00026,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600055,00055,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166185,50025,000210,5000210,500

21,05010.000185,50025,000210,500210,500وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد  -
دبك و شراوگ ياهيراميب هدكشهوژپ

2,000 123700642,58212,00054,58256,582
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060002,0002,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052642,58212,00054,582054,582

471,161.31942,58212,00054,58254,582هژورپيشهوژپ تامدخ

 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
ناوختسا زغم دنويپ و نوخ تاقيقحت زكرم

4,000 123700745,95317,00062,95366,953

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060004,0004,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052645,95317,00062,953062,953

621,015.37145,95317,00062,95362,953هژورپيشهوژپ تامدخ

 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
مسيلوباتم و ددغ مولع هاگشهوژپ

1,300 123700849,64111,00060,64161,941

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060001,3001,300

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052649,64111,00060,641060,641

601,010.68349,64111,00060,64160,641هژورپيشهوژپ تامدخ

ماذج و تسوپ تاقيقحت زكرم 500 نارهت يكشزپ مولع هاگشناد - 123700913,2032,00015,20315,703

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000500500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052613,2032,00015,203015,203

151,013.53313,2032,00015,20315,203هژورپيشهوژپ تامدخ

0نارهت قورعو بلق ينامردو يتاقيقحت، يشزومآ زكرم 1237001056,1081,550,0001,606,1081,606,108

ينامرد تامدخ همانرب 3030356,1081,550,0001,606,10801,606,108

80,30520.00056,1081,550,0001,606,1081,606,108راميبيرتسب نامرد تامدخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يتعيرشرتكد ناتسراميب

0 12370011226,9681,400,0001,626,9681,626,968

ينامرد تامدخ همانرب 30303226,9681,400,0001,626,96801,626,968

81,34820.000226,9681,400,0001,626,9681,626,968راميبيرتسب نامرد تامدخ

 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
روشك ييوراد مولع تاقيقحت زكرم

500 123700125,9876,50012,48712,987

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000500500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 105265,9876,50012,487012,487

121,040.5835,9876,50012,48712,487هژورپيشهوژپ تامدخ

 نارهت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
امورت تاقيقحت زكرم

500 1237001314,35456014,91415,414

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000500500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052614,35456014,914014,914

141,065.28614,35456014,91414,914هژورپيشهوژپ تامدخ

نارهت ينامرد،يتشادهب و يكشزپ مولع هاگشناد - و ملع كراپ
يروانف

0 123700145,4785005,9785,978

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 105265,4785005,97805,978

6996.3335,4785005,9785,978هژورپيشهوژپ تامدخ

 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
تسيز طيحم هدكشهوژپ

1,000 1237001517,0002,00019,00020,000

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060001,0001,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052617,0002,00019,000019,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

191,000.00017,0002,00019,00019,000هژورپيشهوژپ تامدخ

 نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يداينب ياهلولس و تسوپ تاقيقحت زكرم

0 1237001619,0893,00022,08922,089

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052619,0893,00022,089022,089

221,004.04519,0893,00022,08922,089هژورپيشهوژپ تامدخ

-  نارهت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يكشزپنادند مولع هدكشهوژپ

0 1237001714,3924,00018,39218,392

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052614,3924,00018,392018,392

181,021.77814,3924,00018,39218,392هژورپيشهوژپ تامدخ

 ناشاك ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

22,000 1237011626,2261,210,2401,836,4661,858,466

يئوراد تامدخ همانرب 303010185,000185,0000185,000

185,0001.0000185,000185,000185,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303261,913960,2401,222,15301,222,153

61,10720.000261,913960,2401,222,1531,222,153راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031450,000050,000050,000

50,0001.00050,000050,00050,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315150,00035,000185,0000185,000

92,5002.000150,00035,000185,000185,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031690,00030,000120,0000120,000

60,0002.00090,00030,000120,000120,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

388



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032474,313074,313074,313

3,71520.00374,313074,31374,313راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

ناشاك ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

53,500 1237012292,83340,000332,833386,333

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050645,08312,75757,840057,840

2,52322.92545,08312,75757,84057,840هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301051,57601,57601,576

6125.8361,57601,5761,576رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010693009300930

6913.4789300930930وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010781,00011,60892,608092,608

1,27672.57781,00011,60892,60892,608وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010920,0002,10022,100022,100

36061.38920,0002,10022,10022,100وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012189,021089,021089,021

639139.31389,021089,02189,021وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301289,00013,53522,535022,535

26286.0119,00013,53522,53522,535وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012919,033019,033019,033
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

2,6047.30919,033019,03319,033وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600053,50053,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016627,190027,190027,190

2,60410.44227,190027,19027,190وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

-  مق ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب

137,000 1237061966,5722,315,0003,281,5723,418,572

يئوراد تامدخ همانرب 303010250,000250,0000250,000

250,0001.0000250,000250,000250,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303637,9371,977,0002,614,93702,614,937

130,74620.000637,9371,977,0002,614,9372,614,937راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031496,657096,657096,657

96,6571.00096,657096,65796,657تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315144,98517,000161,9850161,985

80,9922.000144,98517,000161,985161,985رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031676,99371,000147,9930147,993

73,9962.00076,99371,000147,993147,993رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

مق ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا - 

48,500 1237062159,84014,000173,840222,340
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,19603,19603,196

31,065.3333,19603,1963,196هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301051,59801,59801,598

6126.1971,59801,5981,598رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301066,40006,40006,400

20631.0686,40006,4006,400وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010755,944055,944055,944

87464.00955,944055,94455,944وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010915,984015,984015,984

146109.47915,984015,98415,984وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012155,94412,10068,044068,044

73193.08355,94412,10068,04468,044وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301289,57809,57809,578

11186.2889,57809,5789,578وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,19603,19603,196

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

4567.0093,19603,1963,196وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600048,50048,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301668,0001,9009,90009,900

99010.0008,0001,9009,9009,900وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب يتشهب -

255,000 12380012,222,6838,150,00010,372,68310,627,683

يئوراد تامدخ همانرب 3030102,405,2002,405,20002,405,200

2,405,2001.00002,405,2002,405,2002,405,200وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,455,0005,462,6076,917,60706,917,607

345,88020.0001,455,0005,462,6076,917,6076,917,607راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031464,185064,185064,185

64,1851.00064,185064,18564,185تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315410,822160,915571,7370571,737

285,8682.000410,822160,915571,737571,737رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316281,149121,278402,4270402,427

201,2132.000281,149121,278402,427402,427رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032411,527011,527011,527

57620.01211,527011,52711,527راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 ديهش ينامرد، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
باصعا مولع تاقيقحت زكرم يتشهب -

1,000 123800216,35050016,85017,850

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060001,0001,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052616,35050016,850016,850

161,053.12516,35050016,85016,850هژورپيشهوژپ تامدخ

 ديهش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
اضعا دنويپ و دبك ، شراوگ تاقيقحت زكرم  يتشهب -

4,500 123800332,50726,00058,50763,007
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060004,5004,500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052632,50726,00058,507058,507

581,008.74132,50726,00058,50758,507هژورپيشهوژپ تامدخ

 ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
هيذغت وتيتسنا  يتشهب -

1,000 123800448,73115,00063,73164,731

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060001,0001,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052648,73115,00063,731063,731

631,011.60348,73115,00063,73163,731هژورپيشهوژپ تامدخ

تسوپ تاقيقحت زكرم 1,000 يتشهب ديهش يكشزپ مولع هاگشناد - 12380055,7175406,2577,257

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060001,0001,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 105265,7175406,25706,257

61,042.8335,7175406,2576,257هژورپيشهوژپ تامدخ

 ديهش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
زير نورد ددغ هدكشهوژپ  يتشهب -

2,500 123800652,8932,50055,39357,893

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060002,5002,500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052652,8932,50055,393055,393

551,007.14552,8932,50055,39355,393هژورپيشهوژپ تامدخ

 ديهش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا  يتشهب -

95,000 12380071,695,157670,0002,365,1572,460,157

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050618,000018,000018,000

181,000.00018,000018,00018,000هژورپيشهوژپ تامدخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100030,00030,000

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 3010518,000018,000018,000

69226.01218,000018,00018,000رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107275,00059,692334,6920334,692

5,22964.007275,00059,692334,692334,692وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010919,000019,000019,000

174109.19519,000019,00019,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121501,000356,963857,9630857,963

9,22593.004501,000356,963857,963857,963وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128281,724253,345535,0690535,069

6,22186.010281,724253,345535,069535,069وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 30129109,4330109,4330109,433

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

15,6337.000109,4330109,433109,433وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600065,00065,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166473,0000473,0000473,000

47,30010.000473,0000473,000473,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 يتشهب ديهش يكشزپ مولع هاگشناد - تاقيقحت زكرم
1( راردا يراجم و هيلك )  يژولوروا

1,000 12380088,8622,20011,06212,062

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060001,0001,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 105268,8622,20011,062011,062
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

111,005.6368,8622,20011,06211,062هژورپيشهوژپ تامدخ

 ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
مشچ تاقيقحت زكرم  يتشهب -

1,000 12380097,6802,2009,88010,880

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060001,0001,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 105267,6802,2009,88009,880

91,097.7787,6802,2009,8809,880هژورپيشهوژپ تامدخ

 ديهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يكشزپ نادند مولع تاقيقحت زكرم يتشهب -

700 123800103,5921,1004,6925,392

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000700700

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 105263,5921,1004,69204,692

5938.4003,5921,1004,6924,692هژورپيشهوژپ تامدخ

 ديهش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 يتشهب - ياهيراميب و لس ينامرد و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم

نامرد يروشناد حيسم ناتسراميب - ) )  يوير

0 12380011136,680420,000556,680556,680

يئوراد تامدخ همانرب 30301136,680420,000556,6800556,680

556,6801.000136,680420,000556,680556,680وراد ملقوراد نيمات

 ديهش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 يتشهب - ياهيراميب و لس ينامرد و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم

يروشناد حيسم ناتسراميب -) ياههمانرب يارجا )  يوير
يشزومآ

0 1238001223,481023,48123,481

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010911,700011,700011,700

107109.34611,700011,70011,700وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012810,530010,530010,530

12286.31110,530010,53010,530وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,25101,25101,251

12510.0081,25101,2511,251وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ديهش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 يتشهب - ياهيراميب و لس ينامرد و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم

شهوژپ - يوير

20,000 1238001385,2326,50091,732111,732

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060005,0005,000

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100015,00015,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052685,2326,50091,732091,732

911,008.04485,2326,50091,73291,732هژورپيشهوژپ تامدخ

 نيوزق ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

16,000 12380111,092,0952,027,5813,119,6763,135,676

يئوراد تامدخ همانرب 303010242,000242,0000242,000

242,0001.0000242,000242,000242,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303491,4431,562,5812,054,02402,054,024

102,70120.000491,4431,562,5812,054,0242,054,024راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314141,9730141,9730141,973

141,9731.000141,9730141,973141,973تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315273,02429,000302,0240302,024

151,0122.000273,02429,000302,024302,024رفنهداوناخ تشادهب تامدخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316175,655194,000369,6550369,655

184,8272.000175,655194,000369,655369,655رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

يشزومآ ياه همانرب يارجا 26,000 نيوزق يكشزپ مولع هاگشناد - 1238012379,56728,000407,567433,567

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050611,387011,387011,387

11,3871.00011,387011,38711,387هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301057,59107,59107,591

29126.0867,59107,5917,591رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010611,387011,387011,387

36731.02711,387011,38711,387وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107102,4833,300105,7830105,783

1,65264.033102,4833,300105,783105,783وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010972,117072,117072,117

661109.10372,117072,11772,117وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121136,64422,500159,1440159,144

1,71193.012136,64422,500159,144159,144وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012815,185015,185015,185

17686.27815,185015,18515,185وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301297,59107,59107,591

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,0847.0037,59107,5917,591وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600026,00026,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016615,1822,20017,382017,382

1,73810.00115,1822,20017,38217,382وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  يزكرم -

222,000 12380211,387,9192,264,1413,652,0603,874,060

يئوراد تامدخ همانرب 303010418,692418,6920418,692

418,6921.0000418,692418,692418,692وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303834,4631,493,2722,327,73502,327,735

116,38620.000834,4631,493,2722,327,7352,327,735راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031473,590073,590073,590

73,5901.00073,590073,59073,590تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315271,371113,352384,7230384,723

192,3612.000271,371113,352384,723384,723رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316198,495238,825437,3200437,320

218,6602.000198,495238,825437,320437,320رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 كارا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

7,000 1238022317,2279,263326,490333,490

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105069,06409,06409,064

91,007.1119,06409,0649,064هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301057,64007,64007,640

29326.0757,64007,6407,640رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010618,7452,16020,905020,905

67431.01618,7452,16020,90520,905وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010790,31190991,220091,220

1,42564.01490,31190991,22091,220وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010919,424019,424019,424

178109.12419,424019,42419,424وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121106,9713,454110,4250110,425

1,18793.029106,9713,454110,425110,425وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301286,02306,02306,023

7086.0436,02306,0236,023وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012920,719020,719020,719

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

2,9597.00220,719020,71920,719وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460007,0007,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016638,3302,74041,070041,070
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4,10710.00038,3302,74041,07041,070وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 كارا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
تالحم يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 12380231,74101,7414,241

يسانشراك شزومآ همانرب 301071,74101,74101,741

2764.4811,74101,7411,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 كارا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
دنزاش يكشزپاريپ هدكشناد

5,000 12380241,74101,7416,741

يسانشراك شزومآ همانرب 301071,74101,74101,741

2764.4811,74101,7411,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460005,0005,000

- هواس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
نامرد و تشادهب

0 1238221204,051200,420404,471404,471

يئوراد تامدخ همانرب 30301057,61057,610057,610

57,6101.000057,61057,61057,610وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 3030384,769102,080186,8490186,849

9,34220.00184,769102,080186,849186,849راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031415,075015,075015,075

15,0751.00015,075015,07515,075تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031555,9869,09265,078065,078

32,5392.00055,9869,09265,07865,078رفنهداوناخ تشادهب تامدخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031643,02831,63874,666074,666

37,3332.00043,02831,63874,66674,666رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303245,19305,19305,193

25920.0505,19305,1935,193راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

- هواس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,500 123822221,70642022,12624,626

ينادراك شزومآ همانرب 3010606060060

160.0000606060وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010717,36524017,605017,605

27564.01817,36524017,60517,605وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301664,3411204,46104,461

44610.0024,3411204,4614,461وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  نادمه -

90,000 12390011,948,4214,300,0006,248,4216,338,421

يئوراد تامدخ همانرب 303010555,000555,0000555,000

555,0001.0000555,000555,000555,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,074,4003,085,0004,159,40004,159,400

207,97020.0001,074,4003,085,0004,159,4004,159,400راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031493,000093,000093,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

93,0001.00093,000093,00093,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315478,243240,000718,2430718,243

359,1212.000478,243240,000718,243718,243رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316290,778420,000710,7780710,778

355,3892.000290,778420,000710,778710,778رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032412,000012,000012,000

60020.00012,000012,00012,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 نادمه ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

17,500 1239002534,15493,000627,154644,654

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050618,0003,00021,000021,000

211,000.00018,0003,00021,00021,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301059,30009,30009,300

35726.0509,30009,3009,300رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301063,00003,00003,000

9631.2503,00003,0003,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107218,06865,000283,0680283,068

4,42264.014218,06865,000283,068283,068وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109100,0000100,0000100,000

917109.051100,0000100,000100,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121110,0000110,0000110,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,18293.063110,0000110,000110,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301231,00001,00001,000

1662.5001,00001,0001,000وجشنادريالم هدكشناد رد يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك اقترا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012835,000035,000035,000

40686.20735,000035,00035,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301295,00005,00005,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

7147.0035,00005,0005,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600017,50017,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016634,78625,00059,786059,786

5,97810.00134,78625,00059,78659,786وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 نادمه ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
دنواهن يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 123900311,741011,74114,241

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,741011,741011,741

18364.15811,741011,74111,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

دابآدسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد -
نامرد و تشادهب

23,000 1239021167,809135,000302,809325,809

يئوراد تامدخ همانرب 30301026,80026,800026,800

26,8001.000026,80026,80026,800وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 3030379,27774,700153,9770153,977
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

7,69820.00279,27774,700153,977153,977راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 303149,47009,47009,470

9,4701.0009,47009,4709,470تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031536,9215,50042,421042,421

21,2102.00036,9215,50042,42142,421رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031640,14128,00068,141068,141

34,0702.00040,14128,00068,14168,141رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303242,00002,00002,000

10020.0002,00002,0002,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

دابآدسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

30,500 123902237,18627037,45667,956

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,000201,02001,020

11,020.0001,000201,0201,020هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301052,20002,20002,200

8426.1902,20002,2002,200رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301065,00005,00005,000

16131.0565,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010723,08610023,186023,186

36264.05023,08610023,18623,186وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012990009000900
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1287.0319000900900وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600030,50030,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301665,0001505,15005,150

51510.0005,0001505,1505,150وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  سراف -

371,000 12400014,205,16416,701,10020,906,26421,277,264

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100020,00020,000

يئوراد تامدخ همانرب 3030102,920,0002,920,00002,920,000

2,292,0001.27402,920,0002,920,0002,920,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303032,200,00011,758,10013,958,100013,958,100

697,90520.0002,200,00011,758,10013,958,10013,958,100راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314320,0000320,0000320,000

320,0001.000320,0000320,000320,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315880,0001,044,0001,924,00001,924,000

962,0002.000880,0001,044,0001,924,0001,924,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316750,000979,0001,729,00001,729,000

864,5002.000750,000979,0001,729,0001,729,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032455,164055,164055,164

2,75820.00155,164055,16455,164راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 زاريش ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

75,000 12400021,270,504350,0001,620,5041,695,504

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050660,00026,00086,000086,000

263,307.69260,00026,00086,00086,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 3010510,500010,500010,500

10,5260.99810,500010,50010,500رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010617,000017,000017,000

5,6872.98917,000017,00017,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107250,000114,000364,0000364,000

5,23269.572250,000114,000364,000364,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109220,0000220,0000220,000

2,018109.019220,0000220,000220,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121482,504192,000674,5040674,504

7,25392.997482,504192,000674,504674,504وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012893,000093,000093,000

1,08186.03193,000093,00093,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012980,000080,000080,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

7,55010.59680,000080,00080,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600075,00075,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016657,50018,00075,500075,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10,6747.07357,50018,00075,50075,500وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 زاريش ينامرد، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
زاريش يكشزپ مولع هاگشهوژپ

2,500 124000340,90929,00069,90972,409

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060002,5002,500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052640,90929,00069,909069,909

70998.70040,90929,00069,90969,909هژورپيشهوژپ تامدخ

 زاريش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نابهتسا يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 124000411,741011,74114,241

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,741011,741011,741

18364.15811,741011,74111,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 زاريش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
ينسمم يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 124000511,741011,74114,241

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,741011,741011,741

18364.15811,741011,74111,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 زاريش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
هدابآ يراتسرپ هدكشناد

2,500 124000611,741011,74114,241

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,741011,741011,741

18364.15811,741011,74111,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 زاريش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
درمال يراتسرپ هدكشناد

2,500 124000711,741011,74114,241

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,741011,741011,741

18364.15811,741011,74111,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 زاريش ينامرد، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
اضعا و دبك دنويپ هب كمك

0 124000861,406061,40661,406

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052661,406061,406061,406

611,006.65661,406061,40661,406هژورپيشهوژپ تامدخ

زكرم - سراف ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
اضعا ميمرت و دنويپ

0 124000923,801023,80123,801

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052623,801023,801023,801

24991.70823,801023,80123,801هژورپيشهوژپ تامدخ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  رهشوب -

37,000 12400411,539,4841,964,2183,503,7023,540,702

يئوراد تامدخ همانرب 303010365,127365,1270365,127

365,1271.0000365,127365,127365,127وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303714,4841,340,7252,055,20902,055,209

102,76020.000714,4841,340,7252,055,2092,055,209راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031467,000067,000067,000

67,0001.00067,000067,00067,000تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315458,00062,002520,0020520,002

260,0012.000458,00062,002520,002520,002رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316290,000196,364486,3640486,364

243,1822.000290,000196,364486,364486,364رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 رهشوب ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

5,000 1240042226,66813,161239,829244,829

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,30003,30003,300

31,100.0003,30003,3003,300هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301054,00004,00004,000

4197.5614,00004,0004,000رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301069,50009,50009,500

30631.0469,50009,5009,500وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107125,0000125,0000125,000

1,95364.004125,0000125,000125,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012162,00013,16175,161075,161

80893.02162,00013,16175,16175,161وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301287,80007,80007,800

9185.7147,80007,8007,800وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301298,80008,80008,800

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,7495.0318,80008,8008,800وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460005,0005,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301666,26806,26806,268

6279.9976,26806,2686,268وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  دمحاريوب و هيوليكهك -

12,700 12401011,125,0051,336,8672,461,8722,474,572

يئوراد تامدخ همانرب 30301055,00055,000055,000

55,0001.000055,00055,00055,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303377,005975,8671,352,87201,352,872

67,64420.000377,005975,8671,352,8721,352,872راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031442,000042,000042,000

42,0001.00042,000042,00042,000تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315330,00056,000386,0000386,000

193,0002.000330,00056,000386,000386,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316366,000250,000616,0000616,000

308,0002.000366,000250,000616,000616,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 جوساي ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

69,000 1240102209,34611,500220,846289,846

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105064,00004,00004,000

41,000.0004,00004,0004,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301053,60003,60003,600

13826.0873,60003,6003,600رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010624,500024,500024,500

79031.01324,500024,50024,500وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010768,24611,50079,746079,746

1,24664.00268,24611,50079,74679,746وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012182,000082,000082,000

88292.97182,000082,00082,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012810,000010,000010,000

11686.20710,000010,00010,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012910,000010,000010,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,4296.99810,000010,00010,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600069,00069,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301667,00007,00007,000

70010.0007,00007,0007,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 اسف ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

9,200 1240111311,933887,7021,199,6351,208,835

يئوراد تامدخ همانرب 303010135,000135,0000135,000

135,0001.0000135,000135,000135,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303130,463622,702753,1650753,165

37,65820.000130,463622,702753,165753,165راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031482,710082,710082,710

82,7101.00082,710082,71082,710تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031554,58730,00084,587084,587

42,2932.00054,58730,00084,58784,587رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031634,173100,000134,1730134,173

67,0862.00034,173100,000134,173134,173رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

يشزومآ ياه همانرب يارجا 2,500 اسف يكشزپ مولع هاگشناد - 1240112126,1726,000132,172134,672

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050615,000015,000015,000

151,000.00015,000015,00015,000هژورپيشهوژپ تامدخ

ينادراك شزومآ همانرب 3010677407740774

2432.2507740774774وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010750,0006,00056,000056,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

87564.00050,0006,00056,00056,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010911,871011,871011,871

109108.90811,871011,87111,871وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012123,745023,745023,745

225105.53323,745023,74523,745وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301288,17408,17408,174

9586.0428,17408,1748,174وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301296,60806,60806,608

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

9447.0006,60806,6086,608وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016610,000010,000010,000

1,00010.00010,000010,00010,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 مرهج نامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

32,200 1240121340,801987,1861,327,9871,360,187

يئوراد تامدخ همانرب 30301060,00060,000060,000

60,0001.000060,00060,00060,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303152,481812,186964,6670964,667

48,23320.000152,481812,186964,667964,667راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031440,000040,000040,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

40,0001.00040,000040,00040,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031570,00050,000120,0000120,000

60,0002.00070,00050,000120,000120,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031675,82065,000140,8200140,820

70,4102.00075,82065,000140,820140,820رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303242,50002,50002,500

12520.0002,50002,5002,500راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

يشزومآ ياه همانرب يارجا 2,500 مرهج يكشزپ مولع هاگشناد - 1240122120,4262,500122,926125,426

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105066,00006,00006,000

61,000.0006,00006,0006,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 3010550005000500

1926.3165000500500وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301062,00002,00002,000

6431.2502,00002,0002,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010718,000018,000018,000

28164.05718,000018,00018,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012170,0002,50072,500072,500

77993.06870,0002,50072,50072,500وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301287,93107,93107,931
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

9286.2077,93107,9317,931وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301297,49507,49507,495

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,0716.9987,49507,4957,495وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301668,50008,50008,500

85010.0008,50008,5008,500وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  ناسارخ -

274,001 12410013,844,5908,653,10312,497,69312,771,694

يئوراد تامدخ همانرب 3030101,500,0001,500,00001,500,000

1,500,0001.00001,500,0001,500,0001,500,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,660,0006,103,1037,763,10307,763,103

388,15520.0001,660,0006,103,1037,763,1037,763,103راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314338,0000338,0000338,000

338,0001.000338,0000338,000338,000تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 303151,136,590380,0001,516,59001,516,590

758,2952.0001,136,590380,0001,516,5901,516,590رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316700,000670,0001,370,00001,370,000

685,0002.000700,000670,0001,370,0001,370,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 دهشم ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

6,000 12410021,126,215204,3031,330,5181,336,518

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050660,0004,22064,220064,220

641,003.43860,0004,22064,22064,220هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301056,06006,06006,060

23326.0096,06006,0606,060رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301068,20908,20908,209

26530.9778,20908,2098,209وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107314,113200,083514,1960514,196

8,03464.002314,113200,083514,196514,196وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109220,9860220,9860220,986

2,027109.021220,9860220,986220,986وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121253,7880253,7880253,788

2,72992.997253,7880253,788253,788وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012886,702086,702086,702

1,00886.01486,702086,70286,702وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012970,093070,093070,093

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

10,0137.00070,093070,09370,093وجشناد

416



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460006,0006,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166106,2640106,2640106,264

10,62610.000106,2640106,264106,264وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

دهشم يكشزپ مولع هاگشهوژپ 800 دهشم يكشزپ مولع هاگشناد - 124100326,0973,51029,60730,407

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000800800

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052621,4002,00023,400023,400

231,017.39121,4002,00023,40023,400هژورپيشهوژپ تامدخ

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105334,6971,5106,20706,207

25248.2804,6971,5106,2076,207هژورپيشهوژپ تامدخ

 دنجريب ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

171,000 12410111,061,3861,399,7802,461,1662,632,166

يئوراد تامدخ همانرب 30301070,00070,000070,000

70,0001.000070,00070,00070,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303463,3861,079,7801,543,16601,543,166

77,15820.000463,3861,079,7801,543,1661,543,166راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314110,0000110,0000110,000

110,0001.000110,0000110,000110,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315260,00070,000330,0000330,000

165,0002.000260,00070,000330,000330,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316210,000180,000390,0000390,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

195,0002.000210,000180,000390,000390,000ديدزاب رابسرادم تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032418,000018,000018,000

90020.00018,000018,00018,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

يشزومآ ياه همانرب يارجا 52,300 دنجريب يكشزپ مولع هاگشناد - 1241012246,08120,000266,081318,381

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105068,00008,00008,000

8,0001.0008,00008,0008,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301053,50003,50003,500

13426.1193,50003,5003,500رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010620,000020,000020,000

64531.00820,000020,00020,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010787,00020,000107,0000107,000

1,67164.03487,00020,000107,000107,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301095,00005,00005,000

45111.1115,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012199,581099,581099,581

1,07093.06699,581099,58199,581وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301283,00003,00003,000

3488.2353,00003,0003,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301294,00004,00004,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

5717.0054,00004,0004,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600052,30052,300

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016616,000016,000016,000

1,60010.00016,000016,00016,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 دنجريب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
سودرف يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 124101311,741011,74114,241

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,741011,741011,741

18364.15811,741011,74111,741وجشنادسودرف يكشزپاريپ هدكشناد يشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 تبرت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب هيرديح -

3,500 1241021243,551511,012754,563758,063

يئوراد تامدخ همانرب 30301080,00080,000080,000

80,0001.000080,00080,00080,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303128,551291,012419,5630419,563

20,97820.000128,551291,012419,563419,563راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031420,000020,000020,000

20,0001.00020,000020,00020,000تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031560,00090,000150,0000150,000

75,0002.00060,00090,000150,000150,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031625,00050,00075,000075,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

37,5002.00025,00050,00075,00075,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 تبرت ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا  هيرديح -

41,200 124102239,0382,00041,03882,238

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105065401,0001,54001,540

2770.0005401,0001,5401,540هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301051,20001,20001,200

4626.0871,20001,2001,200رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010686808680868

2831.0008680868868وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010731,0001,00032,000032,000

50064.00031,0001,00032,00032,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,43002,43002,430

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

3477.0032,43002,4302,430وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600041,20041,200

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301663,00003,00003,000

30010.0003,00003,0003,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 دابانگ ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

84,500 1241041232,756307,626540,382624,882
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يئوراد تامدخ همانرب 30301017,96617,966017,966

17,9661.000017,96617,96617,966وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 3030391,756242,660334,4160334,416

16,72120.00091,756242,660334,416334,416راميبيياپرس نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031431,000031,000031,000

31,0001.00031,000031,00031,000تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031560,00015,00075,000075,000

37,5002.00060,00015,00075,00075,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031640,00032,00072,000072,000

36,0002.00040,00032,00072,00072,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

يشزومآ ياه همانرب يارجا 2,000 دابانگ يكشزپ مولع هاگشناد - 1241042123,1363,500126,636128,636

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,00003,00003,000

31,000.0003,00003,0003,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 3010555005500550

2126.1905500550550رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301066,00006,00006,000

19430.9286,00006,0006,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يسانشراك شزومآ همانرب 3010782,9412,50085,441085,441

1,33564.00182,9412,50085,44185,441وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 301216,30006,30006,300

6892.6476,30006,3006,300وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301284,50004,50004,500

5286.5384,50004,5004,500وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012912,000012,000012,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,7147.00112,000012,00012,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,0002,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301667,8451,0008,84508,845

88410.0067,8451,0008,8458,845وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 راوزبس ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

13,500 1241051563,321909,6951,473,0161,486,516

يئوراد تامدخ همانرب 303010130,000130,0000130,000

130,0001.0000130,000130,000130,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303327,321617,695945,0160945,016

47,25120.000327,321617,695945,016945,016راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031419,000019,000019,000

19,0001.00019,000019,00019,000تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315116,00027,000143,0000143,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

71,5002.000116,00027,000143,000143,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031691,000135,000226,0000226,000

113,0002.00091,000135,000226,000226,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

يشزومآ ياه همانرب يارجا 31,800 راوزبس يكشزپ مولع هاگشناد - 1241052136,69126,500163,191194,991

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105062,40002,40002,400

21,200.0002,40002,4002,400هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301051,50001,50001,500

5825.8621,50001,5001,500رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301062,75002,75002,750

8930.8992,75002,7502,750وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010763,29825,00088,298088,298

1,38063.98463,29825,00088,29888,298وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012139,6201,50041,120041,120

44293.03239,6201,50041,12041,120وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012810,000010,000010,000

11686.20710,000010,00010,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301298,00008,00008,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,1436.9998,00008,0008,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600031,80031,800

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301669,12309,12309,123

91210.0039,12309,1239,123وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناسارخ ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب - يلامش

58,500 1241111788,3221,083,9611,872,2831,930,783

يئوراد تامدخ همانرب 303010155,240155,2400155,240

155,2401.0000155,240155,240155,240وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303295,860651,620947,4800947,480

47,37420.000295,860651,620947,480947,480راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031456,340056,340056,340

56,3401.00056,340056,34056,340تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315223,08837,987261,0750261,075

130,5372.000223,08837,987261,075261,075راميبيياپرس نامرد تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316207,435239,114446,5490446,549

223,2742.000207,435239,114446,549446,549رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303245,59905,59905,599

27920.0685,59905,5995,599راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

يشزومآ ياه همانرب يارجا - 71,800درونجب يكشزپ مولع هاگشناد 1241112140,3357,806148,141219,941
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105062,50602,50602,506

3835.3332,50602,5062,506هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301052,00102,00102,001

7725.9872,00102,0012,001رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010615,795015,795015,795

50931.03115,795015,79515,795وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010752,4784,80057,278057,278

89563.99852,4784,80057,27857,278وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012134,155034,155034,155

36793.06534,155034,15534,155وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301283,40003,40003,400

3987.1793,40003,4003,400وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,00003,00003,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

4287.0093,00003,0003,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600071,80071,800

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016627,0003,00630,006030,006

3,00010.00227,0003,00630,00630,006وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

روباشين ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد -
نامرد و تشادهب

4,400 1241151377,379809,2271,186,6061,191,006

يئوراد تامدخ همانرب 303010107,000107,0000107,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

107,0001.0000107,000107,000107,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303182,379535,000717,3790717,379

35,86920.000182,379535,000717,379717,379راميبيياپرس نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031430,000030,000030,000

30,0001.00030,000030,00030,000تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031585,00068,000153,0000153,000

76,5002.00085,00068,000153,000153,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031670,00099,227169,2270169,227

84,6142.00070,00099,227169,227169,227رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

روباشين ينامرد ، يتشادهب تامدخ و  يكشزپ مولع هدكشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

40,600 124115231,1203,80034,92075,520

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050650005000500

5001.0005000500500هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 3010560006000600

6100.0006000600600رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301061,00001,00001,000

7142.8571,00001,0001,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010723,5003,80027,300027,300
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

136200.73523,5003,80027,30027,300وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,00003,00003,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

27710.8303,00003,0003,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600040,60040,600

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301662,52002,52002,520

2779.0972,52002,5202,520وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

نيارفسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

3,000 1241171152,684146,851299,535302,535

يئوراد تامدخ همانرب 3030101,9931,99301,993

1,9931.00001,9931,9931,993وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 3030363,859106,937170,7960170,796

8,54020.00063,859106,937170,796170,796راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031440,485040,485040,485

40,4851.00040,485040,48540,485تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031516,9293,92220,851020,851

10,4252.00016,9293,92220,85120,851رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031621,41133,99955,410055,410

27,7052.00021,41133,99955,41055,410رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

نيارفسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياههمانرب يارجا

1,500 124117214,28014014,42015,920

ينادراك شزومآ همانرب 3010670007000700

2330.4357000700700وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010713,58014013,720013,720

21464.11213,58014013,72013,720وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460001,5001,500

نامرد و تشادهب - 0ماج تبرت يكشزپ مولع هدكشناد 1241261155,192472,000627,192627,192

يئوراد تامدخ همانرب 30301017,00017,000017,000

17,0001.000017,00017,00017,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 3030372,000265,000337,0000337,000

16,85020.00072,000265,000337,000337,000راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031418,000018,000018,000

18,0001.00018,000018,00018,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031536,00030,00066,000066,000

33,0002.00036,00030,00066,00066,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031624,000160,000184,0000184,000

92,0002.00024,000160,000184,000184,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303245,19205,19205,192
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

26019.9695,19205,1925,192راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

يشزومآ ياه همانرب يارجا - 2,500ماج تبرت يكشزپ مولع هدكشناد 124126211,741011,74114,241

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,741011,741011,741

18364.15811,741011,74111,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  يقرش ناجيابرذآ -

68,000 12420013,520,1549,100,00012,620,15412,688,154

يئوراد تامدخ همانرب 3030102,100,0002,100,00002,100,000

2,100,0001.00002,100,0002,100,0002,100,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,975,1545,600,0007,575,15407,575,154

378,75820.0001,975,1545,600,0007,575,1547,575,154راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314220,0000220,0000220,000

220,0001.000220,0000220,000220,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315745,000140,000885,0000885,000

442,5002.000745,000140,000885,000885,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316570,0001,260,0001,830,00001,830,000

915,0002.000570,0001,260,0001,830,0001,830,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 زيربت ينامرد  ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

73,200 12420021,052,744250,0001,302,7441,375,944

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050615,000015,000015,000

1,00015.00015,000015,00015,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301053,00003,00003,000

26115.3853,00003,0003,000رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010631,000031,000031,000

224138.39331,000031,00031,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107102,5000102,5000102,500

4,15224.687102,5000102,500102,500وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109330,000250,000580,0000580,000

1,172494.881330,000250,000580,000580,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121470,0000470,0000470,000

2,079226.070470,0000470,000470,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012850,000050,000050,000

85358.61750,000050,00050,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012930,000030,000030,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

8,4713.54130,000030,00030,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600073,20073,200

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016621,244021,244021,244
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

8,4712.50821,244021,24421,244وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 زيربت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
ييوراد يدربراك مولع تاقيقحت زكرم

33,500 124200316,740016,74050,240

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060003,5003,500

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100030,00030,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052615,000015,000015,000

151,000.00015,000015,00015,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 105331,74001,74001,740

2870.0001,74001,7401,740هژورپيشهوژپ تامدخ

زيربت ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
زيربت تمالس تامدخ تيريدم هدكشناد

2,500 124200423,481023,48125,981

يسانشراك شزومآ همانرب 3010723,481023,481023,481

 تمالس تامدخ تيريدم هدكشناد يشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف
زيربت

36863.80723,481023,48123,481وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يديشر عبر هاگشهوژپ  يقرش ناجيابرذآ -

0 124200535,333035,33335,333

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052635,333035,333035,333

351,009.51435,333035,33335,333هژورپيشهوژپ تامدخ

- هغارم ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپمولع هدكشناد
نامرد و تشادهب

6,900 1242011255,533559,000814,533821,433

يئوراد تامدخ همانرب 30301075,00075,000075,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

75,0001.000075,00075,00075,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303152,533409,000561,5330561,533

28,07720.000152,533409,000561,533561,533راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031410,000010,000010,000

10,0001.00010,000010,00010,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031543,00015,00058,000058,000

29,0002.00043,00015,00058,00058,000درومايرالام اب هزرابم تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031640,00060,000100,0000100,000

50,0002.00040,00060,000100,000100,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 هغارم ينامرد و يتشادهب تامدخ و يكشزپمولع هدكشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,000 124201238,7131,10039,81341,813

ينادراك شزومآ همانرب 3010610,00050010,500010,500

33930.97310,00050010,50010,500وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010727,71360028,313028,313

44264.05727,71360028,31328,313وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012950005000500

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

717.0425000500500وجشناد
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,0002,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016650005000500

5010.0005000500500وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

374,603 12430011,845,4568,600,00010,445,45610,820,059

يئوراد تامدخ همانرب 3030102,164,0002,164,00002,164,000

2,164,0001.00002,164,0002,164,0002,164,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,060,4216,130,0007,190,42107,190,421

359,52120.0001,060,4216,130,0007,190,4217,190,421راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031499,920099,920099,920

99,9201.00099,920099,92099,920تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315381,287147,000528,2870528,287

164,1433.218381,287147,000528,287528,287رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316283,828159,000442,8280442,828

221,4142.000283,828159,000442,828442,828رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032420,000020,000020,000

1,00020.00020,000020,00020,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 ناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد  -
ندرگ و رس و ينيب ،ولگ ،شوگ تاقيقحت زكرم

700 12430028,8301,20010,03010,730

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000700700
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 105268,8301,20010,030010,030

101,003.0008,8301,20010,03010,030هژورپيشهوژپ تامدخ

 ناريا ينامرد، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
لمكم و يمالسا بط،يكشزپ خيرات تاعلاطم هسسوم

4,300 124300313,8051,20015,00519,305

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060004,3004,300

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052613,8051,20015,005015,005

151,000.33313,8051,20015,00515,005هژورپيشهوژپ تامدخ

 ناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

7,500 12430041,337,693200,0001,537,6931,545,193

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050686,9754,00090,975090,975

901,010.83386,9754,00090,97590,975هژورپيشهوژپ تامدخ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107272,7050272,7050272,705

4,26164.000272,7050272,705272,705وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109339,4120339,4120339,412

3131,084.383339,4120339,412339,412وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121349,810184,000533,8100533,810

5,73993.014349,810184,000533,810533,810وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128162,2250162,2250162,225

1,88686.015162,2250162,225162,225وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012910,000010,000010,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,4287.00310,000010,00010,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460007,5007,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166116,56612,000128,5660128,566

12,85610.000116,56612,000128,566128,566وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

يئاجر ديهش قورع و بلق ينامرد و يتاقيقحت، يشزومآ زكرم
نامرد و تشادهب - 

6,000 1243021251,1822,400,0002,651,1822,657,182

يئوراد تامدخ همانرب 303010600,000600,0000600,000

600,0001.0000600,000600,000600,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303251,1821,800,0002,051,18202,051,182

102,55920.000251,1821,800,0002,051,1822,051,182راميبيرتسب نامرد تامدخ

- يئاجر ديهش قورع و بلق ينامرد و يتاقيقحت، يشزومآ زكرم
يشزومآ ياه همانرب يارجا

600 124302298,74510,000108,745109,345

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,84001,84001,840

2920.0001,84001,8401,840هژورپيشهوژپ تامدخ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010963,76010,00073,760073,760

676109.11263,76010,00073,76073,760وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012826,988026,988026,988

31386.22426,988026,98826,988وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,11702,11702,117

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

3027.0102,11702,1172,117وجشناد
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000600600

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301664,04004,04004,040

40410.0004,04004,0404,040وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

- يياجر ديهش قورع و بلق ينامرد و يتاقيقحت، يشزومآ زكرم
بلق كيتنژ تاقيقحت زكرم

2,500 124302316,7413,00019,74122,241

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060002,5002,500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052616,7413,00019,741019,741

181,096.72216,7413,00019,74119,741هژورپيشهوژپ تامدخ

جرك ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

26,000 12430511,139,1122,389,0903,528,2023,554,202

يئوراد تامدخ همانرب 303010449,200449,2000449,200

449,2001.0000449,200449,200449,200وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303607,8351,811,6002,419,43502,419,435

120,59720.062607,8351,811,6002,419,4352,419,435راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314185,2740185,2740185,274

4,821,4700.038185,2740185,274185,274تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315221,87742,770264,6470264,647

132,3232.000221,87742,770264,647264,647رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316114,12685,520199,6460199,646

99,8232.000114,12685,520199,646199,646رفنهداوناخ تشادهب تامدخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 جرك ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,000 1243052109,04710,500119,547121,547

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050610,2922,00012,292012,292

121,024.33310,2922,00012,29212,292هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301052,04902,04902,049

7826.2692,04902,0492,049رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010611,750011,750011,750

37931.00311,750011,75011,750وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010751,1214,00055,121055,121

86164.02051,1214,00055,12155,121وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012118,1883,00021,188021,188

22793.33918,1883,00021,18821,188وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012947804780478

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

687.0294780478478وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,0002,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016615,1691,50016,669016,669

1,66610.00515,1691,50016,66916,669وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  ناهفصا -

61,000 12440013,758,0619,824,61913,582,68013,643,680

يئوراد تامدخ همانرب 3030102,920,0002,920,00002,920,000

2,920,0001.00002,920,0002,920,0002,920,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,858,8466,024,6197,883,46507,883,465

17,660,4330.4461,858,8466,024,6197,883,4657,883,465راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314496,4670496,4670496,467

16,636,8350.030496,4670496,467496,467تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315616,689460,0001,076,68901,076,689

6,165,2430.175616,689460,0001,076,6891,076,689رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316615,038420,0001,035,03801,035,038

341,8803.027615,038420,0001,035,0381,035,038رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 30324171,0210171,0210171,021

8,466,6080.020171,0210171,021171,021راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناهفصا يكشزپ مولع هاگشهوژپ  ناهفصا -

2,000 124400217,09011,00028,09030,090

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060002,0002,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052617,09011,00028,090028,090

281,003.21417,09011,00028,09028,090هژورپيشهوژپ تامدخ

 ناهفصا  ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

5,000 12440031,198,448226,6001,425,0481,430,048
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506152,69252,060204,7520204,752

10,32619.829152,69252,060204,752204,752هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301053,44803,44803,448

24813.9033,44803,4483,448رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301066,7361,0007,73607,736

28227.4336,7361,0007,7367,736وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107325,0003,800328,8000328,800

5,22362.952325,0003,800328,800328,800وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109250,0000250,0000250,000

1,474169.607250,0000250,000250,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121235,377137,000372,3770372,377

2,615142.400235,377137,000372,377372,377وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012872,26330,940103,2030103,203

1,07396.18272,26330,940103,203103,203وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012962,972062,972062,972

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

10,6565.91062,972062,97262,972وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460005,0005,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016689,9601,80091,760091,760

10,6558.61289,9601,80091,76091,760وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5,000ناهفصا قورع و بلق تاقيقحت زكرم 124400420,1819,00029,18134,181

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060005,0005,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052620,1819,00029,181029,181

291,006.24120,1819,00029,18129,181هژورپيشهوژپ تامدخ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  ناتسدرك -

171,000 12440211,814,3122,791,0004,605,3124,776,312

يئوراد تامدخ همانرب 303010282,000282,0000282,000

282,0001.0000282,000282,000282,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303858,8201,700,0002,558,82002,558,820

8,526,0830.300858,8201,700,0002,558,8202,558,820راميبيياپرس نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314121,0730121,0730121,073

8,031,9110.015121,0730121,073121,073تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315337,54264,000401,5420401,542

2,976,4490.135337,54264,000401,542401,542رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316343,518745,0001,088,51801,088,518

165,0526.595343,518745,0001,088,5181,088,518رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 30324153,3590153,3590153,359

4,087,4990.038153,3590153,359153,359راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 جدننس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

32,500 1244022257,52254,200311,722344,222
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105069,5001809,68009,680

2,2194.3629,5001809,6809,680هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301054,00004,00004,000

5375.4724,00004,0004,000رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010627,000027,000027,000

61442.62327,000027,00027,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010742,00052,00094,000094,000

1,12283.77942,00052,00094,00094,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010912,000012,000012,000

31737.85512,000012,00012,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012198,52222098,742098,742

562175.69898,52222098,74298,742وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301288,00008,00008,000

23134.6328,00008,0008,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012949,000049,000049,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

2,29021.39749,000049,00049,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600032,50032,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301667,5001,8009,30009,300

2,2904.0617,5001,8009,3009,300وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  ناتسرل -

28,000 12441012,244,4854,266,8786,511,3636,539,363

يئوراد تامدخ همانرب 303010550,708550,7080550,708

550,7081.0000550,708550,708550,708وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303943,1572,915,0803,858,23703,858,237

192,91220.000943,1572,915,0803,858,2373,858,237راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314162,2460162,2460162,246

162,2461.000162,2460162,246162,246تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315691,94185,890777,8310777,831

388,9152.000691,94185,890777,831777,831راميبيياپرس نامرد تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316427,289715,2001,142,48901,142,489

571,2442.000427,289715,2001,142,4891,142,489رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032419,852019,852019,852

99220.01219,852019,85219,852راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 دابآ مرخ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

42,000 1244102275,9024,643280,545322,545

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050638,036038,036038,036

381,000.94738,036038,03638,036هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301054,35604,35604,356

16726.0844,35604,3564,356رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينادراك شزومآ همانرب 301066,84006,84006,840

22031.0916,84006,8406,840وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010776,95271377,665077,665

1,21364.02776,95271377,66577,665وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301091,70001,70001,700

15113.3331,70001,7001,700وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121101,899840102,7390102,739

1,10493.061101,899840102,739102,739وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301287,57707,57707,577

8886.1027,57707,5777,577وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012912,506012,506012,506

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,7867.00212,506012,50612,506وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600042,00042,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016626,0363,09029,126029,126

2,91210.00226,0363,09029,12629,126وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 دابآمرخ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
رتخدلپ يراتسرپ هدكشناد

2,500 124410311,741011,74114,241

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,741011,741011,741

18364.15811,741011,74111,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ماليا ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب - 

12,000 1244201999,559991,7281,991,2872,003,287

يئوراد تامدخ همانرب 30301055,00055,000055,000

55,0001.000055,00055,00055,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303583,559666,7281,250,28701,250,287

62,51420.000583,559666,7281,250,2871,250,287راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031465,000065,000065,000

65,0001.00065,000065,00065,000تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315189,00070,000259,0000259,000

129,5002.000189,00070,000259,000259,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316152,000200,000352,0000352,000

176,0002.000152,000200,000352,000352,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 ماليا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

52,500 1244202183,2673,330186,597239,097

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105069,2004449,64409,644

10964.4009,2004449,6449,644هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301053,50003,50003,500

13525.9263,50003,5003,500رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

444



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينادراك شزومآ همانرب 3010623,50055024,050024,050

77630.99223,50055024,05024,050وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010755,5371,00056,537056,537

88364.02855,5371,00056,53756,537وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012167,5001,33668,836068,836

74093.02267,5001,33668,83668,836وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301282,50002,50002,500

2986.2072,50002,5002,500وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012910,500010,500010,500

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,5007.00010,500010,50010,500وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600052,50052,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016611,030011,030011,030

1,10310.00011,030011,03011,030وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 يدنج ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  زاوها روپاش -

144,000 12450013,045,39118,777,74421,823,13521,967,135

يئوراد تامدخ همانرب 3030103,221,1143,221,11403,221,114

3,221,1141.00003,221,1143,221,1143,221,114وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,546,67612,832,16414,378,840014,378,840

718,94220.0001,546,67612,832,16414,378,84014,378,840راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314215,1230215,1230215,123
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

215,1231.000215,1230215,123215,123تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315762,292324,6411,086,93301,086,933

543,4662.000762,292324,6411,086,9331,086,933رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316498,3002,399,8252,898,12502,898,125

1,449,0922.000498,3002,399,8252,898,1252,898,125رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032423,000023,000023,000

1,15020.00023,000023,00023,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 زاوها ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

54,300 1245002864,920234,7301,099,6501,153,950

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050619,4938,80028,293028,293

281,010.46419,4938,80028,29328,293هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301059,56209,56209,562

36825.9849,56209,5629,562رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010611,967011,967011,967

38631.00311,967011,96711,967وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107267,54522,578290,1230290,123

4,53364.002267,54522,578290,123290,123وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 30109222,3740222,3740222,374

2,040109.007222,3740222,374222,374وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121151,050191,590342,6400342,640
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3,68493.008151,050191,590342,640342,640وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012863,760063,760063,760

74186.04663,760063,76063,760وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012985,315085,315085,315

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

12,1887.00085,315085,31585,315وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600054,30054,300

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016633,85411,76245,616045,616

4,5629.99933,85411,76245,61645,616وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 يدنج ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
زاوها يكشزپ مولع هاگشهوژپ -  زاوها روپاش

0 124500324,353024,35324,353

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052624,353024,353024,353

241,014.70824,353024,35324,353هژورپيشهوژپ تامدخ

لوفزد ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

10,000 1245021642,0341,660,7392,302,7732,312,773

يئوراد تامدخ همانرب 303010276,737276,7370276,737

276,7371.0000276,737276,737276,737وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303271,000956,2021,227,20201,227,202

61,36020.000271,000956,2021,227,2021,227,202راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031445,000045,000045,000

45,0001.00045,000045,00045,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315176,03427,800203,8340203,834

203,8341.000176,03427,800203,834203,834رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316135,000400,000535,0000535,000

535,0001.000135,000400,000535,000535,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032415,000015,000015,000

75020.00015,000015,00015,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 لوفزد ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

32,800 124502255,6734,50060,17392,973

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105062,0006002,60002,600

3866.6672,0006002,6002,600هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301054,00004,00004,000

15425.9744,00004,0004,000رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301065,00005,00005,000

16131.0565,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010739,4533,00042,453042,453

66364.03239,4533,00042,45342,453وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 301212,00002,00002,000

2195.2382,00002,0002,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,22002,22002,220
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

3177.0032,22002,2202,220وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600032,80032,800

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,0009001,90001,900

19010.0001,0009001,9001,900وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

نادابآ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

12,000 1245041986,7942,301,9803,288,7743,300,774

يئوراد تامدخ همانرب 30301054,00054,000054,000

54,0001.000054,00054,00054,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303500,7941,617,9802,118,77402,118,774

105,93920.000500,7941,617,9802,118,7742,118,774راميبيياپرس نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031458,300058,300058,300

58,3001.00058,300058,30058,300تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315303,50070,000373,5000373,500

186,7502.000303,50070,000373,500373,500رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316119,000560,000679,0000679,000

339,5002.000119,000560,000679,000679,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303245,20005,20005,200

26020.0005,20005,2005,200راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

نادابآ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

500 124504254,7261,80056,52657,026
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,50001,50001,500

2750.0001,50001,5001,500هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301054,60004,60004,600

17725.9894,60004,6004,600رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010725,2001,20026,400026,400

41264.07825,2001,20026,40026,400وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012118,93660019,536019,536

21093.02918,93660019,53619,536وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,15002,15002,150

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

3077.0032,15002,1502,150وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000500500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301662,34002,34002,340

23410.0002,34002,3402,340وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  ناليگ -

90,000 12460012,779,6443,436,6976,216,3416,306,341

يئوراد تامدخ همانرب 303010224,000224,0000224,000

224,0001.0000224,000224,000224,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,512,6862,438,6973,951,38303,951,383

197,56920.0001,512,6862,438,6973,951,3833,951,383راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314112,5000112,5000112,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

112,5001.000112,5000112,500112,500تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315610,592150,000760,5920760,592

380,2962.000610,592150,000760,592760,592رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316538,866624,0001,162,86601,162,866

581,4332.000538,866624,0001,162,8661,162,866رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303245,00005,00005,000

25020.0005,00005,0005,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 تشر ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

211,700 1246002523,219120,000643,219854,919

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105067,5273,00010,527010,527

101,052.7007,5273,00010,52710,527هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301055,10005,10005,100

19626.0205,10005,1005,100رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301062,00002,00002,000

6431.2502,00002,0002,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107178,62033,000211,6200211,620

3,30664.011178,62033,000211,620211,620وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010934,846034,846034,846

319109.23534,846034,84634,846وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121240,80182,000322,8010322,801
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3,47093.026240,80182,000322,801322,801وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301285,88305,88305,883

6886.5155,88305,8835,883وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301297,54407,54407,544

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,0777.0057,54407,5447,544وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000211,700211,700

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016640,8982,00042,898042,898

4,28910.00240,8982,00042,89842,898وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  نامرك -

296,501 12470011,929,2113,208,0605,137,2715,433,772

يئوراد تامدخ همانرب 303010525,543525,5430525,543

525,5431.0000525,543525,543525,543وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303902,0862,179,2963,081,38203,081,382

154,06920.000902,0862,179,2963,081,3823,081,382راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314118,8960118,8960118,896

118,8961.000118,8960118,896118,896تيروماميرهش نورب تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315486,172105,704591,8760591,876

298,9381.980486,172105,704591,876591,876رفنهداوناخ ميظنت تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316392,057397,517789,5740789,574
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

394,7872.000392,057397,517789,574789,574رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032430,000030,000030,000

1,50020.00030,000030,00030,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 نامرك ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

12,000 1247002617,326161,000778,326790,326

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050621,0001,00022,000022,000

221,000.00021,0001,00022,00022,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301054,50004,50004,500

17326.0124,50004,5004,500رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010622,100022,100022,100

71231.03922,100022,10022,100وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107105,0000105,0000105,000

1,64064.024105,0000105,000105,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010985,000085,000085,000

779109.11485,000085,00085,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121286,626140,000426,6260426,626

4,58793.008286,626140,000426,626426,626وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012824,300024,300024,300

28286.17024,300024,30024,300وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012956,000056,000056,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

8,0007.00056,000056,00056,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600012,00012,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016612,80020,00032,800032,800

3,28010.00012,80020,00032,80032,800وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 نامرك ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرك يكشزپ مولع هاگشهوژپ

500 124700319,366019,36619,866

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000500500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052619,366019,366019,366

191,019.26319,366019,36619,366هژورپيشهوژپ تامدخ

نامرك ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
ناجريس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد

2,500 124700421,741021,74124,241

ينادراك شزومآ همانرب 301065,00005,00005,000

16131.0565,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010716,741016,741016,741

26164.14216,741016,74116,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

-  ناجنسفر ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب

10,000 1247011457,038660,0001,117,0381,127,038

يئوراد تامدخ همانرب 30301062,50062,500062,500

62,5001.000062,50062,50062,500وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303261,600500,000761,6000761,600
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

38,08020.000261,600500,000761,600761,600راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031440,000040,000040,000

40,0001.00040,000040,00040,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031561,00025,00086,000086,000

43,0002.00061,00025,00086,00086,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031689,43872,500161,9380161,938

80,9692.00089,43872,500161,938161,938رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303245,00005,00005,000

25020.0005,00005,0005,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

يشزومآ ياه همانرب  يارجا 81,000 ناجنسفر يكشزپ مولع هاگشناد - 1247012216,78411,300228,084309,084

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105065,50005,50005,500

6916.6675,50005,5005,500هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301051,86001,86001,860

7126.1971,86001,8601,860رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301065,10005,10005,100

16431.0985,10005,1005,100وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010751,600051,600051,600

94554.60351,600051,60051,600وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121130,6849,300139,9840139,984
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,50593.013130,6849,300139,984139,984وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012817,400017,400017,400

20286.13917,400017,40017,400وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,00001,00001,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1427.0421,00001,0001,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600081,00081,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301663,6402,0005,64005,640

56410.0003,6402,0005,6405,640وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

- تفريج ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب

11,800 1247061668,8171,234,7711,903,5881,915,388

يئوراد تامدخ همانرب 3030103,8003,80003,800

3,8001.00003,8003,8003,800وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303197,043719,327916,3700916,370

45,81820.000197,043719,327916,370916,370راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031457,506057,506057,506

57,5061.00057,506057,50657,506تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315196,30515,629211,9340211,934

105,9672.000196,30515,629211,934211,934رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316208,963496,015704,9780704,978

456



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

352,4892.000208,963496,015704,978704,978رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303249,00009,00009,000

45020.0009,00009,0009,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 تفريج ينامرد ، يتشادهب تامدخ و  يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,000 124706282,20773482,94184,941

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,62001,62001,620

2810.0001,62001,6201,620هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301054,00004,00004,000

15326.1444,00004,0004,000رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301062,00002,00002,000

6431.2502,00002,0002,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010733,47241633,888033,888

52964.06033,47241633,88833,888وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012133,61531833,933033,933

36493.22333,61531833,93333,933وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,00002,00002,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

2857.0182,00002,0002,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,0002,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301665,50005,50005,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

55010.0005,50005,5005,500وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

مب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

5,200 1247071365,723726,4631,092,1861,097,386

يئوراد تامدخ همانرب 303010131,758131,7580131,758

131,7581.0000131,758131,758131,758وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303103,941323,184427,1250427,125

21,35620.000103,941323,184427,125427,125راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031447,047047,047047,047

47,0471.00047,047047,04747,047تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315100,87316,939117,8120117,812

58,9062.000100,87316,939117,812117,812رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316108,862254,582363,4440363,444

181,7222.000108,862254,582363,444363,444رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303245,00005,00005,000

25020.0005,00005,0005,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 مب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد - يارجا
يشزومآ ياه همانرب

1,500 124707232,5792,70035,27936,779

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,40001,40001,400

2700.0001,40001,4001,400هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301052,1007002,80002,800

458



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10726.1682,1007002,8002,800رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301062,3506002,95002,950

9531.0532,3506002,9502,950وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010716,33780017,137017,137

26764.18416,33780017,13717,137وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 301213,2406003,84003,840

4193.6593,2406003,8403,840وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012950005000500

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

717.0425000500500وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460001,5001,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301666,65206,65206,652

66510.0036,65206,6526,652وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  هاشنامرك -

98,000 12480012,346,0627,344,5339,690,5959,788,595

يئوراد تامدخ همانرب 3030102,638,4552,638,45502,638,455

2,638,4551.00002,638,4552,638,4552,638,455وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303973,1483,502,5394,475,68704,475,687

11,024,9610.406973,1483,502,5394,475,6874,475,687راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314322,0690322,0690322,069
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10,385,9540.031322,0690322,069322,069تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315531,128262,287793,4150793,415

3,848,8050.206531,128262,287793,415793,415رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316400,816941,2521,342,06801,342,068

213,4276.288400,816941,2521,342,0681,342,068رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 30324118,9010118,9010118,901

5,285,4890.022118,9010118,901118,901راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 هاشنامرك ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

12,200 1248002463,192386,964850,156862,356

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050683,52980,418163,9470163,947

3,90541.98483,52980,418163,947163,947هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301057,00007,00007,000

9474.4687,00007,0007,000رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301065,00005,00005,000

10746.7295,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010787,83748,931136,7680136,768

1,97569.25087,83748,931136,768136,768وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010944,000044,000044,000

55778.99544,000044,00044,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121150,0000150,0000150,000

460



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

989151.668150,0000150,000150,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301233,00003,00003,000

5060.0003,00003,0003,000وجشنادرقنس هدكشناد رد يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك اقترا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301288,00008,00008,000

40619.7048,00008,0008,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012930,436030,436030,436

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

4,0297.55430,436030,43630,436وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600012,20012,200

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016644,390257,615302,0050302,005

4,02974.95844,390257,615302,005302,005وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  ناردنزام -

119,001 12490013,253,8316,264,1329,517,9639,636,964

يئوراد تامدخ همانرب 303010340,000340,0000340,000

340,0001.0000340,000340,000340,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,463,7204,604,1326,067,85206,067,852

303,39220.0001,463,7204,604,1326,067,8526,067,852راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314154,5090154,5090154,509

154,5091.000154,5090154,509154,509تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315715,350484,0001,199,35001,199,350

461



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

599,6752.000715,350484,0001,199,3501,199,350رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316888,240836,0001,724,24001,724,240

862,1202.000888,240836,0001,724,2401,724,240رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032432,012032,012032,012

1,60020.00832,012032,01232,012راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 يراس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

78,000 1249002520,60196,000616,601694,601

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050634,8631,20036,063036,063

361,001.75034,8631,20036,06336,063هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301052,37102,37102,371

9126.0552,37102,3712,371رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301063,21203,21203,212

10331.1843,21203,2123,212وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107144,8885,760150,6480150,648

2,35364.024144,8885,760150,648150,648وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010974,069074,069074,069

679109.08574,069074,06974,069وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121143,28389,040232,3230232,323

2,49893.004143,28389,040232,323232,323وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012848,920048,920048,920

462



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

56985.97548,920048,92048,920وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012927,422027,422027,422

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

3,9177.00127,422027,42227,422وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600078,00078,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016641,573041,573041,573

4,15710.00141,573041,57341,573وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 لباب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

13,000 1249101676,8261,814,9332,491,7592,504,759

يئوراد تامدخ همانرب 303010125,000125,0000125,000

125,0001.0000125,000125,000125,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303403,9561,488,7871,892,74301,892,743

94,63720.000403,9561,488,7871,892,7431,892,743راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031419,800019,800019,800

19,8001.00019,800019,80019,800تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315138,29457,396195,6900195,690

97,8452.000138,29457,396195,690195,690رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316104,776143,750248,5260248,526

124,2632.000104,776143,750248,526248,526رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

463



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 لباب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

31,300 1249102422,46431,830454,294485,594

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050615,310015,310015,310

151,020.66715,310015,31015,310هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301052,35402,35402,354

9026.1562,35402,3542,354رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301063,18903,18903,189

10330.9613,18903,1893,189وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107122,0139,720131,7330131,733

2,05864.010122,0139,720131,733131,733وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010958,649058,649058,649

538109.01358,649058,64958,649وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121155,27122,110177,3810177,381

1,90793.016155,27122,110177,381177,381وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012833,678033,678033,678

39186.13333,678033,67833,678وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012916,000016,000016,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

2,2857.00216,000016,00016,000وجشناد
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600031,30031,300

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016616,000016,000016,000

1,60010.00016,000016,00016,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  ناتسلگ -

56,000 12492011,996,3423,368,2315,364,5735,420,573

يئوراد تامدخ همانرب 303010180,000180,0000180,000

180,0001.0000180,000180,000180,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303999,4312,502,9553,502,38603,502,386

175,11920.000999,4312,502,9553,502,3863,502,386راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031477,037077,037077,037

77,0371.00077,037077,03777,037تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315413,494123,276536,7700536,770

268,3852.000413,494123,276536,770536,770راميبكينيلكاراپ تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316496,380562,0001,058,38001,058,380

529,1902.000496,380562,0001,058,3801,058,380رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 ناگرگ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

3,000 1249202219,31070,350289,660292,660

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050611,00035011,350011,350
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

111,031.81811,00035011,35011,350هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301051,09901,09901,099

4226.1671,09901,0991,099رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301061,00001,00001,000

3231.2501,00001,0001,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010770,00065,000135,0000135,000

2,10964.01170,00065,000135,000135,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010930,000030,000030,000

275109.09130,000030,00030,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012174,211074,211074,211

79892.99674,211074,21174,211وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012813,000013,000013,000

15186.09313,000013,00013,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301296,0005,00011,000011,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,5717.0026,0005,00011,00011,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,0003,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016613,000013,000013,000

1,30010.00013,000013,00013,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

53,800يشخبناوت و يتسيزهب مولع هاگشناد 1250001474,718250,000724,718778,518
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يئوراد تامدخ همانرب 30301012,00012,000012,000

12,0001.000012,00012,00012,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303474,718238,000712,7180712,718

49,16114.498474,718238,000712,718712,718راميبيرتسب نامرد تامدخ

 يشخبناوت و يتسيزهب مولع هاگشناد - ياه همانرب يارجا
يشزومآ

32,600 1250002217,60975,000292,609325,209

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050613,15836,00049,158049,158

1,87526.21813,15836,00049,15849,158هژورپيشهوژپ تامدخ

ينادراك شزومآ همانرب 301062,55702,55702,557

9626.6352,55702,5572,557وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010762,3164,00066,316066,316

94869.95462,3164,00066,31666,316وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010944,57825,00069,578069,578

74393.64544,57825,00069,57869,578وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012874,000074,000074,000

195379.48774,000074,00074,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301299,0004,00013,000013,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,9356.7189,0004,00013,00013,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600032,60032,600

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016612,0006,00018,000018,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,9359.30212,0006,00018,00018,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 يشخبناوت و يتسيزهب مولع هاگشناد - مولع هاگشهوژپ
يشخبناوت و يتسيزهب

500 125000310,1131,50011,61312,113

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000500500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052610,1131,00011,113011,113

111,010.27310,1131,00011,11311,113هژورپيشهوژپ تامدخ

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053305005000500

1500.0000500500500هژورپيشهوژپ تامدخ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  يبرغ ناجيابرذآ -

142,002 12510013,012,6357,286,95510,299,59010,441,592

يئوراد تامدخ همانرب 3030101,800,0001,800,00001,800,000

1,800,0001.00001,800,0001,800,0001,800,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 303031,637,6354,401,9556,039,59006,039,590

301,98020.0001,637,6354,401,9556,039,5906,039,590راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314105,0000105,0000105,000

105,0001.000105,0000105,000105,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315600,000160,000760,0000760,000

380,0002.000600,000160,000760,000760,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316660,000925,0001,585,00001,585,000

792,5002.000660,000925,0001,585,0001,585,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 هيمورا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

27,500 1251002477,38674,000551,386578,886

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050625,0001,00026,000026,000

261,000.00025,0001,00026,00026,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 3010510,000010,000010,000

38525.97410,000010,00010,000رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010622,0003,00025,000025,000

80631.01722,0003,00025,00025,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107127,0008,000135,0000135,000

2,10964.011127,0008,000135,000135,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010913,500013,500013,500

124108.87113,500013,50013,500وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121221,38643,000264,3860264,386

2,84392.995221,38643,000264,386264,386وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301286,50019,00025,500025,500

29785.8596,50019,00025,50025,500وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012940,000040,000040,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

5,7147.00040,000040,00040,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600027,50027,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016612,000012,000012,000

1,20010.00012,000012,00012,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  يرايتخب و لاحمراهچ -

23,000 12520011,401,5182,165,3033,566,8213,589,821

يئوراد تامدخ همانرب 303010773,000773,0000773,000

773,0001.0000773,000773,000773,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303787,518702,3031,489,82101,489,821

74,49120.000787,518702,3031,489,8211,489,821راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031494,000094,000094,000

94,0001.00094,000094,00094,000تيرومامسنالوبمآ روتوم يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315305,000420,000725,0000725,000

362,5002.000305,000420,000725,000725,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316205,000270,000475,0000475,000

237,5002.000205,000270,000475,000475,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 دركرهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

22,500 1252002245,2477,450252,697275,197
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105066,00006,00006,000

61,000.0006,00006,0006,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301055,90005,90005,900

22725.9915,90005,9005,900رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301064,00004,00004,000

12931.0084,00004,0004,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010768,0002,80070,800070,800

1,10664.01468,0002,80070,80070,800وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010915,300015,300015,300

140109.28615,300015,30015,300وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012193,0002,10095,100095,100

1,02392.96293,0002,10095,10095,100وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012826,00085026,850026,850

31286.05826,00085026,85026,850وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012914,000014,000014,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

2,0007.00014,000014,00014,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600022,50022,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016613,0471,70014,747014,747

1,4759.99813,0471,70014,74714,747وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دركرهش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نجورب يراتسرپ هدكشناد

2,500 125200311,741011,74114,241

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,741011,741011,741

18364.15811,741011,74111,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخو يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب ناگزمره -

56,300 12530012,021,1503,065,8595,087,0095,143,309

يئوراد تامدخ همانرب 3030101,000,0001,000,00001,000,000

1,000,0001.00001,000,0001,000,0001,000,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303981,1501,165,8592,147,00902,147,009

107,35020.000981,1501,165,8592,147,0092,147,009راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031480,000080,000080,000

80,0001.00080,000080,00080,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315500,000500,0001,000,00001,000,000

500,0002.000500,000500,0001,000,0001,000,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316450,000400,000850,0000850,000

425,0002.000450,000400,000850,000850,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

سابعردنب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا - 

42,000 1253002287,250107,788395,038437,038
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105066,9008017,70107,701

8962.6256,9008017,7017,701هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301055,40005,40005,400

20825.9625,40005,4005,400رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010623,000023,000023,000

56,7420.40523,000023,00023,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010788,00054,736142,7360142,736

2,23064.00788,00054,736142,736142,736وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010924,000024,000024,000

220109.09124,000024,00024,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121102,00052,251154,2510154,251

1,65992.978102,00052,251154,251154,251وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012813,450013,450013,450

15686.21813,450013,45013,450وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012914,500014,500014,500

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

2,0717.00114,500014,50014,500وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600042,00042,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016610,000010,000010,000

1,00010.00010,000010,00010,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 نادهاز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

149,000 12540011,758,1544,143,6685,901,8226,050,822

يئوراد تامدخ همانرب 303010240,000240,0000240,000

240,0001.0000240,000240,000240,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303712,0622,623,6683,335,73003,335,730

166,78620.000712,0622,623,6683,335,7303,335,730راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314122,2750122,2750122,275

122,2751.000122,2750122,275122,275تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315467,520140,000607,5200607,520

303,7602.000467,520140,000607,520607,520رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316377,6121,140,0001,517,61201,517,612

758,8062.000377,6121,140,0001,517,6121,517,612رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032478,685078,685078,685

3,93420.00178,685078,68578,685راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 نادهاز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

71,700 1254002456,645118,000574,645646,345

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105069,90009,90009,900

10990.0009,90009,9009,900هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301054,95004,95004,950

19026.0534,95004,9504,950رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينادراك شزومآ همانرب 301064,90004,90004,900

15831.0134,90004,9004,900وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107124,00026,000150,0000150,000

2,34463.993124,00026,000150,000150,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010989,280089,280089,280

819109.01189,280089,28089,280وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121168,72087,500256,2200256,220

2,75593.002168,72087,500256,220256,220وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012825,000025,000025,000

29185.91125,000025,00025,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301297,50007,50007,500

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,0717.0037,50007,5007,500وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600071,70071,700

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016622,3954,50026,895026,895

2,6909.99822,3954,50026,89526,895وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

نادهاز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
شاخ تمالس شزومآ عمتجم

2,500 125400323,481023,48125,981

يسانشراك شزومآ همانرب 3010723,481023,481023,481

36664.15623,481023,48123,481وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 لباز ينامرد ، يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب

60,400 1254031700,050968,4211,668,4711,728,871

يئوراد تامدخ همانرب 30301050,00050,000050,000

50,0001.000050,00050,00050,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303360,790678,4211,039,21101,039,211

51,96120.000360,790678,4211,039,2111,039,211راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031435,000035,000035,000

35,0001.00035,000035,00035,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315151,48080,000231,4800231,480

115,7402.000151,48080,000231,480231,480رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316142,780160,000302,7800302,780

151,3902.000142,780160,000302,780302,780رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 لباز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

3,500 1254032164,4105,400169,810173,310

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105062,40002,40002,400

21,200.0002,40002,4002,400هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301054,70004,70004,700

18026.1114,70004,7004,700رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينادراك شزومآ همانرب 301065,80005,80005,800

18731.0165,80005,8005,800وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010767,0001,00068,000068,000

1,06264.03067,0001,00068,00068,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012162,7101,00063,710063,710

68593.00762,7101,00063,71063,710وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301281,80001,80001,800

2185.7141,80001,8001,800وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,00002,00002,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

2866.9932,00002,0002,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5003,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016618,0003,40021,400021,400

2,14010.00018,0003,40021,40021,400وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 دزي ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  يقودص ديهش، -

192,001 12550011,280,7063,187,4714,468,1774,660,178

يئوراد تامدخ همانرب 303010730,000730,0000730,000

730,0001.0000730,000730,000730,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303531,2372,257,4712,788,70802,788,708

6,018,4840.463531,2372,257,4712,788,7082,788,708راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031480,000080,000080,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5,669,6530.01480,000080,00080,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315290,00084,000374,0000374,000

2,101,0480.178290,00084,000374,000374,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316190,000116,000306,0000306,000

116,5092.626190,000116,000306,000306,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 30324189,4690189,4690189,469

2,885,3280.066189,4690189,469189,469راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 دزي ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

41,600 1255002545,351220,000765,351806,951

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050634,399213,000247,3990247,399

3,83764.47734,399213,000247,399247,399هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301055,00005,00005,000

9254.3485,00005,0005,000رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301067,00007,00007,000

10566.6677,00007,0007,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107146,7603,000149,7600149,760

1,94177.156146,7603,000149,760149,760وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010953,192053,192053,192

54897.06653,192053,19253,192وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121161,4480161,4480161,448
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

972166.099161,4480161,448161,448وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012865,000065,000065,000

399162.90765,000065,00065,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012937,996037,996037,996

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

3,9609.59537,996037,99637,996وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600041,60041,600

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016634,5564,00038,556038,556

3,9609.73634,5564,00038,55638,556وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

دزي يكشزپ مولع هاگشهوژپ 500 دزي يكشزپ مولع هاگشناد - 125500319,67734,00053,67754,177

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506000500500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052619,67734,00053,677053,677

510,735.40019,67734,00053,67753,677هژورپيشهوژپ تامدخ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  ناجنز -

19,000 12560011,205,1162,557,6433,762,7593,781,759

يئوراد تامدخ همانرب 303010850,000850,0000850,000

850,0001.0000850,000850,000850,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303590,1161,386,8431,976,95901,976,959

98,84820.000590,1161,386,8431,976,9591,976,959راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031455,000055,000055,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

55,0001.00055,000055,00055,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315270,000120,000390,0000390,000

195,0002.000270,000120,000390,000390,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316280,000200,800480,8000480,800

240,4002.000280,000200,800480,800480,800رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 ناجنز ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

45,000 1256002329,03530,641359,676404,676

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105067,00007,00007,000

71,000.0007,00007,0007,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301053,90003,90003,900

15026.0003,90003,9003,900رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301065,20005,20005,200

16830.9525,20005,2005,200وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010765,00030,64195,641095,641

1,49464.01765,00030,64195,64195,641وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010917,000017,000017,000

156108.97417,000017,00017,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121182,0000182,0000182,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,95792.999182,0000182,000182,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012813,000013,000013,000

15186.09313,000013,00013,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012932,000032,000032,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

4,5717.00132,000032,00032,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600045,00045,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301663,93503,93503,935

3949.9873,93503,9353,935وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  نانمس -

35,200 1257001596,892832,0001,428,8921,464,092

يئوراد تامدخ همانرب 303010220,000220,0000220,000

220,0001.0000220,000220,000220,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303268,601550,000818,6010818,601

40,93020.000268,601550,000818,601818,601راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031459,689059,689059,689

59,6891.00059,689059,68959,689تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315149,22327,000176,2230176,223

88,1112.000149,22327,000176,223176,223رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316109,37935,000144,3790144,379
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

72,1892.000109,37935,000144,379144,379رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 نانمس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

51,100 1257002254,52725,350279,877330,977

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105068,6463508,99608,996

81,124.5008,6463508,9968,996هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301057,19007,19007,190

27626.0517,19007,1907,190رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301064,75104,75104,751

15331.0524,75104,7514,751وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010787,66722,000109,6670109,667

1,71364.02087,66722,000109,667109,667وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010920,334020,334020,334

186109.32320,334020,33420,334وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012175,597075,597075,597

81293.10075,597075,59775,597وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012810,295010,295010,295

11986.51310,295010,29510,295وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012910,701010,701010,701
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1,5287.00310,701010,70110,701وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600051,10051,100

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016629,3463,00032,346032,346

3,23410.00229,3463,00032,34632,346وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 نانمس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نادارآ تشادهب هدكشناد

2,500 125700311,74180012,54115,041

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,74180012,541012,541

19564.31311,74180012,54112,541وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 نانمس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
هخرس يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 125700411,74180012,54115,041

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,74180012,541012,541

19564.31311,74180012,54112,541وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 نانمس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نادارآ يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 125700511,74180012,54115,041

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,74180012,541012,541

19564.31311,74180012,54112,541وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 نانمس ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
ناغماد تشادهب هدكشناد

2,500 125700611,7411,10012,84115,341
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,7411,10012,841012,841

20064.20511,7411,10012,84112,841وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 ناتسا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نامرد و تشادهب  ليبدرا -

20,500 12580011,525,0102,842,0004,367,0104,387,510

يئوراد تامدخ همانرب 303010450,200450,2000450,200

450,2001.0000450,200450,200450,200وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303810,0102,060,0002,870,01002,870,010

143,50020.000810,0102,060,0002,870,0102,870,010راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031450,000050,000050,000

50,0001.00050,000050,00050,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315340,00071,800411,8000411,800

205,9002.000340,00071,800411,800411,800رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316315,000260,000575,0000575,000

287,5002.000315,000260,000575,000575,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 ليبدرا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

36,500 1258002286,222119,560405,782442,282

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105064,80004,80004,800
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5960.0004,80004,8004,800هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301051,40001,40001,400

5425.9261,40001,4001,400رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301065,00005,00005,000

16131.0565,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107140,000119,560259,5600259,560

4,05663.994140,000119,560259,560259,560وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301095,22205,22205,222

48108.7925,22205,2225,222وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121102,0000102,0000102,000

1,09792.981102,0000102,000102,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012880008000800

988.8898000800800وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012919,000019,000019,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

2,7147.00119,000019,00019,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600036,50036,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301668,00008,00008,000

80010.0008,00008,0008,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دورهاش ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
نامرد و تشادهب

34,000 1259001405,7101,060,0001,465,7101,499,710

يئوراد تامدخ همانرب 303010200,500200,5000200,500

200,5001.0000200,500200,500200,500وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303162,284761,500923,7840923,784

46,18920.000162,284761,500923,784923,784راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031456,799056,799056,799

56,7991.00056,799056,79956,799تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315101,42723,000124,4270124,427

62,2132.000101,42723,000124,427124,427رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031675,20075,000150,2000150,200

75,1002.00075,20075,000150,200150,200رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

يشزومآ ياه همانرب يارجا 53,500 دورهاش يكشزپ مولع هاگشناد - 1259002138,25514,700152,955206,455

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,29903,29903,299

31,099.6673,29903,2993,299هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301052,09902,09902,099

8026.2382,09902,0992,099رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301064,64804,64804,648
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

14931.1954,64804,6484,648وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010750,668050,668050,668

79164.05650,668050,66850,668وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301095,09805,09805,098

46110.8265,09805,0985,098وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012138,8566,00044,856044,856

48293.06238,8566,00044,85644,856وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301287,34707,34707,347

8586.4357,34707,3477,347وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301294,49804,49804,498

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

6427.0064,49804,4984,498وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600053,50053,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016621,7428,70030,442030,442

3,04410.00121,7428,70030,44230,442وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسرال ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد -
نامرد و تشادهب

8,000 1259041362,629539,790902,419910,419

يئوراد تامدخ همانرب 30301057,79057,790057,790

57,7901.000057,79057,79057,790وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303139,174266,000405,1740405,174
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

20,25920.000139,174266,000405,174405,174راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031422,000022,000022,000

22,0001.00022,000022,00022,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315106,01743,000149,0170149,017

74,5082.000106,01743,000149,017149,017ديدزاب رابسرادم تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031688,533173,000261,5330261,533

13,07719.99988,533173,000261,533261,533رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303246,90506,90506,905

34520.0146,90506,9056,905راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 ناتسرال ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,500 125904247,84450048,34450,844

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,00003,00003,000

31,000.0003,00003,0003,000هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 3010595009500950

3626.3899500950950رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010732,89450033,394033,394

52263.97332,89450033,39433,394وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,50003,50003,500

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

5007.0003,50003,5003,500وجشناد
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301667,50007,50007,500

75010.0007,50007,5007,500وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 ناتسرال ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد -
زوا تشادهب هدكشناد

2,500 125904311,741011,74114,241

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,741011,741011,741

18364.15811,741011,74111,741وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 ناهبهب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد -
نامرد و تشادهب

8,000 1259061289,580552,502842,082850,082

يئوراد تامدخ همانرب 30301055,12655,126055,126

55,1261.000055,12655,12655,126وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303178,025327,626505,6510505,651

25,26420.015178,025327,626505,651505,651راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 3031417,599017,599017,599

17,5991.00017,599017,59917,599تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031542,85365,098107,9510107,951

53,9752.00042,85365,098107,951107,951رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 3031648,398104,652153,0500153,050

76,5252.00048,398104,652153,050153,050رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

489



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 303242,70502,70502,705

13520.0372,70502,7052,705راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

 ناهبهب ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد -
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,500 125906247,7993,96751,76654,266

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050650005000500

5001.0005000500500هژورپيشهوژپ تامدخ

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301052,00702,00702,007

7726.0652,00702,0072,007رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010731,9852,36734,352034,352

53763.97031,9852,36734,35234,352وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,00001,00001,000

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1436.9931,00001,0001,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016612,3071,60013,907013,907

1,3919.99812,3071,60013,90713,907وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

-  رهشناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
نامرد و تشادهب

8,000 1259081720,6701,469,0002,189,6702,197,670

يئوراد تامدخ همانرب 303010587,000587,0000587,000

587,0001.0000587,000587,000587,000وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 30303147,670217,000364,6700364,670
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

18,23419.999147,670217,000364,670364,670راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314110,0000110,0000110,000

110,0001.000110,0000110,000110,000تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 30315179,00075,000254,0000254,000

127,0002.000179,00075,000254,000254,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 30316274,000590,000864,0000864,000

432,0002.000274,000590,000864,000864,000رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032410,000010,000010,000

50020.00010,000010,00010,000راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

-  رهشناريا ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,500 1259082106,5891,200107,789110,289

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301055,40005,40005,400

20825.9625,40005,4005,400رفنيشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010618,18960018,789018,789

258,6060.07318,18960018,78918,789وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010753,00060053,600053,600

83863.96253,00060053,60053,600وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012116,000016,000016,000

17293.02316,000016,00016,000وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012912,000012,000012,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

63318.95712,000012,00012,000وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301662,00002,00002,000

20010.0002,00002,0002,000وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

 شارگ ينامرد ،يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد -
نامرد و تشادهب

8,000 1259101122,628207,143329,771337,771

يئوراد تامدخ همانرب 30301031,70031,700031,700

31,7001.000031,70031,70031,700وراد ملقوراد نيمات

ينامرد تامدخ همانرب 3030380,303159,723240,0260240,026

1,200200.02280,303159,723240,026240,026راميبيرتسب نامرد تامدخ

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 303143,50003,50003,500

3,5001.0003,50003,5003,500تيرومامسنالوبمآ يرهش تيرومام

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031513,5972,82016,417016,417

8,2082.00013,5972,82016,41716,417رفنهداوناخ تشادهب تامدخ

نايياتسور تمالس تامدخ همانرب 303163,75412,90016,654016,654

8,3272.0003,75412,90016,65416,654راميبيياپرس نامرد تامدخ

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 3032421,474021,474021,474

1,07419.99421,474021,47421,474راميبيا هميب ششوپ ريغ نامرد تامدخ

شارگ ينامرد يتشادهب تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد -
يشزومآ ياههمانرب يارجا

2,000 125910217,5281,50019,02821,028
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,14101,14101,141

2570.5001,14101,1411,141هژورپيشهوژپ تامدخ

ينادراك شزومآ همانرب 301062,27902,27902,279

7430.7972,27902,2792,279وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010711,6771,50013,177013,177

20663.96611,6771,50013,17713,177وجشناديشزومآ كمك و  يشزومآ ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012996609660966

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

1387.0009660966966وجشناد

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,0002,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301661,46501,46501,465

1479.9661,46501,4651,465وجشنادهاگباوخ و هميب ، باهذ و بايا و اذغ

329,196رون مايپ هاگشناد 12600011,786,9809,500,00011,286,98011,616,176

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050614,000014,000014,000

28500.00014,000014,00014,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301231,675,9809,500,00011,175,980011,175,980

6,2961,775.0921,675,9809,500,00011,175,98011,175,980دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000329,196329,196

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016697,000097,000097,000

950,0000.10297,000097,00097,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1( شهوژپ و شزومآ ) 0 رون مايپ هاگشناد - يقوقح تاعلاطم زكرم 12600025,6545,82011,47411,474

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105065,6545,82011,474011,474

111,043.0915,6545,82011,47411,474حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

( و شزومآ  رون مايپ هاگشناد - تيريدم تاعلاطم زكرم
1( شهوژپ

0 12600033,39346,56049,95349,953

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,39346,56049,953049,953

77,136.1433,39346,56049,95349,953حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

64,324دورهاش هاگشناد 1262001762,19485,000847,194911,518

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506175,80014,450190,2500190,250

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

100300.64028,0002,06430,06430,064دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

64501.03130,0002,06632,06632,066رفن

200100.32018,0002,06420,06420,064حرطاههمانناياپ زا تيامح

68399.67625,1142,06427,17827,178حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

172150.40723,8062,06425,87025,870شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

161,629.00024,0002,06426,06426,064هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

289100.15226,8802,06428,94428,944رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107288,05018,700306,7500306,750

70653.28235,4302,18737,61737,617وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,30555.00867,4104,37671,78671,786وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

2,25152.378110,6107,293117,903117,903وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,36953.09968,2604,43272,69272,692وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

13051.9386,3404126,7526,752وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010937,4248,50045,924045,924

4123.500375119494494وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

143113.44813,2482,97516,22316,223وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

237112.38421,7054,93026,63526,635وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

23111.8262,0964762,5722,572وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128186,12037,400223,5200223,520

33584.06923,4514,71228,16328,163وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,10371.89967,74811,55779,30579,305وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

92897.98177,83613,09090,92690,926وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

24183.46916,7503,36620,11620,116وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

33151.8183354,6755,0105,010وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012910,0005,95015,950015,950

6,0001.6076,6662,9759,6419,641تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

10063.0903,3342,9756,3096,309دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600064,32464,324

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016664,800064,800064,800

2,9904.68214,000014,00014,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

8,8081.88516,600016,60016,600وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

8,8081.88516,600016,60016,600وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

8,8081.99817,600017,60017,600وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

89,860ناجنز هاگشناد 1263001604,00463,000667,004756,864

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506103,4870103,4870103,487

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

131,016.46213,214013,21413,214دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

12654.3337,85207,8527,852رفن

106200.00021,200021,20021,200حرطاههمانناياپ زا تيامح

72412.20829,679029,67929,679حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

63200.00012,600012,60012,600شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

21,605.0003,21003,2103,210هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

28056.18615,732015,73215,732رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105157,15407,15407,154

6538.4622,50002,5002,500هژورپينيرفآراك هعسوت

3571.4292,50002,5002,500تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

21,077.0002,15402,1542,154عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100015,00015,000

ينادراك شزومآ همانرب 301061,41001,41001,410

4730.0001,41001,4101,410وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107227,05058,000285,0500285,050

1,23858.68358,18614,46372,64972,649وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

65065.41534,4508,07042,52042,520وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,36772.26377,91920,86598,78498,784وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

70382.98745,69512,64558,34058,340وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

18070.87210,8001,95712,75712,757وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010942,539042,539042,539

27111.1113,00003,0003,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

138113.76815,700015,70015,700وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

76118.4219,00009,0009,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

109136.13814,839014,83914,839وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128118,8915,000123,8910123,891

37966.36123,9011,25025,15125,151وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

49776.94036,9891,25038,23938,239وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

35770.16523,7991,25025,04925,049وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

37488.90131,9991,25033,24933,249وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

2781.5932,20302,2032,203وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012910,081010,081010,081

49,3520.0814,00004,0004,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

50121.6206,08106,0816,081دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600074,86074,860

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016693,392093,392093,392

6,1963.88524,072024,07224,072وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

6,1960.3872,40002,4002,400وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

43211.7135,06005,0605,060وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

6,1969.98461,860061,86061,860وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

رهبا يسدنهم و ينف هدكشناد 3,598ناجنز هاگشناد - 126300210,000010,00013,598

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,000010,000010,000

110,000.00010,000010,00010,000دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5983,598

145,568نانمس هاگشناد 1264001748,747160,000908,7471,054,315

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050694,11526,000120,1150120,115
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

100190.00015,0004,00019,00019,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

36500.44413,0005,01618,01618,016رفن

237100.21120,0003,75023,75023,750حرطاههمانناياپ زا تيامح

43399.27913,4553,71417,16917,169حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

93150.53812,0002,00014,00014,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

131,055.38510,0003,72013,72013,720هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

14599.72410,6603,80014,46014,460رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100010,00010,000

يسانشراك شزومآ همانرب 30107304,65964,000368,6590368,659

1,39965.08875,25015,80891,05891,058وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

1,02065.95455,75311,52067,27367,273وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

2,08465.453112,72423,680136,404136,404وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

51065.43527,4205,95233,37233,372وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

63064.36833,5127,04040,55240,552وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010965,78028,80094,580094,580

145157.85515,9206,96922,88922,889وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

140158.06415,3906,73922,12922,129وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

301157.48232,89014,51247,40247,402وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

12180.0001,5805802,1602,160وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012110,8905,60016,490016,490

99166.56610,8905,60016,49016,490وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128190,88018,800209,6800209,680

91092.16776,3527,52083,87283,872وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

40292.32633,7853,33037,11537,115وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

83993.20371,1977,00078,19778,197وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

6892.5885,7265706,2966,296وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

42100.0003,8203804,2004,200وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012910,97116,80027,771027,771

6,0002.6677,4008,60016,00016,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

100117.7103,5718,20011,77111,771دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000135,568135,568

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016671,452071,452071,452

4,3003.64915,689015,68915,689وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

8,6012.07717,863017,86317,863وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

8,6012.08117,900017,90017,900وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

8,6012.32520,000020,00020,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

دازريمهش يكشزپماد هدكشزومآ 3,599نانمس هاگشناد - 126400211,2563,00014,25617,855

ينادراك شزومآ همانرب 301066,5006007,10007,100

12955.0396,5006007,1007,100وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301234,7562,4007,15607,156

12922.1711,9009602,8602,860وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

10143.6009564801,4361,436وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

12922.1711,9009602,8602,860دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

يروآ نفو ملع كراپ 3,599 نانمس هاگشناد - 126400311,9145,00016,91420,513

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105154,0502,0006,05006,050

5300.0001,0005001,5001,500عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

2045.500610300910910هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

5182.000610300910910هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

1560.667610300910910نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

5182.000610300910910دروماهتكرش نايم يروانف لاقتنا هب كمك

1091.000610300910910حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 105183,8141,0004,81404,814

2028.75052550575575حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2030.000500100600600دروميناسر عالطا و يگنهرف ياهتيلاعف ماجنا

1070.000550150700700دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

5150.000550200750750هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

5012.600480150630630تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

1060.000400200600600هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

5111.800409150559559دروملماع ريغ دنفادپ رارقتسا هب كمك

606.6674000400400هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210003,5993,599

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105344,0502,0006,05006,050

3076.6671,9004002,3002,300دروميروانف يبايرازاب

1070.000100600700700تكرشاهتكرش ياهرود يبايزرا و يجنس ناوت

3216.66750600650650هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

20120.0002,0004002,4002,400لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

 نانمس هاگشناد - يتيبرت مولع و يسانشناور هدكشناد
رهشيدهم

3,599 126400421,5754,00025,57529,174

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012321,5754,00025,575025,575

45827.5768,6304,00012,63012,630وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

45818.8438,63008,6308,630وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10431.5004,31504,3154,315دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

502



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

6,599راسمرگ هاگشناد 126450145,64510,00055,64562,244

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012345,64510,00055,645055,645

85633.01218,25810,00028,25828,258وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

85621.32918,258018,25818,258وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10912.9009,12909,1299,129دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460006,5996,599

83,594ناگرگ يعيبط عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد 1265001418,99718,000436,997520,591

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050622,8453,00025,845025,845

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

7052.8573,5002003,7003,700دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

7500.0003,0005003,5003,500رفن

40100.0003,5005004,0004,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

10400.0003,2008004,0004,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

28150.0004,0002004,2004,200شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

31,166.6672,8007003,5003,500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

29101.5522,8451002,9452,945رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107181,9703,000184,9700184,970

1,88198.336181,9703,000184,970184,970وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010966,0002,00068,000068,000

409166.25966,0002,00068,00068,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128100,0007,000107,0000107,000

765139.869100,0007,000107,000107,000وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301295,8123,0008,81208,812

2,5002.3253,8122,0005,8125,812تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

7042.8572,0001,0003,0003,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600083,59483,594

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016642,370042,370042,370

1,5008.00012,000012,00012,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3,0552.0856,37006,3706,370وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

3,0553.92812,000012,00012,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3,0553.92812,000012,00012,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

50,102دبنگ هاگشناد 1265011129,2803,000132,280182,382

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105066,8404007,24007,240

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

5014.60068050730730دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2615.0001,180501,2301,230رفن

10100.000950501,0001,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

504



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5390.0001,900501,9501,950حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

1830.00078050830830شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1800.000700100800800هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

7100.00065050700700رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301064,28004,28004,280

5933.8982,00002,0002,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

5740.0002,28002,2802,280وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010776,0981,40077,498077,498

89235.78531,22070031,92031,920وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

74940.67029,96250030,46230,462وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

33844.72214,91620015,11615,116وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301091,2445001,74401,744

16109.0001,2445001,7441,744وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012816,12250016,622016,622

1851.111720200920920وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

4351.6512,0212002,2212,221وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

23058.61313,38110013,48113,481وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,1862003,38603,386
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,2001.7922,0001502,1502,150تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

5024.7201,186501,2361,236دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600050,10250,102

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016621,510021,510021,510

1,2002.9253,51003,5103,510وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,4022.4986,00006,0006,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,4022.4986,00006,0006,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,4022.4986,00006,0006,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

تشد ونيم يسدنهم و ينف هدكشناد 3,951دبنگ هاگشناد - 12650126,46106,46110,412

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301236,46106,46106,461

14118.8722,66102,6612,661وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

14117.7302,50002,5002,500وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

10130.0001,30001,3001,300دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,9513,951

رهش دازآ يناسنا مولع هدكشناد 0دبنگ هاگشناد - 126501310,000010,00010,000

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,000010,000010,000

25040.00010,000010,00010,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

89,371سراف جيلخ هاگشناد 1267001300,67160,000360,671450,042
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050623,69120,00043,691043,691

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10446.3004,46304,4634,463دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

6371.3332,22802,2282,228رفن

54923.6793,00010,00013,00013,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

6515.3851,00001,0001,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

28519.2985005,0005,5005,500شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1050.0005000500500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

45037.77812,0005,00017,00017,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 301042,00002,00002,000

 هب هتسباو ياهناتسريبد رد هطسوتم هرود نازوماشناد شزومآ
مورحم قطانم رد اههاگشناد

10020.0002,00002,0002,000زومآشناد

يسانشراك شزومآ همانرب 30107182,15040,000222,1500222,150

749126.59077,78617,03094,81694,816وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

22497.64721,873021,87321,873وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

791128.95181,58020,420102,000102,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

9636.0529112,5503,4613,461وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301096,60006,60006,600

12125.0001,50001,5001,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

35102.8573,60003,6003,600وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

13115.3851,50001,5001,500وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012850,640050,640050,640

21681.75017,658017,65817,658وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

22483.72318,754018,75418,754وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

19373.72014,228014,22814,228وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301294,46504,46504,465

28913.8414,00004,0004,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

2518.6004650465465دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600089,37189,371

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016631,125031,125031,125

1,4200.9971,41601,4161,416وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3,9500.2531,00001,0001,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,2000.4551,00001,0001,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

657,2250.04227,709027,70927,709وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

- يعيبط عبانم و يزرواشك هدكشناد سراف جيلخ هاگشناد
ناجزارب

59,098 126700234,4103,00037,41096,508

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105065,44505,44505,445

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

1090.0009000900900دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

519.8009909999رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5418.5191,00001,0001,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

8102.7508220822822حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

402.5001000100100شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

9028.0442,52402,5242,524رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 3010670007000700

2035.0007000700700وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010724,7803,00027,780027,780

35478.47524,7803,00027,78027,780وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600059,09859,098

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301663,48503,48503,485

3001.6675000500500وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3740.5352000200200وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

502.3201160116116وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3747.1362,66902,6692,669وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

مج يسدنهم و ينف هدكشناد 3,599سراف جيلخ هاگشناد - 126700316,0673,00019,06722,666

يسانشراك شزومآ همانرب 3010715,4003,00018,400018,400

26469.69715,4003,00018,40018,400وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460003,5993,599

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016666706670667
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2000.2505005050وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

500.3401701717وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3081.9486000600600وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

56,507ناجنز هياپ مولع يليمكت تاليصحت هاگشناد 1269001141,79145,000186,791243,298

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050635,506035,506035,506

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10350.0003,50003,5003,500دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

2501.0001,00201,0021,002رفن

23200.0004,60004,6004,600حرطاههمانناياپ زا تيامح

27222.2226,00006,0006,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

38197.3687,50007,5007,500شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

21,250.0002,50002,5002,500هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

69150.78310,404010,40410,404رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105152,15502,15502,155

4313.7501,25501,2551,255هژورپينيرفآراك هعسوت

2520.0005000500500تكرشناينبشناد ياهتكرش زا تيامح

2200.0004000400400عارتخاتاعارتخا تبث هب كمك

يسانشراك شزومآ همانرب 301079,7165,00014,716014,716

16688.6519,7165,00014,71614,716وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010928,990028,990028,990

223130.00028,990028,99028,990وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012848,7906,55355,343055,343

57496.41648,7906,55355,34355,343وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301299699,44710,416010,416

7,7040.6434504,5004,9504,950تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

9635.6765194,9475,4665,466دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600056,50756,507

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016615,66524,00039,665039,665

9637.4242,1495,0007,1497,149وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

9633.0949802,0002,9802,980وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

96313.47998012,00012,98012,980وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

96317.19211,5565,00016,55616,556وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

 ناجنز هياپ مولع يليمكت تاليصحت هاگشناد - و ملع كراپ
يروانف

3,599 12690029,3492,00011,34914,948

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105154,8491,0005,84905,849

265.0001300130130عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

255.0001100110110حرطرقتسم ياه تكرش و روانف ياهدحاو ي اه حرط يبايزرا

1349.0003490349349هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

12291.6673,0005003,5003,500نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

250.0001000100100هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

5126.000130500630630لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك

5206.0001,03001,0301,030هام - رفنشناد يزاس دنتسم

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 105182,0005002,50002,500

5100.0000500500500عارتخاتاعارتخا تبث و يبايزرا

540.0002000200200هژورپرگنهدنيآ و ياهعسوت تاعلاطم ماجنا

1100.0001000100100هكبشياهرواشم و ينف تامدخ هئارا هكبش داجيا

514.0007007070دروميروانف يبايرازاب

520.0001000100100دروماههمانمهافت و اهدادرارق يارجا يارب زاين دروم ياهتخاسريز نيمات

240.0008008080هكبشيطابترا و يتاعالطا هكبش نيمات

1008.0008000800800نامزاسكراپ رد رارقتسا يارب الاب شناد اب تامدخ هيارا ياهنامزاس زا تيامح

625.0001500150150هام - رفنشناد يزاس دنتسم

1533.3335000500500حرطروانف ياهدحاو و اه تكرش ياه حرط يزاس يراجت هب كمك

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 105210003,5993,599

يروانف و ملع يساملپيد و اهيراكمه زا تيامح همانرب 105342,5005003,00003,000

1500.0005000500500هاگشيامنيصصخت ياههاگشيامن رد تكرش

20125.0002,0005002,5002,500لوصحماهتكرش تالوصحم تارداص هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,185يعامتجا نيمات و راك هسسوم 127000160,00013,50073,50075,685

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 102240002,1852,185

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 1051014,4006,40020,800020,800

15416.0004,3201,9206,2406,240هژورپياهميب هزوح رد يدربراك ياهشهوژپ

15416.0004,3201,9206,2406,240هژورپنواعت هزوح رد يدربراك ياهشهوژپ

20416.0005,7602,5608,3208,320هژورپيتيامح هزوح رد يدربراك ياهشهوژپ

يا هفرح و ينف يمسرريغ شزومآ همانرب 3011145,6007,10052,700052,700

18,4950.4006,3331,0657,3987,398تعاس -رفننواعت شزومآ

27,1600.4009,4441,42010,86410,864تعاس -رفنراك يسرزاب هزوح رد شزومآ

27,1600.4009,4441,42010,86410,864تعاس -رفنراك تشادهب و تظافح هزوح رد شزومآ

27,1600.4009,4441,42010,86410,864تعاس -رفنيعامتجا نيمات و هافر هزوح رد شزومآ

31,7750.40010,9351,77512,71012,710تعاس -رفنراك طباور هزوح رد شزومآ

ناجنسفر ( ( جع 106,896 رصعيلو هاگشناد 1271001600,62516,000616,625723,521

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105067,80007,80007,800

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

8100.0008000800800دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

9111.1111,00001,0001,000رفن

10100.0001,00001,0001,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

2500.0001,00001,0001,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5200.0001,00001,0001,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

25120.0003,00003,0003,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107375,52511,000386,5250386,525

2,62646.839120,0003,000123,000123,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

2,35050.213115,0003,000118,000118,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,28552.93865,5252,50068,02568,025وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

1,57549.20675,0002,50077,50077,500وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010912,0001,00013,000013,000

51100.9804,8003505,1505,150وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

78100.6417,2006507,8507,850وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128113,5004,000117,5000117,500

22697.34521,0001,00022,00022,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

38299.47637,0001,00038,00038,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

93100.0008,5008009,3009,300وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

49297.96747,0001,20048,20048,200وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012912,600012,600012,600

3,5002.5719,00009,0009,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

11232.1433,60003,6003,600دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000106,896106,896

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016679,200079,200079,200

5,0001.0005,00005,0005,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

8522.3472,00002,0002,000وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

7212.7742,00002,0002,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

9,1587.66570,200070,20070,200وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

1,358يدربراك ،يملع عماج هاگشناد 1272001153,2002,400,0002,553,2002,554,558

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012343,2002,398,0002,441,20002,441,200

1,060,8581.37837,5011,424,1821,461,6831,461,683وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

1,060,8580.0322,08431,50033,58433,584وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

1,060,8580.8923,615942,318945,933945,933دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460001,3581,358

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166110,0002,000112,0000112,000

1,060,8580.00202,0002,0002,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,060,8580.104110,0000110,000110,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

79,990هاشنامرك يتعنص هاگشناد 127300166,81010,50077,310157,300

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105069,0525009,55209,552

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

4450.0001,80001,8001,800دروم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

167.5001200120120حرطاههمانناياپ زا تيامح

40150.0005,5005006,0006,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

5012.6406320632632شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

2050.0001,00001,0001,000رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010745,3509,50054,850054,850

33113.6363,2505003,7503,750وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

68474.70842,1009,00051,10051,100وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301281,28001,28001,280

1680.0001,28001,2801,280وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,00002,00002,000

3504.2861,50001,5001,500تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

8,5000.0595000500500دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600079,99079,990

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301669,1285009,62809,628

7330.5460400400400وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

7330.2732000200200وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

7330.2732000200200وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

73312.0448,7281008,8288,828وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

38,290نادمه يتعنص هاگشناد 127400169,0059,90078,905117,195

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,5202,2003,72003,720

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

5012.000300300600600دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1560.000240320560560رفن

795.714300370670670حرطاههمانناياپ زا تيامح

1531.000217314531531حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

2165.000100230330330شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1560.000210350560560هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

593.800153316469469رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010752,0355,90057,935057,935

88665.38952,0355,90057,93557,935وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301284,2001004,30004,300

4595.5564,2001004,3004,300وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,4501,7003,15003,150

1,2001.5179708501,8201,820تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

10013.3004808501,3301,330دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600038,29038,290

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301669,80009,80009,800
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

4604.3482,00002,0002,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

9312.6852,50002,5002,500وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

9312.6852,50002,5002,500وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

9313.0082,80002,8002,800وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

86,812هيمورا يتعنص هاگشناد 127450199,19732,000131,197218,009

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105063,4985,0008,49808,498

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

3833.3332,50002,5002,500دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1498.0004980498498رفن

9011.1115005001,0001,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

5400.00002,0002,0002,000حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

10100.00001,0001,0001,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

10015.00001,5001,5001,500رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010770,78612,00082,786082,786

1,79146.22370,78612,00082,78682,786وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301093,03803,03803,038

10153.8001,53801,5381,538وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

9166.6671,50001,5001,500وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301285,93110,00015,931015,931
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3580.8861,1311,7002,8312,831وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

16181.3664,8008,30013,10013,100وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301294,0455,0009,04509,045

2,0063.9883,5004,5008,0008,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

2,0060.5215455001,0451,045دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600086,81286,812

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016611,899011,899011,899

8510.7056000600600وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3000.9972990299299وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

200,0000.05511,000011,00011,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

55,910يدرجورب يمظعلا هلا هيآ هاگشناد 1274601134,4887,100141,588197,498

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105068514,1004,95104,951

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

12112.5832511,1001,3511,351دروم

20115.0003002,0002,3002,300حرطاههمانناياپ زا تيامح

3166.667100400500500شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

8100.000200600800800رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107110,0232,000112,0230112,023

1,21650.82259,8002,00061,80061,800وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

52842.51922,450022,45022,450وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

57041.70723,773023,77323,773وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

8149.3834,00004,0004,000وجشنادرنه هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301289,6801,00010,680010,680

7988.8616,3207007,0207,020وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

2687.6922,0802002,2802,280وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1686.2501,2801001,3801,380وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,92001,92001,920

3,0000.3331,00001,0001,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

2,5000.3689200920920دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600055,91055,910

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016612,014012,014012,014

1,2500.8001,00001,0001,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,5000.4061,01401,0141,014وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

7001.4291,00001,0001,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

2,5163.5779,00009,0009,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

68,656مرهج هاگشناد 127470194,7409,500104,240172,896

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105061,1001,4002,50002,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

875.000100500600600دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1300.0003000300300رفن

520.0001000100100حرطاههمانناياپ زا تيامح

363.33390100190190حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

1400.000100300400400شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

1510.00010500510510هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

4100.0004000400400رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301061,7501,1002,85002,850

7538.0001,7501,1002,8502,850وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010777,3004,50081,800081,800

42343.73518,00050018,50018,500وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

34549.10116,04090016,94016,940وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

38553.79219,1101,60020,71020,710وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

48452.99624,1501,50025,65025,650وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301281,36001,36001,360

1780.0001,36001,3601,360وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301291,6002,5004,10004,100

1,0003.0001,0002,0003,0003,000تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3036.6676005001,1001,100دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600068,65668,656

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016611,630011,630011,630

1,6540.1813000300300وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

1,6540.3205300530530وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

1,6540.1813000300300وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

1,6546.34810,500010,50010,500وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

49,720ناتسلگ هاگشناد 1274801187,71418,000205,714255,434

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105066,1952,0008,19508,195

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

7017.9579573001,2571,257دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

1458.000358100458458رفن

23102.1741,8505002,3502,350حرطاههمانناياپ زا تيامح

2450.000800100900900حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

5156.000580200780780شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

2525.0007503001,0501,050هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

14100.0009005001,4001,400رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107140,56610,000150,5660150,566

52655.75125,3254,00029,32529,325وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

95158.88555,0001,00056,00056,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

78272.93053,0314,00057,03157,031وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

10379.7097,2101,0008,2108,210وجشنادرنه هورگ شزومآ

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301092,0002,0004,00004,000

36111.1112,0002,0004,0004,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012816,0002,00018,000018,000

6267.2583,6705004,1704,170وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

17566.74310,88080011,68011,680وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

14110.7141,0505001,5501,550وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

5120.000400200600600وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301293,5882,0005,58805,588

1,7002.6473,0001,5004,5004,500تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

6018.1335885001,0881,088دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600049,72049,720

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016619,365019,365019,365

1,5002.2433,36503,3653,365وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

2,6542.0725,50005,5005,500وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

2,6541.8845,00005,0005,000وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,6542.0725,50005,5005,500وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

لوتك دابآيلع يلاع شزومآ عمتجم 0ناتسلگ هاگشناد - 127480210,000010,00010,000

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012310,000010,000010,000

25040.00010,000010,00010,000وجشنادتيفيك ءاقترا ياه تيلاعف يارجا

(ع)1 81,311هموصعم ترضح هاگشناد 127490164,6283,00067,628148,939

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050615,407015,407015,407

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

5220.0001,10001,1001,100دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

21525.71411,040011,04011,040رفن

2123.5002470247247حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

8300.0002,40002,4002,400هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

2031.0006200620620رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 3010727,2403,00030,240030,240

50460.00027,2403,00030,24030,240وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301239,84109,84109,841

51419.1469,84109,8419,841وجشناديشهوژپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك اقترا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012885008500850

1085.0008500850850وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012975007500750
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1374.3806000600600تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

2540.5911500150150دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600081,31181,311

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016610,540010,540010,540

5145.0002,57002,5702,570وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

5141.0005140514514وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

5141.0005140514514وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

51413.5066,94206,9426,942وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

8,076مق يتعنص هاگشناد 127495182,04112,00094,041102,117

يسانشراك شزومآ همانرب 3010768,66212,00080,662080,662

30050.00015,000015,00015,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

1,30250.43253,66212,00065,66265,662وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301231,90001,90001,900

1,6020.8741,40001,4001,400وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

1005.0005000500500دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460008,0768,076

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016611,479011,479011,479

5004.8162,40802,4082,408وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,6025.6629,07109,0719,071وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

1( نارهاوخ هژيو - ) 7,197 رثوك هاگشناد 127496148,9622,00050,96258,159

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012348,9622,00050,962050,962

92642.52937,5821,80039,38239,382وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

9265.4005,00005,0005,000وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

9267.1066,3802006,5806,580دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460007,1977,197

(س)1 4,099 سجرن هاگشناد 127497122,51350023,01327,112

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012322,51350023,013023,013

24125.7266,0002006,2006,200وجشنادتيفيك ءاقترا ياهتيلاعف يارجا

24110.4272,51302,5132,513وجشناديشزومآ كمك داوم و تاموزلم نيمأت

24159.33614,00030014,30014,300دروميشزومآ ياهتيلاعف هنيهب يارجا هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460004,0994,099

1,130,794شرورپ و شزومآ ترازو 12750012,698,000180,0002,878,0004,008,794

يرامآ يناسرعالطا همانرب 104193,00003,00003,000

1,1002.7273,00003,0003,000هخسنيشزومآ ياهرامآ نيودت و هيهت

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700050,45950,459

يئادتبا شزومآ همانرب 3010216,000016,000016,000

50,0000.0301,50001,5001,500زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف ،يملع همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5100.0005000500500هروديسرد ياههمانرب اب طبترم ياهرانيمس و شيامه يرازگرب

20,0000.0255000500500دلجيشزومآ كمك و يشزومآ عبانم نيمأت

67210.4177,00007,0007,000هام - رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

50,0000.0904,50004,5004,500زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

50,0000.0402,00002,0002,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهصخاش دوبهب هب كمك

يئامنهار شزومآ همانرب 3010318,000018,000018,000

5200.0001,00001,0001,000هژورپيشيامزآ و كرتشم ،صاخ ياههژورپ يارجا

30,0000.0331,00001,0001,000زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف ،يملع همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

5100.0005000500500هروديسرد ياههمانرب اب طبترم ياهرانيمس و شيامه يرازگرب

20,0000.0255000500500دلجيشزومآ كمك و يشزومآ عبانم نيمأت

26422.7276,00006,0006,000هام - رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

10020.0002,00002,0002,000هاگشزومآيزكرم هاگباوخ و يزكرماتسور ،يزور هنابش سرادم هرادا هب كمك

30,0000.1675,00005,0005,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

30,0000.0672,00002,0002,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهصخاش دوبهب هب كمك

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 3010435,000035,000035,000

25200.0005,00005,0005,000هژورپيشيامزآ و كرتشم،صاخ ياههژورپ يارجا

30,0000.0331,00001,0001,000زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف ،يملع همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

10100.0001,00001,0001,000هروديسرد ياههمانرب اب طبترم ياهرانيمس و شيامه يرازگرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

40,0000.0251,00001,0001,000دلجيشزومآ كمك و يشزومآ عبانم نيمأت

44424.77511,000011,00011,000هام - رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

5020.0001,00001,0001,000هاگشزومآيزكرم هاگباوخ و يزكرماتسور،يزور هنابش سرادم هرادا هب كمك

50,0000.1608,00008,0008,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

50,0000.1407,00007,0007,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهصخاش دوبهب هب كمك

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 3010517,000017,000017,000

20,0000.2004,00004,0004,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

5200.0001,00001,0001,000هژورپيشيامزآ و كرتشم ،صاخ ياههژورپ يارجا

20,0000.0255000500500زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف ،يملع همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

5200.0001,00001,0001,000هروديسرد ياههمانرب اب طبترم ياهرانيمس و شيامه يرازگرب

20,0000.0255000500500دلجيشزومآ كمك و يشزومآ عبانم نيمأت

38815.4646,00006,0006,000هام - رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

5020.0001,00001,0001,000هاگشزومآيزكرم هاگباوخ و يزكرماتسور ،يزور هنابش سرادم هرادا هب كمك

20,0000.0501,00001,0001,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهصخاش دوبهب هب كمك

20,0000.1002,00002,0002,000زومآشناد)يراپس نورب( يهاگراك و يلمع ياهشزومآ تامدخ ديرخ هب كمك

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3011420,000020,000020,000

50400.00020,000020,00020,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

ناتسبد زا شيپ شزومآ همانرب 301194,00004,00004,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5100.0005000500500هروديسرد ياههمانرب اب طبترم ياهرانيمس و شيامه يرازگرب

10,0000.1751,75001,7501,750دلجيشزومآ كمك و يشزومآ عبانم نيمأت

10,0000.1751,75001,7501,750دلجنايبرم ياهفرح يامنهار ديلوت و هيهت

روشك زا جراخ نازومآشناد شزومآ همانرب 301201,150,00001,150,00001,150,000

8,58030.070258,0000258,000258,000زومآشناديئادتبا هرود نازومآ شناد شرورپ و شزومآ

2,370153.586364,0000364,000364,000زومآشنادييامنهار هرود نازومآ شناد شرورپ و شزومآ

3,670143.869528,0000528,000528,000زومآشناديهاگشناد شيپ و يرظن هطسوتم هرود نازومآ شناد شرورپ و شزومآ

شناد و راك هطسوتم شزومآ همانرب 3012218,000018,000018,000

2520.0005000500500هاگشزومآيزكرم هاگباوخ و يزكرماتسور ،يزور هنابش سرادم هرادا هب كمك

3166.6675000500500هژورپيشيامزآ و كرتشم ،صاخ ياههژورپ يارجا

30,0000.0331,00001,0001,000زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف ،يملع همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

5200.0001,00001,0001,000هروديسرد ياههمانرب اب طبترم ياهرانيمس و شيامه يرازگرب

20,0000.0255000500500دلجيشزومآ كمك و يشزومآ عبانم نيمأت

20424.5105,00005,0005,000هام - رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

30,0000.2006,00006,0006,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

30,0000.0501,50001,5001,500زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهصخاش دوبهب هب كمك

20,0000.1002,00002,0002,000زومآشناد)يراپس نورب( يهاگراك و يلمع ياهشزومآ تامدخ ديرخ هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 30146000514,112514,112
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30147000446,223446,223

نازومآ شناد يزاسدنمناوت همانرب 3015019,000019,000019,000

100,0000.0303,00003,0003,000زومآشناديگدنز يساسا ياهتراهم شزومآ

100,0000.0303,00003,0003,000زومآشنادهداوناخ ييامنهار و هرواشم تامدخ

100,0000.0303,00003,0003,000زومآشناديزومآشناد ييامنهار و هرواشم تامدخ

100,0000.0303,00003,0003,000زومآشناديعامتجا همانرب قوف ياهتيلاعف

100,0000.0707,00007,0007,000زومآشنادياهرواشم و يتيبرت ياههمانرب تيفيك ءاقترا هب كمك

يشرورپ و يشزومآ ياه تيلاعف همانرب 30151655,000180,000835,0000835,000

3,9006.41025,000025,00025,000هرود-رفننانكراك تدم هاتوك و تمدخ نمض ياهشزومآ هئارا

20425.0008,50008,5008,500همانربيتاغيلبت ياههمانرب يارجا و يناسر عالطا

25520.00013,000013,00013,000همانربتاطابترا و تاعالطا يروانف يربراك و هعسوت

26192.3085,00005,0005,000زومآشناددابآنيش نازومآشناد شرورپ و شزومآ زا تيامح

9,8762.17721,500021,50021,500هام - رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

3201,412.500320,000132,000452,000452,000دروميشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيريدم

11,76025.510252,00048,000300,000300,000هام -رفنييارجا و يرادا ياهتيلاعف تيريدم

2,824,9990.00410,000010,00010,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف ءاقترا هب كمك

نازومآ شناد يتيبرت روما و يشرورپ همانرب 30154353,0000353,0000353,000

2,825,9000.03085,000085,00085,000زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

35200.0007,00007,0007,000نوناك/هاگودرايتيبرت -يگنهرف ياهنوناك و اههاگودرا هرادا

32156.2505,00005,0005,000هروديزومآ شناد ياهرانيمس و شيامه يرازگرب

8507.0596,00006,0006,000دروميبهذم و يرنه ،يگنهرف ياهالاك و تامدخ ديلوت

2,824,9900.088250,0000250,000250,000زومآشناديتيبرت و يشرورپ ياهتيلاعف ءاقترا هب كمك

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30510000120,000120,000

نازومآ شناد تمالس و شزرو همانرب 30513370,0000370,0000370,000

2,825,0000.00720,000020,00020,000زومآشناديزومآ شناد شزرو ياههمانرب يارجا

2,825,0000.01440,000040,00040,000زومآشنادنازومآ شناد تمالس و تشادهب ءاقترا

2,825,0000.00720,000020,00020,000زومآشناديتشادهب ياهتبقارم ماجنا

320312.500100,0000100,000100,000دروميشزرو تاقباسم يرازگرب

2,825,0000.01850,000050,00050,000زومآشناديشزرو و يتشادهب تامادقا يبايراجنه

2,825,0000.050140,0000140,000140,000زومآشنادنازومآ شناد يشزرو ياهتيلاعف تيفيكءاقترا هب كمك

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082220,000020,000020,000

32625.00020,000020,00020,000هناماسيكينورتكلا نيون ياههيور و اههناماس رارقتسا و ارجا ،يربهار

1,358شرورپ و شزومآ يلاع ياروش هناخريبد 127500236,000036,00037,358

اهحرط و حياول يسررب همانرب 1010716,204016,204016,204

11512.8781,48101,4811,481حرطيشرورپو يشزومآ تاررقمو نيناوق عضو و حالصا ،يسررب

2507.0401,76001,7601,760هسلجيصصخت ياه هتيمكو اه نويسيمك تاسلج ليكشت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

48027.00612,963012,96312,963هامرفنيشرورپو يشزومآ ياه تيلاعف تيريدم

يبايزرا و تراظن همانرب 104259,23109,23109,231

50104.0005,20005,2005,200هبوصميلاع ياروش تابوصم رب تراظن و يبايزرا

36011.1974,03104,0314,031زور رفنيشزومآ زكارم زا يتراظن ديدزاب ماجنا

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 301470001,3581,358

شرورپ و شزومآ يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3015310,311010,311010,311

4576.9113,46103,4613,461هسلجيللملانيب يگنهرف تالدابم و يملع ياهتسشن يرازگرب

40171.2506,85006,8506,850هژورپيشيامزآ ياهحرط يارجاو تاعلاطم يدربراك ياهشهوژپ

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016525402540254

1202.1172540254254هرود-رفننانكراك ياهفرح و يملع ياقترا

اهناتسا شرورپ و شزومآ لك تارادا - 0شرورپ و شزومآ ترازو 1275003225,000,0000225,000,000225,000,000

يزومآداوس همانرب 301011,500,00001,500,00001,500,000

179,0002.486445,0000445,000445,000زومآداوسداوس ميكحت هرود شزومآ

110,0004.136455,0000455,000455,000زومآداوس)لاقتنا( داوس هعسوت هرود شزومآ

85,0007.059600,0000600,000600,000زومآداوسيزومآداوس هرود شزومآ

يئادتبا شزومآ همانرب 3010283,000,000083,000,000083,000,000

6,412,0000.062400,0000400,000400,000زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف ،يملع همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

1,029,91217.96318,500,000018,500,00018,500,000هام -رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3,530,08017.98863,500,000063,500,00063,500,000هام -رفنيشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيريدم

6,411,9000.094600,0000600,000600,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

يئامنهار شزومآ همانرب 3010346,500,000046,500,000046,500,000

1,925,0000.156300,0000300,000300,000زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف ،يملع همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

1,068140.449150,0000150,000150,000هاگشزومآيزكرم هاگباوخ و يزكرماتسور ،يزور هنابش سرادم هرادا

796,80017.82114,200,000014,200,00014,200,000هام -رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

1,747,24517.91431,300,000031,300,00031,300,000هام -رفنيشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيريدم

1,922,0000.286550,0000550,000550,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 3010454,400,000054,400,000054,400,000

2,224,8000.270600,0000600,000600,000زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف ،يملع همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

1,068140.449150,0000150,000150,000هاگشزومآيزكرم هاگباوخ و يزكرماتسور ،يزور هنابش سرادم هرادا

1,035,07018.21118,850,000018,850,00018,850,000هام -رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

1,854,15618.33734,000,000034,000,00034,000,000هام -رفنيشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيريدم

2,224,9900.360800,0000800,000800,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 301058,600,00008,600,00008,600,000

299,1350.635190,0000190,000190,000زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف ،يملع همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

276181.15950,000050,00050,000هاگشزومآيزكرم هاگباوخ و يزكرماتسور ،يزور هنابش سرادم هرادا

50,0004.000200,0000200,000200,000زومآشناد)يراپس نورب( يهاگراك و يلمع ياهشزومآ تامدخ ديرخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

142,14017.9402,550,00002,550,0002,550,000هام -رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

289,86018.6645,410,00005,410,0005,410,000هام -رفنيشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيريدم

299,1350.669200,0000200,000200,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

يئانثتسا شزومآ همانرب 301175,000,00005,000,00005,000,000

264,00018.9395,000,00005,000,0005,000,000هام -رفنيشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيريدم

ناتسبد زا شيپ شزومآ همانرب 30119150,0000150,0000150,000

150,0000.33350,000050,00050,000زومآونهنابزود قطانم رد ناتسبد زا شيپ شزومآ

90,0000.55650,000050,00050,000زومآونيياتسور قطانم رد ناتسبد زا شيپ شزومآ

133,0000.37650,000050,00050,000زومآونناتسبد زا شيپ شزومآ ياهصخاش ءاقترا هب كمك

شناد و راك هطسوتم شزومآ همانرب 3012210,700,000010,700,000010,700,000

435,5000.402175,0000175,000175,000زومآشنادينيد و يرنه ،يگنهرف ،يملع همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

500150.00075,000075,00075,000هاگشزومآيزكرم هاگباوخ و يزكرماتسور ،يزور هنابش سرادم هرادا

100,0003.500350,0000350,000350,000زومآشناد)يراپس نورب( يهاگراك و يلمع ياهشزومآ تامدخ ديرخ

177,90017.9883,200,00003,200,0003,200,000هام -رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

362,10018.2276,600,00006,600,0006,600,000هام -رفنيشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيريدم

435,5000.689300,0000300,000300,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

نازومآ شناد يزاسدنمناوت همانرب 30150140,0000140,0000140,000

11,292,5000.00227,000027,00027,000زومآشناديگدنز يساسا ياهتراهم شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

11,292,5000.00227,000027,00027,000زومآشنادهداوناخ ييامنهار و هرواشم تامدخ

11,292,5000.00227,000027,00027,000زومآشناديزومآشناد ييامنهار و هرواشم تامدخ

11,292,5000.00227,000027,00027,000زومآشناديعامتجا همانرب قوف ياهتيلاعف

11,291,5000.00332,000032,00032,000زومآشنادياههرواشم و يتيبرت ياههمانرب تيفيك ءاقترا هب كمك

يشرورپ و يشزومآ ياه تيلاعف همانرب 3015113,100,000013,100,000013,100,000

1,000300.000300,0000300,000300,000هژورپيشيامزآ و كرتشم،صاخ ياههژورپ يارجا

3,00020.00060,000060,00060,000همانربيتاغيلبت ياههمانرب يارجا و يناسر عالطا

6,20064.516400,0000400,000400,000هروديسرد ياههمانرب اب طبترم ياهرانيمس و شيامه يرازگرب

4,499,0000.111500,0000500,000500,000دلجيشزومآ كمك و يشزومآ عبانم نيمأت

15,0006.667100,0000100,000100,000همانربتاطابترا و تاعالطا يروانف يربراك و هعسوت

11,914,9800.045540,0000540,000540,000هام -رفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

576,00018.40310,600,000010,600,00010,600,000هام -رفنييارجا و يرادا ياهتيلاعف تيريدم

11,297,3000.053600,0000600,000600,000زومآشناديشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

شرورپ و شزومآ يدربراك ياهشهوژپ همانرب 30153100,0000100,0000100,000

250180.00045,000045,00045,000هژورپهژيو يدربراك ياهشهوژپ

250100.00025,000025,00025,000هژورپيشهوژپ ياهتخاسريز نيمأت

250120.00030,000030,00030,000هژورپياهنومن يارجا و تاعلاطم

نازومآ شناد يتيبرت روما و يشرورپ همانرب 30154395,0000395,0000395,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

11,293,0000.009100,0000100,000100,000زومآشنادينيد و يرنه، يگنهرف همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

780115.38590,000090,00090,000نوناك/هاگودرايتيبرت و يگنهرف ياهنوناك و اههاگودرا هرادا

256234.37560,000060,00060,000هروديزومآ شناد ياهرانيمس و شيامه يرازگرب

15,0004.66770,000070,00070,000دروميبهذم و يرنه ،يگنهرف ياهالاك و تامدخ ديلوت

11,295,2000.00775,000075,00075,000زومآشناديتيبرت روما و يشرورپ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

ناملعم يا هفرح ياقترا همانرب 30156400,0000400,0000400,000

1,986,5000.172342,0000342,000342,000هرود-رفننانكراك تمدخ نمض شزومآ

150333.33350,000050,00050,000هروديصصخت -يملع ياهشيامه و يبامهدرگ يرازگرب

50160.0008,00008,0008,000نمجناناملعم يملع ياهنمجنا هب كمك

نازومآشناد يهافر تامدخ همانرب 30168645,0000645,0000645,000

433,2360.289125,0000125,000125,000زومآشناديزورهنابش سرادم نازومآشناد هب يتشادهب تامدخ هئارا

433,2360.346150,0000150,000150,000زومآشناديزورهنابش سرادم نازومآشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

 سرادم نازوماشناد هب يناور تشادهب و ياهرواشم تامدخ هئارا
يزورهنابش

433,2360.289125,0000125,000125,000زومآشناد

433,2360.566245,0000245,000245,000زومآشناديزورهنابش سرادم نازومآشناد ياذغ نيمأت

نازومآ شناد تمالس و شزرو همانرب 30513370,0000370,0000370,000

11,099,7000.00665,000065,00065,000زومآشناديزومآ شناد شزرو ياههمانرب يارجا

11,099,6500.00665,000065,00065,000زومآشنادنازومآ شناد تمالس و تشادهب ءاقترا

11,294,5000.00665,000065,00065,000زومآشناديتشادهب ياهتبقارم ماجنا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,500,0000.01845,000045,00045,000زومآشناديشزرو تاقباسم يرازگرب

11,099,7000.00665,000065,00065,000زومآشناديشزرو و يتشادهب تامادقا يبايراجنه

11,099,6500.00665,000065,00065,000زومآشنادنازومآ شناد يشزرو ياهتيلاعف تيفيكءاقترا هب كمك

 شرورپ و شزومآ ترازو - روما و ناگيار هيذغت،هچرتفد هناراي
مورحم قطانم نازومآ شناد يهافر

0 1275004415,0000415,000415,000

يئادتبا شزومآ همانرب 30102187,5540187,5540187,554

204,8980.11323,100023,10023,100زومآشنادمورحم قطانم نازومآشناد زا تيامح

112,1001.467164,4540164,454164,454زومآشنادمورحم قطانم نازومآشناد هيذغت ياهصخاش ءاقترا هب كمك

يئامنهار شزومآ همانرب 30103114,2000114,2000114,200

4,0001.0504,20004,2004,200زومآشنادمورحم قطانم نازومآشناد زا تيامح

104,9001.049110,0000110,000110,000زومآشنادمورحم قطانم نازومآشناد هيذغت ياهصخاش ءاقترا هب كمك

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 3010487,500087,500087,500

48,8000.1075,20005,2005,200زومآشنادمورحم قطانم نازومآشناد زا تيامح

64,9991.26682,300082,30082,300زومآشنادمورحم قطانم نازومآشناد هيذغت ياهصخاش ءاقترا هب كمك

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 3010515,450015,450015,450

7,8001.98115,450015,45015,450زومآشنادمورحم قطانم نازومآشناد هيذغت ياهصخاش ءاقترا هب كمك

شناد و راك هطسوتم شزومآ همانرب 3012210,296010,296010,296

6,9001.49210,296010,29610,296زومآشنادمورحم قطانم نازومآشناد هيذغت ياهصخاش ءاقترا هب كمك

- هعسوت و يتلود ريغ سرادم نامزاس شرورپ و شزومآ ترازو
يمدرم ياه تكراشم

109,000 127500575,00080,000155,000264,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30147000109,000109,000

يشرورپ و يشزومآ ياه تيلاعف همانرب 3015173,00078,000151,0000151,000

  يراكمه و ييامنهار، هرواشم روما  يزير همانرب و  يراذگتسايس
نايبرم و ءايلوا ياه

32023.4382,0005,5007,5007,500دروم

15335.9481,5004,0005,5005,500دلجيشزومآ كمك و يشزومآ عبانم نيمأت

72011.3892,7005,5008,2008,200دروماهاروش روما يزير همانرب و يراذگتسايس

16063.1252,1008,00010,10010,100دروميتلودريغ سرادم روما يزير همانرب و يراذگتسايس

16032.5001,7003,5005,2005,200درومشرورپ و شزومآ رد نانز تكراشم يزير همانرب و يراذگتسايس

1,09242.12543,0003,00046,00046,000هام - رفنييارجا و يرادا ياهتيلاعف تيريدم

16050.0002,5005,5008,0008,000دروميا هناسر و  رود هار زا شزومآ يارجا هب كمك

10,3554.73215,00034,00049,00049,000هسردميشرورپ و يشزومآ ياه صخاش دوبهب هب كمك

و يياتسور قطانم رد ناتسبد زا شيپ شزومآ ياه هرود هعسوت هب كمك
هنابزود

90,0000.1282,5009,00011,50011,500زومآون

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,0002,0004,00004,000

10400.0002,0002,0004,0004,000هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

نايگنهرف نكسم هناراي 0 شرورپ و شزومآ ترازو - 1275006300,0000300,000300,000

نايگنهرف زا تيامح همانرب 30450300,0000300,0000300,000

210,6071.424300,0000300,000300,000رفننايگنهرف نكسم نيمات هب كمك

- يشزومآ ياهتيلاعف هب يشخب تيفيك  شرورپو شزومآ ترازو
يشزومآ تلادع هعسوت و يشرورپ و

0 12750073,000,00003,000,0003,000,000

يئادتبا شزومآ همانرب 30102950,0000950,0000950,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

50,0003.800190,0000190,000190,000زومآشناديشزومآ تامدخ يراپس نورب ياهحرط يارجا

321,562.50050,000050,00050,000حرطيهاگشزومآ تيريدم تيفيك ءاقترا

116,0001.207140,0000140,000140,000هرود-رفنناملعم ياهفرح ياقترا

4,00017.50070,000070,00070,000هورگيشزومآ ياههورگ تيوقت

100,0005.000500,0000500,000500,000زومآشناديشزومآ تلادع هعسوت و يشزومآ رقف شهاك

يئامنهار شزومآ همانرب 30103340,0000340,0000340,000

50,0004.000200,0000200,000200,000زومآشناديشزومآ تامدخ يراپس نورب ياهحرط يارجا

32937.50030,000030,00030,000حرطيهاگشزومآ تيريدم تيفيك ءاقترا

41,0001.22050,000050,00050,000هرود-رفنناملعم ياهفرح ياقترا

5,00012.00060,000060,00060,000هورگيشزومآ ياههورگ تيوقت

يرظن هطسوتم شزومآ همانرب 30104275,0000275,0000275,000

20,0004.25085,000085,00085,000زومآشناديشزومآ تامدخ يراپس نورب ياهحرط يارجا

46,3001.29660,000060,00060,000هرود-رفنناملعم ياهفرح ياقترا

321,562.50050,000050,00050,000حرطيهاگشزومآ تيريدم تيفيك ياقترا

6,00013.33380,000080,00080,000هورگيشزومآ ياههورگ تيوقت

يا هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب 30105250,0000250,0000250,000

3,00016.66750,000050,00050,000هورگيشزومآ ياههورگ تيوقت

40,0005.000200,0000200,000200,000زومآشناد)يراپس نورب( يهاگراك و يلمع ياهشزومآ تامدخ ديرخ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ناتسبد زا شيپ شزومآ همانرب 30119150,0000150,0000150,000

90,0000.77870,000070,00070,000زومآونيياتسور و مورحم قطانم رد ناتسبد زا شيپ  شزومآ هعسوت

200,0000.40080,000080,00080,000زومآونهنابزود قطانم رد ناتسبد زا شيپ ياهسالك يارجا و هعسوت

شناد و راك هطسوتم شزومآ همانرب 30122560,0000560,0000560,000

14,40011.806170,0000170,000170,000هورگيشزومآ ياههورگ تيوقت

85,0004.588390,0000390,000390,000زومآشناد)يراپس نورب( يهاگراك و يلمع ياهشزومآ تامدخ ديرخ

شرورپ و شزومآ يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3015365,000065,000065,000

95421.05340,000040,00040,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

2,00012.50025,000025,00025,000هژورپيزومآ شناد ياهارسشهوژپ ياهشهوژپ هعسوت

نازومآ شناد يتيبرت روما و يشرورپ همانرب 30154210,0000210,0000210,000

2,824,7500.050140,0000140,000140,000زومآشناديتيبرت و يشرورپ ياههمانرب يالتعا و تيفيك ءاقترا

2,824,7500.02570,000070,00070,000زومآشنادنازومآ شناد تغارف تاقوا يزاس ينغ و يزاسدنمناوت

نازومآ شناد تمالس و شزرو همانرب 30513200,0000200,0000200,000

2,825,0000.041115,0000115,000115,000زومآشنادنازومآ شناد يشزرو ياهتيلاعف هعسوت و تيبفيك  ءاقترا

2,820,0000.03085,000085,00085,000زومآشنادنازومآ شناد  تمالس عماج ماظن  يارجا هب كمك

- نازومآ شناد باهذ و بايا هب كمك شرورپ و شزومآ ترازو
يياتسور قطانم

0 1275008600,0000600,000600,000

يئانثتسا شزومآ همانرب 3011770,000070,000070,000

654,2820.10770,000070,00070,000هام - رفنيشزومآ ياهصخاش دوبهب هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشرورپ و يشزومآ ياه تيلاعف همانرب 30151530,0000530,0000530,000

16,084,4720.016265,0000265,000265,000هام -رفنيشرورپ و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا هب كمك

16,084,4720.016265,0000265,000265,000هام - رفنيشرورپ و يشزومآ ياهصخاش دوبهب هب كمك

14,015يشزومآ يزير همانرب و شهوژپ نامزاس 1275041841,00097,000938,000952,015

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3011417,00042,00059,000059,000

 فلتخم ياههرود تالوصحم و تاديلوت يبايشزرا و يشخبرابتعا
يليصحت

40250.0005,0005,00010,00010,000شرازگ

41,375.0005005,0005,5005,500دلجيشزومآ يملع ياههتفاي جيورت و راشتنا

 ياههخاش و حوطس رد ياهعسوت - يدربراك - نيداينب ياهشهوژپ ماجنا
يليصحت فلتخم

80481.25011,50027,00038,50038,500شرازگ

31,666.66705,0005,0005,000داديوراههراونشج و اهشيامه يرازگرب

يشزومآ كمك و يشزومآ داوم نيمات همانرب 30125110,00032,000142,0000142,000

215,000.00025,0005,00030,00030,000داديوردشر  ياههراونشج ياقترا و يرازگرب

61655.73835,0005,00040,00040,000دروميشزومآ تازيهجت و اه هناسر داوم ياه درادناتسا نيودت

361,277.77835,00011,00046,00046,000مليفيشزومآ ياهمليف ديلوت

231,130.43515,00011,00026,00026,000رازفا مرنيشزومآ رازفا مرن ديلوت

يسرد ياهباتك نيمات همانرب 30126647,0000647,0000647,000

1,10037.27341,000041,00041,000ناونعيشزومآ باتك عيزوترب تراظن و يزاس هدامآ

 تميق شهاك روظنم هب يسرد ياهباتك ياههنيزه زا يشخب نيمات
يسرد ياهباتك

1,100550.909606,0000606,000606,000ناونع

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3014700014,01514,015
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يسرد ياهباتك نيودت و فيلات همانرب 3015266,00022,00088,000088,000

155193.54822,0008,00030,00030,000ناونعيليصحت فلتخم حوطس تشاگنون يسرد ياهباتك حالصا و فيلات

69420.29022,0007,00029,00029,000ناونعيسرد ياههمانرب هعاشا و جيورت

61475.41022,0007,00029,00029,000هتسبيشزومآ هتسب ديلوت

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,0001,0002,00002,000

12,000.0001,0001,0002,0002,000هناماسيكينورتكلا نيون ياههيور و اههناماس رارقتسا و ارجا ،يربهار

2,717شرورپ و شزومآ تاعلاطم هاگشهوژپ 127504267,0001,50068,50071,217

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3011467,0001,50068,500068,500

401,475.00058,0001,00059,00059,000هژورپياهعسوت و يداينب ،يدربراك ياهشهوژپ ماجنا

20475.0009,0005009,5009,500هژورپروشك جراخ و لخاد يشهوژپ تاسسوم و اههاگشناد اب يراكمه

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 301470002,7172,717

13,751يئاجر ديهش هاگشناد 1275421335,00085,000420,000433,751

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050651,400051,400051,400

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

10200.0002,00002,0002,000دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

20445.0008,90008,9008,900رفن

9891.8379,00009,0009,000حرطاههمانناياپ زا تيامح

100160.00016,000016,00016,000هژورپيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

20300.0006,00006,0006,000شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

24295.8337,10007,1007,100هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

20120.0002,40002,4002,400رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

يسانشراك شزومآ همانرب 30107122,90063,000185,9000185,900

810124.69138,00063,000101,000101,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

86237.12332,000032,00032,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

2,00026.45052,900052,90052,900وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012890,35022,000112,3500112,350

32184.11227,000027,00027,000وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

321105.91934,000034,00034,000وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

321159.96929,35022,00051,35051,350وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012914,250014,250014,250

31545.23814,250014,25014,250تعاس - رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016656,100056,100056,100

25036.0009,00009,0009,000وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

3002.0006000600600وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

4503.3331,50001,5001,500وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

3,50012.85745,000045,00045,000وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

6,389,754روشك سرادم زيهجت و هعسوت ، يزاسون نامزاس 127600169,550069,5506,459,304
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

سرادم زيهجت و هعسوت ،يزاسون همانرب 3014569,550069,550069,550

143486.36469,550069,55069,550هام - رفنروشك سرادم زيهجت و هعسوت ،يزاسون ياهتيلاعف تيريدم

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460005,985,9535,985,953

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30147000353,801353,801

ملعم تيبرت همانرب 3015500050,00050,000

296,695نايگنهرف هاگشناد 12775011,670,000850,0002,520,0002,816,695

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050621,148021,148021,148

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

64200.00012,800012,80012,800هژورپ

50114.6805,73405,7345,734حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

10012.3401,23401,2341,234شيامهرفنيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

4530.6671,38001,3801,380حرطيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301295,87905,87905,879

30195.9675,87905,8795,879هروديگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

ملعم تيبرت همانرب 301551,337,153350,0001,687,15301,687,153

20402.5008,05008,0508,050هژورپملعم تيبرت ياهشزومآ ءاقترا تهج يدربراك ياهشهوژپ ماجنا

42,68939.3331,329,103350,0001,679,1031,679,103وجشناديشزومآ فلتخم ياههورگ رد ناملعم وجشناد تيبرت

ناملعم يا هفرح ياقترا همانرب 30156138,8450138,8450138,845

 يسانشراك عطقم يشزومآ ياههورگ رد وجشناد ناملعم شزومآ
هتسويپان

20,5326.338130,1260130,126130,126وجشناد
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

28,0000.3118,71908,7198,719تعاس-رفنيزاجم و تدم هاتوك ،تمدخ نمض ياهشزومآ هئارا

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166166,975500,000666,9750666,975

34,1514.3920150,000150,000150,000رفننايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

12,7140.3624,60004,6004,600رفنيتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

19,0710.1212,30002,3002,300رفنيناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

42,00012.145160,075350,000510,075510,075رفننايوجشناد ياذغ نيمأت

1,318,691ياهفرح و ينف هاگشناد 12776013,120,000900,0004,020,0005,338,691

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050630,031030,031030,031

 دناب يانهپ ديرخ( يملع و يطابترا ،يتاعالطا ياهتخاسريز نيمأت
)يتاعالطا ياههاگياپ كارتشا و تنرتنيا

16934.0005,74605,7465,746دروم

 ياهتصرف هب مازعا( يملع تأيه ياضعا يشهوژپ يزاسدنمناوت
)يتاعلاطم

30362.16710,865010,86510,865رفن

6727.6871,85501,8551,855حرطيملع تأيه ياضعا يشهوژپ ياهحرط زا تيامح

26513.0003,44503,4453,445شيامهيللملانيب و يلم يملع ياهشيامه رد تكرش

15400.0006,00006,0006,000هژورپيللملانيب يشهوژپ ـ يهاگشناد ياهدادرارق دقع

6731.6422,12002,1202,120رفنيملع تأيه ياضعا تنرگ اب طبترم ياهتيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301062,223,527600,0002,823,52702,823,527

16,29120.641264,82271,438336,260336,260وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

51,61138.1801,551,814418,6931,970,5071,970,507وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

4,91623.70891,75724,791116,548116,548وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

18,04822.175315,13485,078400,212400,212وجشنادرنه هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 30107410,286300,000710,2860710,286

1,32449.99938,23927,96066,19966,199وجشناديناسنا مولع هورگ شزومآ

6,38982.000302,622221,276523,898523,898وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

9,4306.60035,95126,28862,23962,239وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

95061.00033,47424,47657,95057,950وجشنادرنه هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301297,09707,09707,097

1,0093.0693,09703,0973,097تعاس -رفنيگنهرف ياهودرا و مسارم يرازگرب

2,0002.0004,00004,0004,000دروميگنهرف تامدخ و اهالاك هيهت

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166449,0590449,0590449,059

28,3420.50014,171014,17114,171وجشنادنايوجشناد هب يهاگباوخ تامدخ هئارا

100,4720.50050,236050,23650,236وجشناديتشادهب و ينامرد تامدخ هئارا

100,4720.50050,236050,23650,236وجشناديناور تشادهب و هرواشم تامدخ هئارا

100,4723.328334,4160334,416334,416وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمأت

13,689ييانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس 1278001200,000187,700387,700401,389

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3011463106310631

3021.0336310631631هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

يئانثتسا شزومآ همانرب 30117187,256187,700374,9560374,956
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,2001.4553,20003,2003,200رفننانكراك تدمهاتوك شزومآ

1,300,0000.1310170,000170,000170,000زومآشنادناتسبد هب دورو ودب ناكدوك شجنس حرط يارجا

5,2001.0585,50005,5005,500زومآشناديرنه و يگنهرف همانرب قوف ياهتيلاعف يارجا

74,5000.25318,860018,86018,860زومآشنادييانثتسا نازومآشناد هب يهافر تامدخ هئارا

93,0000.0615,0007005,7005,700دلجييانثتسا نازومآشناد يشزومآ كمكو يشزومآ ياهباتك نيمات

38,0000.52620,000020,00020,000زومآشنادريگارفو يقيفلت ياهشزومآ هعسوت

74,5000.26820,000020,00020,000زومآشنادييانثتسا نازومآشناد زا تيامح

105543.41040,05817,00057,05857,058هامرفنيزيرهمانرب و يراذگتسايس

91,5000.0666,06006,0606,060دلجيسرد ياهباتك يزاسهدامآو يحارط

74,5000.92168,578068,57868,578دروميشرورپو يشزومآ ياه تيلاعف تيريدم

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3014700013,68913,689

ييانثتسا نازومآ شناد يشخبناوت همانرب 3049012,113012,113012,113

10,1310.2162,18902,1892,189زومآشناديياونشو ييانيب هديد بيسآ هورگ هب يشخبناوت

1,6980.2163670367367زومآشنادمسيتاو يناجيه - يراتفر تالالتخا هورگ هب يشخبناوت

1,7290.2163740374374زومآشناديتكرح ،يمسج هورگ هب يشخبناوت

6,4220.2161,38601,3861,386زومآشناديتيلولعمدنچ هورگ هب يشخبناوت

39,0530.2007,79707,7977,797زومآشنادينهذ ناوت مك هورگ هب يشخبناوت

29,557يزومآ داوس تضهن 12800012,597,0005,0002,602,0002,631,557
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يزومآداوس همانرب 301012,496,95602,496,95602,496,956

102,0008.208837,2160837,216837,216زومآداوس)لاقتنا( داوس هعسوت هرود شزومآ

195,6886.7281,316,64401,316,6441,316,644زومآداوسيزومآداوس هرود شزومآ

45,2060.43019,438019,43819,438رفنيشزومآ لماوع ياهفرح ءاقترا

41,508.5006,03406,0346,034داديورتاقباسم و شيامه ،هراونشج يرازگرب

321,875.00060,000060,00060,000هژورپيناسر عالطا و جيورت ،تاغيلبت

3,23720.00564,755064,75564,755دلج رازهيشزومآ كمك و يشزومآ ياوتحم ديلوت

89,6110.97287,102087,10287,102زومآداوسميكحت هرود

387,2990.273105,7670105,767105,767زومآداوسيزومآداوس ياهتيلاعف رب تراظن و تيريدم

يزومآداوس يربهار همانرب 3014299,5445,000104,5440104,544

1,1392.1502,44902,4492,449رفننانكراك تمدخ نمض شزومآ

5446.4002,23202,2322,232همانربتاعالطا هداد هاگياپ ءاقترا

1214.0002140214214داديورتاقباسم و شيامه ،هراونشج يرازگرب

32234.3757,50007,5007,500هژورپيناسرعالطا و جيورت ،تاغيلبت

4017.4506980698698دلج رازهيشزومآ كمك و يشزومآ ياوتحم ديلوت

387,2990.23686,4515,00091,45191,451زومآداوسيزومآداوس ياهتيلاعف رب تراظن و تيريدم

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3014700029,55729,557

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082250005000500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1500.0005000500500هناماسيكينورتكلا نيون ياههيور و اههناماس رارقتسا و ارجا ،يربهار

1,174,838ناناوج و شزرو ترازو 12850011,626,00001,626,0002,800,838

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3011436,828036,828036,828

60515.46730,928030,92830,928هژورپناناوج روما هنيمز رد تاعلاطم و اهشهوژپ

 روما اب طبترم ارتكد و دشرا يسانشراك عطاقم همان ناياپ زا تيامح
شزرو و ناناوج

6009.8335,90005,9005,900دروم

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 301653,12903,12903,129

11028.4453,12903,1293,129دادعتيرگيبرم و يرواد ياهسالك يرازگرب هب كمك

ناناوج روما يهدناماس همانرب 30216184,7520184,7520184,752

35794.18533,624033,62433,624درومنيرفآ تيوه ياهودرا و يداهج ياهودرا يرازگرب زا تيامح

35645.71422,600022,60022,600حرطناناوج هناقالخ همانرب و اهحرط زا تيامح

 رگيد اب يراكمهو للملاانيب هزوح رد ناريا ناناوج ياهتيلاعف زا تيامح
اهروشك

101,100.00011,000011,00011,000همانرب

16,780.0006,78006,7806,780هتيمك / هسلجاهنآ يصصخت هتيمك و يناتسا ياهداتس ،يلم داتس تاسلج يربهار

 عماج لاتروپ زا هدافتسا اب ناناوج تغارف تاقوا ياهتياعف يهدناماس
تغارف تاقوا

13,500.0003,50003,5003,500همانرب

124,948.00024,948024,94824,948شرازگناناوج روما يهدناماس ياهصخاش شياپ و شجنس دنور رب تراظن

513,600.00068,000068,00068,000درومناناوج روما ييوگلا همانرب و اهحرط يارجا هب كمك

36397.22214,300014,30014,300هراونشجتغارف تاقوا ياهنيرترب هراونشج يرازگرب هب كمك

ناناوج يتيبرت و يگنهرف همانرب 30294151,1870151,1870151,187

301,666.66750,000050,00050,000هراونشجرترب ناناوج-ربكا يلع ترضح هراونشج يرازگرب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

16,000.0006,00006,0006,000هراونشجرترب داهن مدرم ياهنامزاس اههراونشج يرازگرب

40608.00024,320024,32024,320داديورجاودزا رما رد ناناوج روما هراونشج و اههاگشيامن ،اه شيامه يرازگرب

60179.16710,750010,75010,750درومهداوناخ ميكحت و جاودزا هرواشم زكارم داجيا زا تيامح

 اب هطبار رد يملع و يصصخت ياهشيامه و اهتسشن يرازگرب زا تيامح
يمالسا گنهرف و ندمت تخانش

3783.3332,35002,3502,350داديور

63,583.33321,500021,50021,500درومهداوناخ ميكحت و هرواشم همانرب زا تيامح

201,037.50020,750020,75020,750درومناناوج جاودزا عوضوم رد يرنه يگنهرف تاديلوت زا تيامح

101,200.00012,000012,00012,000درومناناوج هزوح رد لاعف داهن مدرم ياهنامزاس يصصخت هكبش زا تيامح

10035.1703,51703,5173,517لكشتناناوج ياهلكشت هب كمك

يناگمه شزرو شرتسگ همانرب 30501483,9810483,9810483,981

370291.557107,8760107,876107,876ودرايشزرو ياهودرا يرازگرب

30485.83314,575014,57514,575هراونشجاه هراونشج و اهرانيمس يرازگرب

450239.722107,8750107,875107,875هقباسميشزرو تاقباسم يرازگرب

13,03419.461253,6550253,655253,655تايه و نويساردفيشزرو ياهتأيه و اهنويساردف هب كمك

ينامرهق شزرو شرتسگ همانرب 30502619,1230619,1230619,123

200175.00035,000035,00035,000رفنروشك شزرو ناتوسكشيپ و نانامرهق زا ليلجت هب كمك

10,0006.13961,387061,38761,387رفنروشك شزرو ناتوسكشيپ و نانامرهق زا تيامح قودنص هب كمك

13,04040.087522,7360522,736522,736تايه/ نويساردفيشزرو ياهتأيه و اهنويساردف هب كمك

يشزرو ياهاضف و نكاما يرادهگن و نيمأت ،ثادحا همانرب 305080001,144,8381,144,838
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3051000030,00030,000

ناوناب شزرو شرتسگ همانرب 30520142,0000142,0000142,000

100380.00038,000038,00038,000رفنناوناب شزرو نانامرهق زا ليلجت

13,0477.971104,0000104,000104,000تايه/ نويساردفيشزرو ياهتأيه و اهنويساردف هب كمك

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408225,00005,00005,000

15,000.0005,00005,0005,000هناماسيكينورتكلا نيون ياههيور و اههناماس رارقتسا و ارجا ،يربهار

1,856,996روشك يشزرو نكاما يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش 12850020001,856,996

يشزرو ياهاضف و نكاما يرادهگن و نيمأت ،ثادحا همانرب 305080001,854,9961,854,996

اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 305120002,0002,000

558ناريا كيپملا يلم هتيمك 1285021235,0000235,000235,558

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 301659,90009,90009,900

 يجراخ و يلخاد شزومآ ياهرود يرازگرب و تكرش زا تيامح
نايبرم و ناراكشزرو

10099.0009,90009,9009,900هاگراك / هرود

ينامرهق شزرو شرتسگ همانرب 30502225,1000225,1000225,100

 ناراكردنا تسد و ناروآ لادم و نانامرهق هب كمك و ينادردق ،ليلجت
يشزرو

8016.2501,30001,3001,300رفن /دروم

يباختنا ياهيزاب رد تكرش تهج يشزرو ياهميت يزاس هدامآ زا تيامح
ديياتدروم يشزرو ميوقت قبط ييايسآ و كيپملا

431,627.90770,000070,00070,000دروم / نويساردف

 يشزرو تاسلج و اهيزاب هب يشزرو ياهناوراك و اهميت مازعا زا تيامح
يللملانيب و ياهقطنم و عماجم دييات دروم ميوقت قبط

50500.00025,000025,00025,000مازعا

 كيپملا يلم هتيمك ينامرهق و يشزرو ياههاگياپ ياهتيلاعف زا تيامح
اهنويساردفنكو

414,000.00056,000056,00056,000زكرم

172,800.00072,800072,80072,800هتيمككيپملاراپ هتيمك ياهتيلاعف زا تيامح
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 30510000558558

873,336يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو 1290001908,698690,1001,598,7982,472,134

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700020,00020,000

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 10518135,0000135,0000135,000

60081.66749,000049,00049,000همانرباه هناخباتك و يشهوژپ تايرشن يدنب هبتر و يبايشزرا

123,583.33343,000043,00043,000دادعتاه هيرشن و بتك هنالاس تاشرازگ راشتنا

210204.76243,000043,00043,000لاس - رفنيشهوژپ ياه حرط  يربهارو نيودت

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100020,00020,000

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121260,0000260,0000260,000

660212.121140,0000140,000140,000تعاس -رفنيكشزپاريپ و يكشزپ هعماج موادم شزومآ

600200.000120,0000120,000120,000دادعتفلتخم يشزومآ ياههورگ يبايشزرا

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600030,00030,000

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

3021400013,55013,550

يتشادهب تامدخ همانرب 30302305,698372,350678,0480678,048

200,0000.62070,00054,000124,000124,000تعاسيتشادهب تامدخ يصصخت و يمومع يناسر عالطا و شزومآ يربهار

1001,810.00076,000105,000181,000181,000همانربيتشادهب زكارم وراك طيحم تشادهب روما يربهار

1501,280.32086,698105,350192,048192,048همانربريگاو ريغ و ريگاو ياهيراميب يربهار

583,120.69073,000108,000181,000181,000همانربتشادهب  ياه هكبش  تيعضو يربهار
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينامرد تامدخ همانرب 30303205,000317,750522,7500522,750

150198.33319,00010,75029,75029,750دادعتهفيظو ماظن نالومشم يكشزپ روما يارجا

241,000.00031,00051,00082,00082,000زوجمينامرد ياه هناورپ و اه زوجم رودص  يربهارو يسررب

236,401.00022,80250,00072,80272,802همانرباههاگشيامزآ روما رب تراظن و يزير همانرب

243,000.00040,00046,00086,00086,000همانربيراتسرپ روما رب تراظن و يزير همانرب

324,333.33322,00051,00073,00073,000همانرباهناتسراميب يتيريدم راتخاس حالصا ياه همانرب هيهت

240,599.00020,19861,00081,19881,198حرط / هحيالهفرعت داهنشيپ و هيهت

198,000.00050,00048,00098,00098,000همانربينامرد زكارم يشخب رابتعا و تراظن

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3031900012,00012,000

يشخبناوت همانرب 304030001,5001,500

يشزرو ياهاضف و نكاما يرادهگن و نيمأت ،ثادحا همانرب 3050800050,00050,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408223,00003,00003,000

 ميظنت و هيهت و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا
هنالاس يا همانرب دركلمع و يداصتقا تاشرازگ

10300.0003,00003,0003,000هناماس

5,000نارهت ناتسا سناژروا 1290002667,5570667,557672,557

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012360,000060,000060,000

1,03557.97160,000060,00060,000هام - رفنيشزومآ ياه هرود يرازگرب

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314605,5570605,5570605,557

13,0008.776114,0910114,091114,091تيروماميا هداج ياهتيرومام
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

53,0008.300439,9230439,923439,923تيروماميرهش ياهتيرومام

120429.52551,543051,54351,543تيروماميياوه ياهتيرومام

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 303190005,0005,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,00002,00002,000

 تاشرازگ ميظنت و هيهت و يكينورتكلا يتاعالطا ياه كناب داجيا
هنالاس يا همانرب دركلمع و يداصتقا

12,000.0002,00002,0002,000هناماس

 يكشزپ شزومآ و نامرد، تشادهب ترازو - هب كمك
 و يگتخوس ،ييوراد ياه تيمومسم، يناور ياهناتسراميب
 هب كمك زا يراددوخ تازاجم نوناق يارجا و مورحم قطانم
 ناراميب نامرد هب كمك و يناج تارطاخم عفر و نيمودصم
دنمزاين

0 12900031,591,00015,000,00016,591,00016,591,000

ينامرد تامدخ همانرب 30303015,000,00015,000,000015,000,000

80,95012.35301,000,0001,000,0001,000,000راميبيصوصخ ياه ناتسراميب رد ثداوح و حناوس نيمودصم نامرد كمك

1,268,03711.041014,000,00014,000,00014,000,000راميبيتلود ياه ناتسراميب رد ثداوح و حناوس نيمودصم نامرد كمك

يگتخوس ناراميب نامرد همانرب 30322350,0000350,0000350,000

60,2415.810350,0000350,000350,000راميبيگتخوس ناراميب نامرد كمك

يناور ناراميب نامرد همانرب 30323350,0000350,0000350,000

242,0471.446350,0000350,000350,000راميبيناور ناراميب نامرد كمك

دنمزاين ناراميب نامرد همانرب 30324300,0000300,0000300,000

2,142,8570.140300,0000300,000300,000راميبدنمزاين ناراميب نامرد كمك

)ا يكيفارت ريغ ) سناژروا نيمودصم نامرد همانرب 30325300,0000300,0000300,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ريغ سناژروا نيمودصم و نيمومسم نامرد ياه هنيزه هب كمك
يكيفارت

8,14036.855300,0000300,000300,000راميب

مورحم قطانم ياهناتسراميب هرادا همانرب 30326291,0000291,0000291,000

2431,197.531291,0000291,000291,000ناتسراميبمورحم قطانم ياه ناتسراميب هب كمك

 يكشزپ شزومآ و نامرد ، تشادهب ترازو - يشزرو ياهتيلاعف
يكشزپاريپ و يكشزپ نايوجشناد

4,000 12900040004,000

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 305100004,0004,000

 يكشزپ شزومآ و نامرد تشادهب ترازو - دمآرد دازام
يلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد يصاصتخا

0 1290005030,000,00030,000,00030,000,000

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060100,000100,0000100,000

1100,000.0000100,000100,000100,000هژورپيتاقيقحت ياههژورپ ماجنا

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 301210700,000700,0000700,000

1700,000.0000700,000700,000700,000وجشنادياهفرح يارتكد شزومآ

ينامرد تامدخ همانرب 30303029,200,00029,200,000029,200,000

129,200,000.000029,200,00029,200,00029,200,000لايرنويليمينامرد تامدخ زا لصاح دمآرد

يشزومآ ياهتيلاعف  يكشزپ شزومآ و نامرد، تشادهب ترازو -
ييوجشناد و

0 1290006100,0000100,000100,000

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 301218,80008,80008,800

43,0000.2058,80008,8008,800وجشنادياهفرح يارتكد شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301235,00005,00005,000

 يشزومآ ياهتراهم و شناد ءاقترا تهج يشزومآ ي اههاگراك يارجا
يكشزپ مولع ياههاگشناد يملع تايه ءاضعا

4,0001.2505,00005,0005,000تعاس -رفن
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يجراخ و يناريا نايوجشناد هب يليصحت سروب ياطعا همانرب 3012451,000051,000051,000

1,60031.87551,000051,00051,000وجشناديناريا ريغ و روشك جراخ و لخاد نايوجشناد هب سروب ياطعا و يربهار

يلاع شزومآ يدربراك ياهشهوژپ همانرب 301274,00004,00004,000

 مولع ياههاگشناد  يلاع شزومآ يدربراك تاقيقحت يارجا و يربهار
يكشزپ

40100.0004,00004,0004,000حرط

شريذپ و شجنس همانرب 3014419,000019,000019,000

 تنواعم زكارم و اههناخريبد اب طبترم ياهنومزآ هيلك يرازگرب و يربهار
روشك يكشزپ مولع ياههاگشناد و داتس رد يشزومآ

150,0000.12719,000019,00019,000نومزآ

ينيد 302606,00006,00006,000 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

35017.1436,00006,0006,000تيلاعفيبهذم -يگنهرف ياهرانيمس و اه هراونشج يرازگرب

نايوج شنادو نازومآ شناد شزرو شرتسگ همانرب 305036,00006,00006,000

5,0001.2006,00006,0006,000هقباسميا هتشر كت و يناگمه ،ينامرهق يشزرو تاقباسم يرازگ رب

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082220002000200

1200.0002000200200هناماسيكينورتكلا ياه هناماس و يتاعالطا ياه كناب داجيا

يكشزپ شزومآ و نامرد، تشادهب ترازو - و يروآ نف روما
يكشزپ تاقيقحت

0 1290007757,3770757,377757,377

يراجت ريغ ياهشهوژپ زا تيامح همانرب 105035,40005,40005,400

 هزوح رد يشهوژپ ،يملع يللملا نيب ياهيراكمه هعسوت و يربهار
تمالس

35015.4295,40005,4005,400رط/زكرم/هاگشناد

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506105,0000105,0000105,000

 ،شهوژپ  و هعسوت لاح رد و  رترب  ياههاگشناد زا تيامح و يربهار
تاعادبا و تاعارتخا

200525.000105,0000105,000105,000عف/ ركرم/هاگشناد

يروانف و يملع زكارم زا تيامح همانرب 1051250,532050,532050,532
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يمك فده

500101.06450,532050,53250,532هاگشنادييوجشناد تاقيقحت ياه هتيمك و ينيلاب تاقيقحت زا تيامح

 اضاقت يروانف و يملع يدربراك ياهشهوژپ زا تيامح همانرب
روحم

105133,15003,15003,150

4078.7503,15003,1503,150عف/ ركرم/هاگشنادروحم اضاقت شهوژپ و يدربراك يشهوژپ  ياه حرط زا تيامح و يربهار

ينيرفآ نف  هعسوت همانرب 105157,40007,40007,400

20037.0007,40007,4007,400عف/ ركرم/هاگشنادينيرفآ نف هعسوت و يروآ نف و يشهوژپ ياهحرط زا تيامح و يربهار

يناسنا ياه هيامرس ءاقترا و هعسوت زا تيامح همانرب 10516200,0000200,0000200,000

1002,000.000200,0000200,000200,000عف/ ركرم/هاگشناديروآ نف و تاقيقحت يملع هبتر ءاقترا و ظفح

يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب 105187,00007,00007,000

17,000.0007,00007,0007,000عف/ ركرم/هاگشنادينميا ياه خساپ ميظنت تاقيقحت زكرم هب كمك

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052657,770057,770057,770

2,00028.88557,770057,77057,770هاگشناد)... و ،ارتكداسپ(يتاقيقحت ياه حرط زا تيامح

يروانف و ملع يزاس هكبش و يزاس رتسب زا تيامح همانرب 1053610,100010,100010,100

15067.33310,100010,10010,100هكبشيكشزپ شهوژپ ياه هكبش هعسوت و تيامح

ينامرد تامدخ همانرب 30303311,0250311,0250311,025

 و تازيهجت و وراد ييافك دوخ و ديلوت هنيمز رد يروآ نف و ملع هعسوت
 قودنص اي و هعبات ياهنامزاس ،اههاگشناد قيرط زا يكشزپ ياهدروآرف
تشادهب ترازو هب هتسباو يروآ نف و يشهوژپ يتلود ريغ

12,00025.919311,0250311,025311,025هژورپ

 يكشزپ شزومآ و نامرد ، تشادهب ترازو - ياه بطق ققحت
روشك

2,500 12900086,80006,8009,300

يملع ياهبطق هعسوت زا تيامح همانرب 105226,80006,80006,800
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50128.4406,42206,4226,422هژورپيكشزپ يملع ياه بطق اب طابترا رد يشزومآ يلم ياه هژورپ يارجا

270.0001400140140داديورطبترم يروشك ياههاگراك و شيامه يرازگرب

2119.0002380238238دلجتايرشن و بتك پاچ هب كمك

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460002,5002,500

 يكشزپ شزومآ و نامرد ، تشادهب ترازو - هنيزه هب كمك
يشزومآ ياهناتسراميب هنارس

0 129000931,517031,51731,517

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012331,517031,517031,517

70450.24331,517031,51731,517هاگشنادنايوجشناد يفرصم داوم هيهت و يشزومآ لياسو نيمات هب كمك

- تمدخ ناياپ شاداپ يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ مولع ياههاگشناد يملع تايه ناگتسشنزاب

0 12900010400,0000400,000400,000

تلود ناگتسشنزاب هب طوبرم ياه هنيزه همانرب 30479400,0000400,0000400,000

2002,000.000400,0000400,000400,000هتسشنزاب -رفنيگتسشنزاب تمدخ ناياپ شاداپ تخادرپ

يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو - يهورگمه هعلاطم
يلم

0 1290001110,000010,00010,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052610,000010,000010,000

101,000.00010,000010,00010,000حرط /هاگشناداههاگشناد رد يلم يهورگ مه تاعلاطم زا تيامح

 يكشزپ شزومآ و نامرد ، تشادهب ترازو - زا يريگشيپ
لاس 12  ريز ناكدوك نادند و ناهد ياه يراميب

0 1290001226,907026,90726,907

يتشادهب تامدخ همانرب 3030226,907026,907026,907

44,3990.0652,86702,8672,867هام - رفنيشزومآ ياه همانرب يارجا

44,3980.0146110611611هام - رفنيتلود ريغ شخب زا يكشزپ نادند تامدخ ديرخ
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44,3980.52823,429023,42923,429هام - رفنيتلود ياه شخب رد يپارت ديارولف و تيزيو ،هنياعم

0يكشزپ مولع ياه هاگشناد يگنهرف ياهتيلاعف 1290001330,135030,13530,135

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 3012930,135030,135030,135

 و ينآرق و  يگنهرف يشزومآ ياهمانرب و اه هراونشج يرازگرب زا تيامح
ييوجشناد ياهاروش روما

150,0000.20130,135030,13530,135وجشناد

يتنس بط - 0يكشزپ شزومآ  و نامرد ،تشادهب ترازو 1290001415,000015,00015,000

يئوراد تامدخ همانرب 303016,10006,10006,100

21,150.0002,30002,3002,300شيامه /هاگراكهاگشيامن و هاگراك و شيامه يرازگرب

3266.6678000800800وراد ملقيتنس بط تامدخ و اهوراد ياهميب ششوپ

10300.0003,00003,0003,000دروم /دادرارقيتنس بط و ييوراد ناهايگ صوصخ رد تاغيلبت و بتك فيلأت و پاچ

ينامرد تامدخ همانرب 303038,90008,90008,900

4850.0003,40003,4003,400دروم /دادرارقناكشزپاريپ و ناكشزپ هب يتنس بط ينابم شزومآ

3166.6675000500500دادرارق /تيلاعفيتنس بط  تامدخ يارب ينيلاب يامنهار نيودت و هيهت

51,000.0005,00005,0005,000هاگشناد / دادرارقيتنس بط ياههتشر هعسوت و يزادنا هار

هعسوت يلم هسسوم يكشزپ شزومآ و نامرد، تشادهب ترازو -
روشك يكشزپ مولع تاقيقحت

0 12900015300,0000300,000300,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 10526300,0000300,0000300,000

605,000.000300,0000300,000300,000هژورپيملع تاقيقحت و شهوژپ

 يكشزپ شزومآ و نامرد، تشادهب ترازو - هافر قودنص
نايوجشناد

1,000 1290251234,734730,000964,734965,734
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 301460001,0001,000

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166189,178723,500912,6780912,678

278,3153.279189,178723,500912,678912,678وجشنادنايوجشناد هب ليصحت هنيزه كمك ياطعا

يلاعشزومآ  همانرب 3016745,5566,00051,556051,556

 عاونا ياطعا و ليصحت هنيزه كمك ياطعا رد هلوحم  روما يربهار
يراذگ هيامرس و نايوجشناد هب تاليهست

189,1780.27345,5566,00051,55651,556رفن

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082205005000500

1500.0000500500500هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

كمك 0 ناراميب هجلاعم رد يزرا ييوج هفرص ءانما تايه - 1290501200,0000200,000200,000

ينامرد تامدخ همانرب 30303200,0000200,0000200,000

1,51852.70180,000080,00080,000هاگتسديفرصم مالقا رياس و ويژنآ مزاول ،يد يس يآ ،تنتسا ،ركيم سيپ ديرخ

2,52047.619120,0000120,000120,000راميبدنمزاين ناراميب هب ضوعالب كمك

 صاخ ياهيراميب روما داينب ،يزيلايد ،يمسالات ،يليفومه
1( كمك ) سا ما  و يناطرس .

0 1291001396,8580396,858396,858

،يناطرس ،يزيلايد ،يمسالات ،يليفومه ) صاخ ياهيراميب همانرب
)ا ما . سا

30310396,8580396,8580396,858

1,80010.00018,000018,00018,000راميبهيلك ناگدننك ادها شاداپ تخادرپ

15,94323.763378,8580378,858378,858راميبسا ما ،يناطرس ،يزيلايد ،يمسالات ،يليفومه ناراميب هب كمك

0ناريا تمالس هميب نامزاس 129109148,800,000048,800,00048,800,000

،يناطرس ،يزيلايد ،يمسالات ،يليفومه ) صاخ ياهيراميب همانرب
)ا ما . سا

303104,900,00004,900,00004,900,000
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160,00030.6254,900,00004,900,0004,900,000رفنصاخ ناراميب نامرد هنيزه هب كمك

تلود نانكراك نامرد هميب همانرب 304058,500,00008,500,00008,500,000

1,270,0001.9292,450,00002,450,0002,450,000راوناخنيفظوم و ناگتسشنزاب ييارجا هاگتسد مهس هياپ نامرد هميب ششوپ

2,330,0002.5976,050,00006,050,0006,050,000راوناخ)هتسشنزاب و لغاش تلود مهس(  نانكراك هياپ نامرد هميب ششوپ

تمالس يناگمه هميب همانرب 304068,280,00008,280,00008,280,000

50,0006.000300,0000300,000300,000رفنناداتعم دايتعا كرت هنيزه ناربج و يسررب

4,450,0001.7937,980,00007,980,0007,980,000رفنهميب دقاف دارفا هياپ نامرد هميب ششوپ

رسعم ناگدنمزر نامرد هميب همانرب 30438250,0000250,0000250,000

100,0002.500250,0000250,000250,000رفنرسعم ناگدنمزر هياپ نامرد هميب ششوپ

 تسيب ريز ياهرهش و نايئاتسور ناگيار نامرد هميب همانرب
رفن رازه

3048226,870,000026,870,000026,870,000

 ياهرهش نينكاس و رياشع ، نايئاتسور ناگيار هياپ نامرد هميب ششوپ
رفن رازه تسيب ريز

6,862,0003.91626,870,000026,870,00026,870,000راوناخ

35,820وراد و اذغ نامزاس 1294001189,312400,000589,312625,132

يئوراد تامدخ همانرب 30301128,312220,000348,3120348,312

 و عيزوت يربهار ، شرابنا ،ديلوت زكارم زا يسرزاب و يفيك و يمك تراظن
يتادراو و لخاد ديلوت  لمكم و  ييوراد تالوصحم و هيلوا داوم هضرع

1351,290.04464,156110,000174,156174,156وراد ملق

 و هيلوا داوم تاشيامزآ و زيلانآ ماجنا و فلتخم لحارم رد يرادرب هنومن
تاموزلم ديرخ، يتادراو و لخاد ديلوت لمكم و ييوراد تالوصحم

1151,514.40064,156110,000174,156174,156وراد ملق

ينامرد تامدخ همانرب 3030300030,00030,000

هيذغت و اذغ تينما همانرب 3030560,000170,000230,0000230,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 زا)يرادرب هنومن و ديدزاب( يسرزاب و تاشيامزآ و زيلانآ ماجنا، تراظن
يتشادهب و يشيارآ، ينديماشآ ، يكاروخ ياه هدروآرف ديلوت زكارم

15,20015.13260,000170,000230,000230,000الاك ملق

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 303190005,8205,820

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00010,00011,000011,000

111,000.0001,00010,00011,00011,000هناماسيكينورتكلا ياه هناماس و يتاعالطا ياه كناب داجيا

لالح تاقيقحت زكرم 2,500وراد و اذغ نامزاس - 129400210,000010,00012,500

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 105060002,5002,500

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 1052610,000010,000010,000

101,000.00010,000010,00010,000هژورپشهوژپ

هدام ب دنب يارجا - يكشزپ شزومآ و نامرد ، تشادهب ترازو
ناريا يمالسا يروهمج هعسوت مجنپ همانرب نوناق 34

150,000 129450141,160041,160191,160

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 3012320,160020,160020,160

36,720.00020,160020,16020,160هاگشناداپ ون يشزومآ ياهدحاو هب كمك

ينامرد تامدخ همانرب 3030321,000021,000021,000

150140.00021,000021,00021,000تختديدج ياههاگشناد ياهناتسراميب رد تخت يزادنا هار هب كمك

يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو - همانرب يارجا
هداوناخ كشزپ

0 129450220,270,000020,270,00020,270,000

يرهش تمالس تامدخ همانرب 3031520,270,000020,270,000020,270,000

10,000,0002.02720,270,000020,270,00020,270,000رفنحرط يارجا تهج اهرهش هيشاح رد مزال ياهتخاسريز داجيا

 و ينامرد و يتشادهب تامدخ هب مدرم هنالداع يسرتسد داجيا
اميس هكبش هب كمك

0 12945032,292,00002,292,0002,292,000

يئوراد تامدخ همانرب 30301380,0000380,0000380,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 يفرصم تازيهجت و ادزدنگ داوم ،يتشادهب مومس ،وراد ،نسكاو ديرخ
يكشزپ

28,05313.546380,0000380,000380,000ملق

يتشادهب تامدخ همانرب 30302650,0390650,0390650,039

500,0000.17587,512087,51287,512رفنتمالس شزومآ

1114,177.000155,9470155,947155,947همانرباهرهش و اهاتسور رد ينديماشآ بآ تمالس شياپ يارجا

70,000,0000.002111,2530111,253111,253رفنفده و ينس ياه هورگ تبقارم ياه صخاش ءاقترا

6,75010.15368,532068,53268,532رفنزروهب تيبرت

219443.57597,143097,14397,143همانرباهاتسور رد طيحم تشادهب هعسوت

56827.02515,350015,35015,350تمدخيصوصخ شخب زا تمدخ ديرخ

7,1754.82934,650034,65034,650راميبايرالام و لس يراميب اب هزرابم

179,652.00079,652079,65279,652دروماميس تمالس هكبش هب كمك

ينامرد تامدخ همانرب 30303195,4050195,4050195,405

210454.27695,398095,39895,398دروميناتسراميب ياه لكتورپ و ينيلاب ييامنهار رارقتسا و نيودت

1,55364.396100,0070100,007100,007رفنءاضعا دنويپ هب كمك

هيذغت و اذغ تينما همانرب 3030544,400044,400044,400

1,200,0000.0089,86509,8659,865رفنملاس هيذغت هنيمز رد هدريش و رادراب نانز شزومآ

3,000,0000.00616,956016,95616,956رفنيراي نهآ و هيذغت شزومآ قيرط زا نازومآ شناد تمالس حطس ءاقترا

5,2841.6308,61408,6148,614رفنملاس كدوكهمانرب بلاق رد لاس جنپ ريز ناكدوكهيذغت دوبهب

 نماان ناتسا7 رد يياذغ تينما و هيذغت ياه همانرب يارجا و يحارط
يياذغ

71,280.7148,96508,9658,965همانرب
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يناتسراميب شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب 30314199,9990199,9990199,999

6,4914.11126,682026,68226,682رفنسناژروا لنسرپ يزاس دنمناوت شزومآ

1,00056.45556,455056,45556,455هاگياپ).... و يلحاس ،يناتسمز ،يزورون( دادما همانرب يارجا

1,93541.49080,284080,28480,284هاگياپينيمز ياه هاگياپ يزادنا هار و ظفح هب كمك

182,032.11136,578036,57836,578هاگياپيياوه ياه هاگياپ يزادنا هار و ظفح هب كمك

اهيراميب تيريدم همانرب 30318278,5460278,5460278,546

8,3011.33011,041011,04111,041رفن شزومآايالب رطخ شهاكشزومآ

2,000,0000.057114,9210114,921114,921رفنريگاوريغ ياه يراميب لرتنك

7,000,0000.022152,5840152,584152,584رفنريگاو ياه يراميب لرتنك

)ا يكيفارت ريغ ) سناژروا نيمودصم نامرد همانرب 30325144,1660144,1660144,166

512,826.784144,1660144,166144,166ناتسراميبدنيآرف حالصا قيرط زا يناتسراميب ياه سناژروا يفيكو يمكءاقترا

ديدپزاب و ديدپون ياهيراميب لرتنك و يريگشيپ همانرب 3033599,490099,490099,490

90,0001.10599,490099,49099,490راميبزديا لرتنكو يريگشيپ

هبقرتم ريغ ثداوح رد نارحب تيريدم همانرب 3034099,983099,983099,983

500124.81262,406062,40662,406ميتعيرس شنكاو ياه ميت يزاس هدامآ

10,438,0550.00437,577037,57737,577رفننارحب رد هيلوا ياه كمك شزومآ

هداوناخ تمالس ياهصخاش ءاقترا همانرب 30347199,9720199,9720199,972

2,9721.6734,97204,9724,972رفن شزومآردام ريش اب هيذغت جيورت ياهصخاش ءاقترا
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

8,00024.375195,0000195,000195,000رفنيروآ دنزرف و يرادراب تمالس ياهصخاش ءاقترا

0نامرد ريذپانلمحت ياههنيزه نيمات هب كمك 1294504257,9150257,915257,915

يئوراد تامدخ همانرب 3030152,000052,000052,000

 يبلق ضراوع و تبايد هب التبم ناراميب يفرصم تاموزلم و وراد نيمات
نآ يقورع

144,4440.36052,000052,00052,000راميب

ينامرد تامدخ همانرب 3030353,615053,615053,615

23,0002.33153,615053,61553,615رفنيليفومه ناراميب هيد ناربج و يسررب

هيذغت و اذغ تينما همانرب 3030552,300052,300052,300

 و يريگشيپ يروشك همانرب يارجا و اه يذغم زير دوبمك زا يربگشيپ
دي دوبمك لرتنك

2,000,0000.02652,300052,30052,300همانرب

اهيراميب تيريدم همانرب 30318100,0000100,0000100,000

 و ملاس يگدنز هويش يناگمه شزومآ ياه شيامه و هاگراك يرازگرب
ناكشزپ و لنسرپ يزومآزاب

100160.00016,000016,00016,000رفن شزومآ

 ،يياسانش يارب يتلود ريغ شخب زا تمالس عماج تامدخ ديرخ
يقورع يبلق و يتبايد ناراميب و نامرد ،صيخشت

80,0001.05084,000084,00084,000تمدخ

0كشخريش و وراد هناراي 12945055,812,00005,812,0005,812,000

يئوراد تامدخ همانرب 303015,604,10005,604,10005,604,100

300,0001.000300,0000300,000300,000وراد ملق)يتادراو و يلخاد( وراد ويدار و كيلوباتم ياهوراد هناراي  تخادرپ

15,230,0000.014208,1200208,120208,120وراد ملق)يتادراو و لخاد ديلوت( يتشادهب ياهوراد هناراي تخادرپ

402,1107.3012,935,89702,935,8972,935,897وراد ملقصاخ و جالعلا بعص ناراميب ييوراد هناراي تخادرپ

910,0000.330300,0000300,000300,000كشخ ريش يطوقكيلوباتم كشخ ريش هناراي تخادرپ

73,510,0000.0191,365,08301,365,0831,365,083زود)يتادراو و ديلوت( نسكاو هناراي تخادرپ
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3,250,0000.152495,0000495,000495,000وراد ملقنوخ زا هدش  قتشم ياهوراد و نوخ مرس هيهت

هيذغت و اذغ تينما همانرب 30305207,9000207,9000207,900

2,079,0000.100207,9000207,900207,900كشخ ريش يطوقكشخ ريش هناراي تخادرپ

 نيريخ عمجم هب كمك و جالعلابعص و صاخ ناراميب نامرد
 كحم هسسوم و مكحم ناتسراميب ،ديما هريجنز ،تمالس
كايلس و ازولب سيزيالومرديپا يراميبو

0 12945062,095,41302,095,4132,095,413

يئوراد تامدخ همانرب 30301630,0000630,0000630,000

 و صاخ ناراميب زاين دروم ييوراد ياه هنيزه زيشنارف تخادرپ هب كمك
جالعلا بعص

3,87386.161333,7000333,700333,700ملق

4,702,1730.046216,3000216,300216,300زيلايد رابيزيلايد ناراميب زاين دروم يفرصم مزاول و مالقا نيمات هب كمك

45,6161.75480,000080,00080,000ملقصاخ ناراميب رياس زاين دروم يفرصم مزاول و مالقا نيمات هب كمك

ينامرد تامدخ همانرب 303031,465,41301,465,41301,465,413

10,0001.00010,000010,00010,000راميبازولب سزيالومرديپا هب التبم ناراميب زا تيامح

70,0000.35725,000025,00025,000راميبكايلس هب التبم ناراميب زا تيامح

32,1668.722280,5650280,565280,565راميبدنويپ هب دنمزاين ناراميب زا تيامح

 و صاخ ناراميب زاين دروم ينامرد ياه هنيزه زيشنارف تخادرپ هب كمك
جالعلا بعص

73,7255.250387,0590387,059387,059راميب

 ناطرس ينامرد ياه بطق رد ناطرس هب التبم ناراميب نامرد هب كمك
روشك

294,3242.320682,7890682,789682,789تمدخ

 و مكحم ناتسراميب ،ديما هريجنز ،تمالس نيريخ عمجم هب كمك
كحم هسسوم

420,000.00080,000080,00080,000زكرم

 صصختم يناسنا يورين يرادياپ و نيمات ،تيبرت هب كمك
زايندروم

0 1294507211,3790211,379211,379
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هرامش
هاگتسد
ييارجا
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/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 30123211,3790211,3790211,379

16,91212.499211,3790211,379211,379همانربيشزومآ ياهناتسراميب و يكشزپ مولع ياههاگشناد يبايزرا

0روشك يتيعمج ياهتسايس يارجا هب كمك 12945086,000,00006,000,0006,000,000

هداوناخ تمالس ياهصخاش ءاقترا همانرب 303476,000,00006,000,00006,000,000

5040,000.0002,000,00002,000,0002,000,000دنسروشك يتيعمج ياهتسايس ييارجا ياه هتسب و تامادقا ماجنا

1,000,0002.5002,500,00002,500,0002,500,000رفننامياز جيورت

5003,000.0001,500,00001,500,0001,500,000رفن رازهيرورابان نامرد

 هيلوا داوم ،هدشهتخاس ياهوراد تادراو زرا خرن توافتلاهبام
 يفرصم داوم و نوخ هسيك و تيك ،كشخريش ،نسكاو ،وراد
يكشزپ

0 129450916,291,000016,291,00016,291,000

يئوراد تامدخ همانرب 3030116,291,000016,291,000016,291,000

, نآ هيلوا داوم و  وراد تادراو زرا  خرن توافتلا هبام ناربج و يسررب
 هب  يكشزپ يفرصم داوم و نوخ هسيك و تيك ، كشخ ريش ، نسكاو
طبريذ و رگ هميب ياه دحاو

30054,303.33316,291,000016,291,00016,291,000وراد ملق

227,564ناريا نوخ لاقتنا نامزاس 1295001791,4210791,4211,018,985

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 301146,43506,43506,435

2579.2001,98001,9801,980دروميملع ياهرانيمس و اههاگراك يرازگرب

6568.5384,45504,4554,455هژورپتاقيقحت و شهوژپ

ينامرد تامدخ همانرب 3030351,445051,445051,445

100,0000.0989,85009,8509,850تستيبط صيخشت رد يهاگشيامزآ و يصيخشت تامدخ هئارا

50039.60019,800019,80019,800درومناريا يلم فان دنب نوخ كناب رد فان دنب نوخ دحاو500 كناب داجيا
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

9819.3371,89501,8951,895هرودنانكراك يشزومآ ياه هرود يرازگرب

3,0004.96714,900014,90014,900تستنوخ يلوكلوم تست

5019.9805,00005,0005,000رفنروشك رد نوخ هيهت ياه هسورپ يربهار

ملاس ينوخ ياههدروآرف و نوخ هيهت همانرب 30313710,2760710,2760710,276

20015.0003,00003,0003,000دروميمومع يزاس گنهرف و يزاس هاگآ ،تاغيلبت

2,500,0290.283707,2760707,276707,276هسيكيريگنوخ زاين دروم تاموزلم نيمات و كرادت

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 303190006,9846,984

امسالپ نيمات و هيهت همانرب 3033914,850014,850014,850

100,0000.0252,54002,5402,540درومامسالپ تيفيك ءاقترا

100,0000.0121,23101,2311,231دحاودوجوم ياهدرادناتسا قبط درس هريجنز هسورپ رد يرگنزاب

1,100,0000.01011,079011,07911,079دحاوامسالپ هيهت تهج زاين دروم تاموزلم كرادت و نيمات

ينوخ تالوصحم هميب همانرب 303418,41508,41508,415

2,500,0000.0038,41508,4158,415دادرارقهدش ديلوت ينوخ تالوصحم هميب

0نوخ لاقتنا بط شهوژپ و شزومآ هسسوم 129500265,1455,00070,14570,145

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 3012134,1595,00039,159039,159

42193.01434,1595,00039,15939,159وجشنادياهفرح يارتكد شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012814,986014,986014,986

17486.12614,986014,98614,986وجشناددشرا يسانشراك شزومآ

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 3030716,000016,000016,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

161,000.00016,000016,00016,000هژورپشهوژپ و قيقحت

كمك ( - هر ) 30,001ينيمخ ماما دادما هتيمك 129600133,600,000033,600,00033,630,001

يا هفرح و ينف يمسرريغ شزومآ همانرب 30111350,0000350,0000350,000

150,0002.333350,0000350,000350,000رفنيزروراك و ياهفرح و ينف شزومآ

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166675,0000675,0000675,000

80,0006.438515,0000515,000515,000رفننايوجشناد هيرهش نيمات

20,0008.000160,0000160,000160,000رفنوجشناد هنيزه كمك

ينامرد تامدخ همانرب 30303901,5000901,5000901,500

450,0000.492221,5000221,500221,500رفننايوجددم يتشادهب تيعضو ءاقترا

3,750,0000.173650,0000650,000650,000رفننامرد هژيو تامدخ نيمات

215,000.00030,000030,00030,000دروم)هر(ينيمخ ماما دادما هتيمك ياهناتسراميب هب كمك

هيذغت و اذغ تينما همانرب 30305845,0000845,0000845,000

85,0009.941845,0000845,000845,000رفنناكدوك هيذغت ءوس عفر هب كمك

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 304151,50001,50001,500

5300.0001,50001,5001,500هژورپيعامتجا روما شهوژپ

نكسم نيمأت همانرب 304271,570,00001,570,00001,570,000

35,00020.286710,0000710,000710,000ينوكسم دحاويياتسور نايوجددم نكسم يزاس مواقم و يزاسهب هب كمك

115,0003.087355,0000355,000355,000ينوكسم دحاونايوجددم نكسم ريمعت هب كمك
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

37,00013.649505,0000505,000505,000ينوكسم دحاونايوجددم نكسم تخاس و ديرخ هب كمك

يعامتجا ياهتيامح همانرب 304292,900,00002,900,00002,900,000

280,0001.250350,0000350,000350,000رفنروشك زا جراخ نادنمزاين زا تيامح

50,0003.200160,0000160,000160,000رفنتسرپرس يب ناكدوك زا تيامح

172,0001.000172,0000172,000172,000رفننادنمزاين هب يقوقح تامدخ

80,00021.1001,688,00001,688,0001,688,000رفننادنمزاين جاودزا هب كمك

20,00026.500530,0000530,000530,000دروميگدنز يرورض مزاول نيمات هب كمك

ينيرفآراك و لاغتشا همانرب 304351,750,00001,750,00001,750,000

100,0005.000500,0000500,000500,000رفنلاغتشا ياهحرط رب تراظن

1,000,0001.2501,250,00001,250,0001,250,000درومراك هيامرس نيمات هب كمك

ينامرد تامدخ هميب همانرب 304402,400,00002,400,00002,400,000

1,500,0001.6002,400,00002,400,0002,400,000راوناختيامحدروم يرهش نايوجددم نامرد هميب ششوپ

يعامتجا ياههميب همانرب 304412,122,00002,122,00002,122,000

424,0005.0052,122,00002,122,0002,122,000رفننايوجددم يعامتجا هميب ششوپ هب كمك

يتشيعم ياههنيزه نيمأت همانرب 3044719,300,000019,300,000019,300,000

1,740,00011.09219,300,000019,300,00019,300,000راوناخنايوجددم تشيعم كمك

يتيبرت و يگنهرف تامدخ همانرب 30448784,0000784,0000784,000

699,9990.660462,0000462,000462,000رفنيگدنز ياهتراهم شزومآ و هرواشم ،يزاس هاگآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

210,0000.33370,000070,00070,000رفنيتيبرت ياهودرا يرازگرب

80,0003.150252,0000252,000252,000رفنهاگباوخ رد دنمزاين نازومآ شناد زا يرادهگن

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3048600030,00030,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00001,00001,000

11,000.0001,00001,0001,000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا

80,000ناريا روتساپ وتيتسنا 1305001465,202325,000790,202870,202

كيژولويب ياه هدروارف ديلوت همانرب 10520267,543300,000567,5430567,543

567,5431.000267,543300,000567,543567,543هدروآرفكيژولويب ياهدروآرف ديلوت

يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب 1052100080,00080,000

يدربراك و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب 10526142,95924,000166,9590166,959

335,059.364142,95924,000166,959166,959هژورپيشهوژپ و يتاقيقحت ياهحرط ماجنا

يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب 1053328,700028,700028,700

72398.61128,700028,70028,700يراميبينوفع و ريگاو ياهيراميب اب هزرابم و لرتنك ،يسررب

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 3010914,0001,00015,000015,000

27654.34814,0001,00015,00015,000وجشنادوجشناد شزومآ

يتشادهب تامدخ همانرب 3030212,000012,000012,000

196,0000.06112,000012,00012,000تبونمرس و نسكاو قيززت

40,000ناريا يمالسا يروهمج رمحا لاله تيعمج 1310001334,3586,953,2507,287,6087,327,608

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 301654,970126,287131,2570131,257
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

7,81316.8004,970126,287131,257131,257رفنتاجن و دادما تدم هاتوك ياهشزومآ

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 304154,00419,30123,305023,305

181,294.7224,00419,30123,30523,305هژورپتاجن و دادما هزوح يدربراك ياهشهوژپ

يعامتجا تامدخ هئارا و يشخبناوت رما هب كمك همانرب 30496131,9961,737,4691,869,46501,869,465

28,8050.8201,66821,95223,62023,620رفنهناتسود رشب تامدخ هئارا

108,5565.52042,482556,745599,227599,227رفنيشخبناوت تامدخ هئارا

546,1400.30011,568152,274163,842163,842رفنروشك زا جراخ ناگديد بيسآ هب ينامرد تامدخ هئارا

1,273,1640.60053,763710,135763,898763,898رفنيعامتجا تامدخ هئارا و نابلطواد بذج

57,5605.54022,515296,363318,878318,878رفنحناوس و ثداوح ناگديد بيسآ يرارطضا نامرد

حناوس و ثداوح زا يشان تاجن و دادما و يگدامآ همانرب 30497193,3885,070,1935,263,58105,263,581

10,097,4610.07026,399680,424706,823706,823رفنيناگمه و يمومع شزومآ و يگدامآ

29,7108.20012,326231,295243,621243,621رفنروشك زا جراخ ناگديد بيسآ هب تاجن و دادما تامدخ هئارا

40,85513.90024,437543,448567,885567,885رفنتاجن و دادما يصصخت ياهتراهم شيازفا

24,79436.00033,324859,250892,574892,574راوناختاجن و دادما تاناكما تاكرادت و هيهت

663,4134.30096,9022,755,7762,852,6782,852,678رفنتاجن و دادما تايلمع

0رمحا لاله ناناوج نامزاس 1310002150,2020150,202150,202

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016545,061045,061045,061

74,3500.60645,061045,06145,061رفنرمحا لاله وضع ناناوج شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

حناوس و ثداوح زا يشان تاجن و دادما و يگدامآ همانرب 30497105,1410105,1410105,141

156,7300.671105,1410105,141105,141رفنناناوج يرادهگن و بذج

0ترايز و جح يكشزپ زكرم 131000320,760020,76020,760

يعامتجا تامدخ هئارا و يشخبناوت رما هب كمك همانرب 3049620,760020,760020,760

11,4701.81020,760020,76020,760رفننارئاز هب يشخبناوت و ينامرد تامدخ هئارا

86,000روشك يتسيزهب نامزاس 131500114,858,00015,00014,873,00014,959,000

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 301659,00009,00009,000

3,5002.5719,00009,0009,000رفنيتلودريغ زكارم نانكراك و نالغاش يملع حطس ءاقترا

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 30166350,0000350,0000350,000

35,00010.000350,0000350,000350,000رفنششوپ تحت نايوجشناد هيرهش

هيذغت و اذغ تينما همانرب 30305416,9000416,9000416,900

154,0002.532390,0000390,000390,000رفناهدهم اتسور مرگ ياذغ هدعو كي نيمات

1,5504.4526,90006,9006,900رفنكيلوباتم ياهيراميب هب التبم ناكدوك هيذغت دوبهب هب كمك

20,0001.00020,000020,00020,000رفنولق دنچ دنزرف ياراد ياههداوناخ ناكدوك هيذغت هب كمك

نادنزرف و هداوناخ زا تيامح همانرب 30401352,7500352,7500352,750

1,50020.66731,000031,00031,000رفندرخ يلام تامدخ هئارا

11,0001.77319,500019,50019,500رفنششوپ تحت نادنزرف يتيبرت و يملع ناوت ءاقترا

200110.00022,000022,00022,000رفنراوناخ تسرپرس نانز يلغش يزاس هدامآ و راك هيامرس تخادرپ

573



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

10,0001.15011,500011,50011,500رفننايوجشناد و نازومآشناد هب يگدنز هنيزه كمك تخادرپ

150100.00015,000015,00015,000رفنراوناخ تسرپرس نانز نكسم هعيدو نيمات

120,0001.083130,0000130,000130,000رفنيراكددم ياهكينيلك قيرط زا يراكددم روما تيوقت

92541.89238,750038,75038,750رفننانز رايمه ياههورگ هعسوت و تيوقت

4,0004.87519,500019,50019,500رفنششوپ تحت نايوجددم يرورض مزاول هيهت

1,40012.85718,000018,00018,000رفندنمزاين ياههداوناخ نانز يناور و يمسج تمالس

2,00012.50025,000025,00025,000رفنششوپ تحت نايوجددم هيزيهج هب كمك

20,0001.12522,500022,50022,500رفنولق دنچ دنزرف ياراد ياههداوناخ هب كمك

يشخبناوت همانرب 304035,731,89515,0005,746,89505,746,895

20,0007.500150,0000150,000150,000رفننيلولعم نامرد هب كمك و يكشزپ ناوت تامدخ هئارا

50,0001.60080,000080,00080,000رفنياهفرح يشخبناوت تامدخ هئارا

100,0001.161116,1450116,145116,145رفنششوپ تحت دارفا هب يراكددم تامدخ هئارا

20,0002.50050,000050,00050,000رفننمزم ناور و نادنملاس ، نيلولعم يدنمناوت ءاقترا

32,0000.62520,000020,00020,000رفننيلولعم ينامرد رنه روما

9,5002.05319,500019,50019,500رفندنمزاين لولعم نايوجشناد و نازومآ شناد هب هنيزه كمك تخادرپ

13,00015.923207,0000207,000207,000رفنيعاخن هعياض نيلولعم يراتسرپ قح نيمات

80,0004.438340,00015,000355,000355,000رفنيشخبناوت كمك لياسو نيمات

100,0000.50050,000050,00050,000رفنلولعم دارفا يدنمناوت حطس شجنس و تيلولعم تدش و عون صيخشت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

300,0000.805241,5000241,500241,500رفنهعماج رب ينتبم يشخبناوت

8,00015.500124,0000124,000124,000رفنهداوناخ رب ينتبم يشخبناوت

10,0002.00020,000020,00020,000رفنهيذغت و علب يناهد تالالتخا نامرد و يشخبناوت

17,0001.76530,000030,00030,000رفنيتلود شخب رد هدش لغاش نيلولعم يياراك مدع ناربج

11,500.0001,50001,5001,500دحاونيلولعم هژيو ياهكينيلك يزادنا هار

1,00030.00030,000030,00030,000دادعتنيلولعم هيلقن لياسو و يگدنز يزاس بسانم

20,0003.25065,000065,00065,000رفننيلولعم باهذ و بايا هب كمك

36,00036.8061,325,00001,325,0001,325,000رفنهنازور يتلودريغ زكارم رد نيلولعم شزومآ و يشخبناوت هب كمك

 هب كمك و نيلولعم هدش تيامح يلغش ياهدحاو يزادناهار هب كمك
يتيامح يديلوت ياههاگراك

2,50032.00080,000080,00080,000رفن

34,02117.577598,0000598,000598,000رفنهداوناخ رد نمزم يناور ناراميب و نادنملاس ، نالولعم يرادهگن هب كمك

 يناور ناراميب و نادنملاس ، نالولعم ، يشخبناوت و يرادهگن هب كمك
يتلودريغ زكارم رد نمزم

38,00055.3262,102,40002,102,4002,102,400رفن

1,80041.66775,000075,00075,000رفننوزلح تشاك تهج اونشان ناكدوك هب كمك

1,5004.5676,85006,8506,850رفنكيلوباتم ياهيراميب هب التبم دارفا يشخبناوت و نامرد هنيزه كمك

يعامتجا ياه بيسآ شهاك و لرتنك همانرب 30409299,0000299,0000299,000

 هديد بيسآ و بيسآ ضرعم رد دارفا زا يونعم و يدام ياهتيامح
يعامتجا

24,2001.17828,500028,50028,500رفن

8,0001.50012,000012,00012,000رفنينابايخ ناكدوك يهدناماس

2,180118.578258,5000258,500258,500رفنيگداوناخ و يدرف ياهنارحب رد هلخادم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 304152,00002,00002,000

5200.0001,00001,0001,000هژورپيعامتجا روما ياهشهوژپ

5200.0001,00001,0001,000هژورپيشخبناوت روما ياهشهوژپ

اهتيلولعم زا يريگشيپ همانرب 30426333,6000333,6000333,600

170,0000.44776,000076,00076,000رفنيگدنز ياهتراهم شزومآ و يزاسهاگآ همانرب

3,799,0250.033125,6000125,600125,600رفنييانيبان و يياونشان زا  يرگ لابرغ

50,0000.24012,000012,00012,000رفنلاس25 ات15 دارفا كيتنژ يرگ لابرغ

500,0000.240120,0000120,000120,000رفنكيتنژ هرواشم

نكسم نيمأت همانرب 30427100,0000100,0000100,000

2,50040.000100,0000100,000100,000رفننالولعم و نادنمزاين نكسم نيمات هب كمك

يعامتجا ياهتيامح همانرب 3042900000

ينيرفآراك و لاغتشا همانرب 3043550,000050,000050,000

1,00050.00050,000050,00050,000درومهدش هرادا هوجو تاليهست تخادرپ ناكما ندروآ مهارف

ينامرد تامدخ هميب همانرب 304401,110,00001,110,00001,110,000

357,0003.1091,110,00001,110,0001,110,000راوناختمالس هياپ هميب ششوپ

يعامتجا ياههميب همانرب 30441617,9050617,9050617,905

37,0000.1355,00005,0005,000رفنيياتسور راوناخ تسرپرس نانز يعامتجا هميب ششوپ

55,0006.254343,9750343,975343,975رفنيرهش راوناخ تسرپرس نانز يعامتجا هميب ششوپ

20,0001.61032,200032,20032,200رفنيتلودريغ يشخبناوت زكارم نانكراك يعامتجا هميب ششوپ

576



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

5,95918.459110,0000110,000110,000رفننيلولعم ييامرفراك و ييامرف شيوخ هميب ششوپ

5,95919.299115,0000115,000115,000رفننادنمزاين ييامرفراك و ييامرف شيوخ هميب ششوپ

8,5001.38011,730011,73011,730رفنششوپ تحت تسرپرس يب نادنزرف هيتآ باسح ليكشت

يتشيعم ياههنيزه نيمأت همانرب 304474,322,47704,322,47704,322,477

192,6009.5581,840,80301,840,8031,840,803رفندنمزاين ياههداوناخ هب يرمتسم تخادرپ

313,7317.8822,472,67402,472,6742,472,674رفننمزم يناور ناراميب و نادنملاس ،نيلولعم هب يرمتسم تخادرپ

15,7600.5719,00009,0009,000رفننايوجددم زا يدروم ياهتيامح

يتيبرت و يگنهرف تامدخ همانرب 3044815,660015,660015,660

50213.20010,660010,66010,660دروميشزرو و يرنه ، يگنهرف ياههمانرب يارجا

40125.0005,00005,0005,000داديورتاغيلبت روما و اهشيامه ، اههاگشيامن يرازگرب

ناداتعم بيسآ شهاك و يناوتزاب ،نامرد همانرب 30452100,0000100,0000100,000

325,0000.14848,000048,00048,000رفنناداتعم يناوتزاب

325,0000.16052,000052,00052,000رفنناداتعم نامرد

يعامتجا ياهبيسآ زا يريگشيپ همانرب 30456164,8000164,8000164,800

31,5201.87259,000059,00059,000رفنييامنهار و هرواشم تامدخ هئارا

1,690,0100.02949,800049,80049,800رفنيگدنز ياهتراهم شزومآ و يزاسهاگآ همانرب

1,690,0000.03356,000056,00056,000رفناهبيسآ زا يريگشيپ

ناناوجون و ناكدوك زا تيامح همانرب 30457881,0130881,0130881,013
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

8,85010.16990,000090,00090,000رفنيتسرپرس تحت ناناوجون و ناكدوك يتبرت و يشزومآ ،يملع ناوت ءاقترا

500140.00070,000070,00070,000رفنيتسرپرس تحت نادنزرف صيخرت و يدنمناوت ءاقترا

29172.4145,00005,0005,000رفندابآنيش نازومآشناد زا تيامح

50,0001.44072,013072,01372,013رفندمآرد مك ياههداوناخ ياهكدوكدهم هيرهش نيمات هب كمك

7,15036.224259,0000259,000259,000رفنيتلودريغ تاسسوم و زكارم رد نادنزرف يرادهگن هب كمك

13,00029.615385,0000385,000385,000رفنهداوناخ رد ناناوجون و ناكدوك يرادهگن هب كمك

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3048600010,00010,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00001,00001,000

5200.0001,00001,0001,000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا

 روشك يتسيزهب نامزاس - نانكراك ييامرفراك مهس هميب قح
نيلولعم يرادهگن زكارم رد لغاش

0 131500228,175028,17528,175

يعامتجا ياههميب همانرب 3044128,175028,175028,175

 يرادهگن زكارم رد لغاش نانكراك ييامرفراك مهس هميب قح تخادرپ
نيلولعم

22,0001.28128,175028,17528,175رفن

366,955نارگراثيا روما و ديهش داينب 131600182,000,000082,000,00082,366,955

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 301663,193,41403,193,41403,193,414

149,20018.0402,691,60902,691,6092,691,609رفنيتلودريغ شزومآ تاسسوم و اههاگشناد رد رگراثيا نايوجشناد هيرهش

 شزومآ تاسسوم و اههاگشناد رد نارگراثيا نايوجشناد هنيزه كمك
يتلود

27,00018.585501,8050501,805501,805رفن

يشخبناوت همانرب 30403000356,955356,955

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 304155,64505,64505,645
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

52108.5585,64505,6455,645هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

نارگراثيا تمدخ ناياپ شاداپ همانرب 304166,545,25206,545,25206,545,252

10,000654.5256,545,25206,545,2526,545,252رفننارگراثيا تمدخ ناياپ شاداپ

نارگراثيا لاغتشا تلاح قوقح همانرب 3041841,319,594041,319,594041,319,594

45,50093.5044,254,41804,254,4184,254,418رفننازابناج يراتسرپ قح

9,0001,784.94216,064,479016,064,47916,064,479رفننازابناج يديع و لاغتشا تلاح قوقح

1583,269.000583,2690583,269583,269رفنللملانيب يادهش قوقح

66,902268.98917,995,916017,995,91617,995,916رفندهاش مكح ياراد دهاش نادنزرف - رسمه لاغتشا تلاح يديع و قوقح

9,000269.0572,421,51202,421,5122,421,512رفندهاش مكح ياراد نيدلاو لاغتشا تلاح يديع و قوقح

نكسم نيمأت همانرب 30427538,3780538,3780538,378

1,90058.171110,5240110,524110,524رفندهاش نيدلاو و  نادنزرف ، رسمه نكسم يزاسهب و نيمات

80048.59538,876038,87638,876رفننارگراثيا نيمز يدقن مهس

2,50065.605164,0120164,012164,012رفننارگراثيا نكسم يزاس بسانم

4,0007.32529,298029,29829,298رفنناگراثيا نكسم تخاس يسدنهم ياههنيزه

4,20045.088189,3700189,370189,370رفنناگدازآ و نازابناج نكسم نيمات هب كمك

5,0001.2606,29806,2986,298رفننارگراثيا نكسم تاريمعت هنيزه كمك

يعامتجا ياهتيامح همانرب 304291,170,00001,170,00001,170,000

260,0000.20052,000052,00052,000رفنيگدنز ياهتراهم شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,500,0000.400600,0000600,000600,000رفننارگراثيا ثداوح و رمع هميب ششوپ

2010.3002060206206رفننارگراثيا هب ينف تاليهست

132,0000.23531,000031,00031,000رفنيا هرواشم تامدخ

55,1521.53184,413084,41384,413رفنيعامتجا يراكددم

5009.8844,94204,9424,942رفنادهش هيلوا مسارم هنيزه

1,00083.93883,938083,93883,938رفننازابناج وردوخ يراذگاو

1,00026.29626,296026,29626,296رفننارگراثيا يياضق و يقوقح تامدخ هب كمك

1,0003.9653,96503,9653,965رفنهميب و راثيا و دهاش قودنص هب كمك

6,00025.000150,0000150,000150,000رفننارگراثيا جاودزا هنيزه كمك

1,50048.82773,240073,24073,240رفننارگراثيا هب يگدنز هنيزه كمك

10,0006.00060,000060,00060,000رفننارگراثيا نيفدت و توف هنيزه كمك

 و راثيا گنهرف جيورت و يشزرو و يشزومآ ،يگنهرف همانرب
نارگراثيا تداهش

30430484,1610484,1610484,161

285,9520.28581,631081,63181,631رفننارگراثيا يگنهرف تامدخ هئارا

269,1680.460123,9240123,924123,924رفنتداهش و راثيا گنهرف جيورت

46,4044.850225,0780225,078225,078رفننارگراثيا يشزومآ تامدخ

16,0143.34353,528053,52853,528رفننارگراثيا يشزرو تامدخ

ينيرفآراك و لاغتشا همانرب 30435383,7990383,7990383,799
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,50019.21748,043048,04348,043رفننارگراثيا ياهفرح ينف ياه شزومآ

36122.3938,08408,0848,084رفنامرف شيوخ نارگراثيا هميب

5,00033.920169,6020169,602169,602رفننارگراثيا ييامرفراك مهس هميب قح تخادرپ

2,60043.731113,7000113,700113,700رفنتاليهست دزمراك و دوس هناراي تخادرپ

13349.5646,59206,5926,592رفندهاش نانيرفآراك زا تيامح

10,4171.70717,778017,77817,778رفنيلاغتشا دوخ ياهحرط رب تراظن و يلغش هرواشم

120,000.00020,000020,00020,000قودنصنارگراثيا ينيرفآراك و لاغتشا قودنص هب كمك

ينامرد تامدخ هميب همانرب 3044010,000,000010,000,000010,000,000

950,0002.9402,793,00002,793,0002,793,000رفننارگراثيا هياپ نامرد هياپ هميب ششوپ

1,260,0005.7207,207,00007,207,0007,207,000رفننارگراثيا يليمكت نامرد هميب ششوپ

نارگراثيا هافر و تشيعم نيمأت همانرب 304462,170,84902,170,84902,170,849

16,6004.36072,375072,37572,375رفننازابناج هب يدروم ياهتيامح

29,60070.8942,098,47402,098,4742,098,474رفندمآرد مك نازابناج يديع و يرمتسم

نارگراثيا تمالس نيمأت هب كمك همانرب 30468825,7370825,7370825,737

125202.95225,369025,36925,369رفنروشك زا جراخ هب نازابناج مازعا

20153.0503,06103,0613,061درومناملآ رد نازابناج هناخ يمومع روما

90,0000.94785,229085,22985,229رفننارگراثيا تمالس شياپ

62,9003.248204,3030204,303204,303رفنينامرد هژيو تامدخ نيمات
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

995,0000.308306,3230306,323306,323رفننازابناج يكشزپ تازيهجت و وراد

22703.86415,485015,48515,485رفننارگراثيا يراكددم و ياهرواشم زكارم داجيا هب كمك

65,0002.861185,9670185,967185,967رفنيزابناج دصرد نييعت نويسيمك

ادهش نيدلاو يرادهگن قح و يرمتسم تخادرپ همانرب 3047015,363,071015,363,071015,363,071

15,00026.311394,6710394,671394,671رفنادهش نيدلاو يرادهگن قح

115,252129.87514,968,400014,968,40014,968,400رفنادهش نيدلاو يديع و يرمتسم

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3048600010,00010,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082210001000100

1100.0001000100100هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا

0يعامتجا نيمات نامزاس 13250012,870,00002,870,0002,870,000

يعامتجا ياههميب همانرب 304412,870,00002,870,00002,870,000

198,0008.6971,722,00001,722,0001,722,000رفنمجنپ همانرب نوناق80 هدام)و( دنب عوضوم يناكلپ يگدوشخب تخادرپ

 عماج نوناق عوضوم نارگراثيا درف مهس هميب قح يگدوشخب تخادرپ
نارگراثيا

30,00038.2671,148,00001,148,0001,148,000رفن

2,136,400يمالسا بالقنا نكسم داينب 13370010002,136,400

دمآرد مك ياه هورگ و نيمورحم نكسم نيمات زا تيامح همانرب 3041300023,40023,400

نكسم همانرب 40906000193,000193,000

يئاتسور و يرهش يدبلاك يهدناماس همانرب 409070001,920,0001,920,000

يعيبط حناوس هدكشهوژپ - 0يمالسا بالقنا نكسم داينب 133700210,000010,00010,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010810,000010,000010,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

25,000.00010,000010,00010,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

504,000يزرواشك جيورت و شزومآ  ، تاقيقحت نامزاس 13400312,422,6491,200,0003,622,6494,126,649

يا هفرح و ينف يمسرريغ شزومآ همانرب 30111297,517151,000448,5170448,517

107,0514.190297,517151,000448,517448,517زور - رفنيزرواشك شخب نارادربهرهب و يا هفرح ينف و نانكراك شزومآ

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 401081,912,620936,0002,848,62002,848,620

8,500282.1301,615,103783,0002,398,1032,398,103هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا

100,0004.505297,517153,000450,517450,517تعاس -رفنيتاقيقحت ياه هتفاي لاقتنا و جيورت

ديلوت لماوع و اههداهن ديلوت همانرب 40134212,512113,000325,5120325,512

650,0000.20185,18845,200130,388130,388هلصاكدنويپ و لاهن هيلوا هتسه ديلوت

45,0004.336127,32467,800195,124195,124نترذب نيدلاو و هيلوا هتسه ديلوت

يرادهگن ياه هنيزه روشك عتارم و اهلگنج تاقيقحت هسسوم -
يسانشهايگ ياهغاب

0 134003233,516033,51633,516

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010833,516033,516033,516

296113.23033,516033,51633,516راتكهيسانش يهايگ ياه  غاب يايحا و يرادهگن و ظفح

- ناياپ شاداپ يزرواشك جيورت و شزومآ  ، تاقيقحت نامزاس
تمدخ

0 1340033597,5000597,500597,500

تلود ناگتسشنزاب هب طوبرم ياه هنيزه همانرب 30479597,5000597,5000597,500

4821,239.627597,5000597,500597,500هتسشنزاب -رفنيگتسشنزاب تمدخ ناياپ شاداپ تخادرپ

21,000روشك عتارم و اهلگنج تاقيقحت هسسوم 1340034120,51822,000142,518163,518

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 40108120,51822,000142,5180142,518
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هرامش
هاگتسد
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

800178.148120,51822,000142,518142,518شهوژپيعيبط عبانم هنيمز رد يتاقيقحت ياهحرط ماجنا

26,300روشك يتاليش مولع تاقيقحت هسسوم 1340035293,32070,000363,320389,620

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 40108293,32070,000363,3200363,320

470773.021293,32070,000363,320363,320هژورپنايزبآ و تاليش هنيمز رد يتاقيقحت ياهحرط ماجنا

11,100لاهن و رذب يهاوگ و تبث تاقيقحت هسسوم 134003660,345180,000240,345251,445

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 401086,93220,67727,609027,609

 تبث و يتراظن ياهشور يزاس هنيهب اب طبترم يتاقيقحت ياهحرط ماجنا
يهايگ ماقرا

34580.0266,93220,67727,60927,609شهوژپ

لاهن و رذب يهاوگ و لرتنك و يهايگ ماقرا تبث همانرب 4016453,413159,323212,7360212,736

66876.70512,86538,37451,23951,239مقريهايگ ماقرا تبث و يياسانش

46,0343.40239,322117,290156,612156,612نترذب يهاوگ و لرتنك

1,7262.8301,2263,6594,8854,885هلصالاهن يهاوگ و لرتنك

21,000رذب و لاهن هيهت و حالصا تاقيقحت هسسوم 1340037137,87565,000202,875223,875

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 40108137,87565,000202,8750202,875

800253.594137,87565,000202,875202,875هژورپرذب و لاهن حالصا هنيمز رد يدربراك ياه شهوژپ ماجنا

20,400يماد مولع تاقيقحت هسسوم 134003876,18015,00091,180111,580

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010876,18015,00091,180091,180

305224.21657,13611,25068,38668,386هژورپرويط و ماد هنيمز رد يدربراك ياه شهوژپ ماجنا

63,039.33315,2363,00018,23618,236داژنرويط و ماد يكيتنژ داوم و عبانم زا تيامح ،تظافح
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

داوم و عبانم يللملا نيب و يلخاد تبث و همانسانش رودص ،لرتنك،يهاوگ
رويط و ماد يكيتنژ

10045.5803,8087504,5584,558همانسانش

10,500يكشزپ هايگ تاقيقحت هسسوم 1340039116,03620,000136,036146,536

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 40108116,03620,000136,0360136,036

749181.623116,03620,000136,036136,036هژورپيكشزپهايگ هنيمز رد يدربراك ياه شهوژپ ماجنا

3,300بآ و كاخ تاقيقحت هسسوم 1340031056,22015,00071,22074,520

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010856,22015,00071,220071,220

363196.19856,22015,00071,22071,220شهوژپبآ و كاخ هنيمز رد يتاقيقحت ياه هژورپ و اه حرط ماجنا

1,820يزرواشك يسدنهم و ينف تاقيقحت هسسوم 1340031139,5125,00044,51246,332

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010839,5125,00044,512044,512

300148.37339,5125,00044,51244,512شهوژپيزرواشك سدنهم و ينف هنيمز رد يتاقيقحت ياه هژورپ و اه حرط ماجنا

0يرادزيخبآ و كاخ تظافح هدكشهوژپ 1340031259,95918,00077,95977,959

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010859,95918,00077,959077,959

273285.56459,95918,00077,95977,959هژورپيرادزيخبآ و كاخ تظافح هنيمز رد يدربراك ياه شهوژپ ماجنا

51,800يژولونكتويب هدكشهوژپ 1340031368,0268,00076,026127,826

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010868,0268,00076,026076,026

 ونان و يژولونكتويب هنيمز رد يتاقيقحت ياه هژورپ و اهحرط ماجنا
يزرواشك يژولونكت

200380.13068,0268,00076,02676,026هژورپ

153,000روشك يكشزپماد نامزاس 1355001317,5480317,548470,548

ماد و ناسنا كرتشم ياهيراميب اب هزرابم و يريگشيپ همانرب 40133104,2180104,2180104,218
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش
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« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 داوم هيهت و ماد و ناسنا كرتشم ياهيراميب لرتنك ياههمانرب يربهار
يفرصم مزاول و

361,783.83364,218064,21864,218ورس تبون نويليم

1,60025.00040,000040,00040,000سارهدولآ ياهماد فذح و يياسانش رب يربهار

نايزبآ و رويط ،ماد ياهيراميب اب هزرابم و يريگشيپ همانرب 40150151,1000151,1000151,100

2,00040.00080,000080,00080,000ديدزاب تبون رازهيتشادهب ديدزاب

 هيهت و نايربآ و رويط و ماد ياهيراميب يياسانش و تبقارم و يسررب
يفرصم مزاول و داوم

1,30029.54638,410038,41038,410شيامزآ هنومن رازه

 و داوم هيهت و نايزبآ و رويط ماد ريگاو و كيمديپا ياهيراميباب هزرابم
يفرصم مزاول

290112.72432,690032,69032,690ورس تبون نويليم

يتاليش و يماد ماخ تاديلوت يتشادهب و يفيك لرتنك همانرب 4015620,080020,080020,080

 و يماد ماخ ياه هدروارف تيفيك نيمضت همانرب يارجا رب يربهار
ماد كاروخ

2,3003.8438,84008,8408,840ديدزاب تبون رازه

 ياه هدروارف رد نيگنس تازلف و نسكاو و موس وراد هدناميقاب شياپ
يماد ماخ

35168.5715,90005,9005,900شيامزآ هنومن رازه

 طباوض لامعا و يماد ماخ ياه هدروارف و ماد لاقتنا و لقن لرتنك
يا هنيطنرق

31017.2265,34005,3405,340يهاوگ دروم رازه

كيژولويب داوم و نسكاو ،وراد يفيك لرتنك همانرب 4015941,150041,150041,150

 لرتنك و شياپ اهيراميب صيخشت تهج شيامزآ ماجنا
كيژولويب داوم و وراد و يماد ماخ ياه هدروارف يتشادهب

2,9006.91420,050020,05020,050شيامزآ دروم رازه

1,35015.63021,100021,10021,100هام - رفناهيراميب صيخشت و نامرد روما ماجنا

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 401620007,4007,400

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00001,00001,000

 زا هدافتسا اب يماد ماخ ياه هدروارف فرصم اتديلوت لحارم يبايدر
يكينورتكلا هناماس

1952.6321,00001,0001,000هناماس

ماد نويسانيسكاو و نسكاو ديرخ 0روشك يكشزپماد نامزاس - 1355002350,0000350,000350,000
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نايزبآ و رويط ،ماد ياهيراميب اب هزرابم و يريگشيپ همانرب 40150350,0000350,0000350,000

2301,521.739350,0000350,000350,000ورس تبون نويليم)اه هداهن نيمات و تامدخ ديرخ( ماد نويسانيسكاو

35,000يزار هسسوم 1360001259,7041,700,0001,959,7041,994,704

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 40108259,7041,700,0001,959,70401,959,704

3,843464.213220,7481,563,2211,783,9691,783,969زد نويليمماد و ناسنا كيژولويب ياه هدروارف ديلوت و قيقحت

265663.15138,956136,779175,735175,735هژورپماد و ناسنا نيب كرتشم و ماد ياهيراميب هب طوبرم تاقيقحت

3,448,000روشك يرادزيخبآ و عتارم ، اهلگنج نامزاس 1390001287,2880287,2883,735,288

ينف ياهرايعم و طباوض نيودت همانرب 1040550005000500

3166.6675000500500درومينف ياه لمعلاروتسد و اهرايعم و ،طباوض هيهت

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016514,940014,940014,940

 دركيور اب  يعيبط عبانم ظفح رد يلحم عماوج يزاسدنمناوت و يربهار
يعيبط عبانم تيريدم رد داهن مدرم ياه نامزاس و مدرم تكراشم

1,00014.94014,940014,94014,940هام - رفن

كاخ تظافح و يرادزيخبآ همانرب 4010553,500053,500053,500

 روذبو ديلوت ،كاخ تظافح ، يرادناوخبآ ،يرادزيخبآ ياهحرط يربهار
ينابايب ناهايگ و يعترم، يلگنج هدش حالصا يلاهنو

4,50011.88953,500053,50053,500راتكهرازه

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010850005000500

2250.0005000500500هژورپيشهوژپ تاعلاطم ماجنا

روشك ياهلگنجزا يلوصا يرادرب هرهب و هعسوت ، ءايحا همانرب 4011157,500057,500057,500

57,0001.00957,500057,50057,500راتكهرازهروشك ي اه لگنج تيريدم  فلتخم ياه حرط يربهار

روشك عتارم زا يلوصا يرادربهرهب و هعسوت ،ءايحا همانرب 4011224,000024,000024,000
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

3,0005.33316,000016,00016,000راتكهرازههدش ماجنا تامادقا يبايزراو عترم تيريدم فلتخم ياهحرط يربهار

55,0000.1458,00008,0008,000نتروشك عتارم يعرف تالوصحم يربهار

عتارم و اهلگنج زا تيامح و يتظافح ششوپ حطس ءاقترا همانرب
روشك

4011358,960058,960058,960

61,1600.48429,617029,61729,617راتكهرازهروشك عتارم و اه لگنج زا تيامح و تظافح تامادقا يربهار

 يياضق عجارم رد يقوقح يواعد يريگيپ و يتظافح تامادقا يربهار
روشك عتارم و اه لگنج

3,1009.46529,343029,34329,343هژورپ

يلم يضارا تيكلام يهدناماس همانرب 4012451,500051,500051,500

 ناكم، يتلودو يلم عبانم هصرع يبايدادعتسا تايلمع يارجا يربهار
يضارا يصيصختو دعتسم يضارا يباي

3,0003.2679,80009,8009,800راتكهرازه

11,5000.8359,60009,6009,600راتكهرازه)رتساداك( يراگندح تايلمع يارجا يربهار

 دنس ذخا، تاينثتسم كيكفتو يلم يضارا يزيمم يارجا يربهار
تلود مان هب تيكلام

5,0001.9409,70009,7009,700راتكهرازه

 ياه هنيزه تخادرپ و يلم حطسرد يقوقح عناوم عفر هب يگديسر
هطوبرم

16,8001.33322,400022,40022,400هژورپ

ناور ياهنش تيبثت و ييادزنابايب اب هلباقم همانرب 4012914,630014,630014,630

 نابايباب هلباقمو كاخ، بآ عبانم يللملا نيب كرتشم ياهحرط يارجا
يياز

5600.0003,00003,0003,000دروم

 للم ييازنابايب اب هلباقم نويسناونك ياههمانرب يارجا و يزيرهمانرب
نويسناونك يلم عجرم شقن يافيا و دحتم

35013.4294,70004,7004,700راتكهرازه

25,0000.1092,73002,7302,730هام - رفنيتاعلاطم ياهحرط يربهار

 ياهنوناكو ينابايب ياه هصرعرد يياز نابايب اب هلباقم ياهحرط يربهار
از نابايب

6,0000.7004,20004,2004,200هام - رفن

كاخ تظافح و يرادزيخبآ يربهار همانرب 401370001,628,0001,628,000
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همانرب
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهلگنجزا يلوصا يرادرب هرهب و هعسوت ، ءايحا يربهار همانرب
روشك

40138000916,400916,400

 عتارم زا يلوصا يرادربهرهب و هعسوت ،ءايحا يربهار همانرب
روشك

4013900048,00048,000

يلم يضارا تيكلام يهدناماس يربهار همانرب 40153000354,000354,000

ناور ياهنش تيبثت و ييازنابايب اب هلباقم يربهار همانرب 40157000467,300467,300

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 4016200034,30034,300

يعيبط عبانم و يتاعالطا ياهكناب داجيا و يروانف هعسوت همانرب 4016611,258011,258011,258

6625.6673,75403,7543,754درومعتارم و اهلگنج تارييغت زا ياهرود يبايزرا و شياپ

5750.4003,75203,7523,752درومروشك عتارم و لگنج عماج تاعالطا كناب هيهت

5750.4003,75203,7523,752هشقنيهايگ ششوپ ياههشقن هيهت

831,400تسيز طيحم تظافح نامزاس 1400001340,5310340,5311,171,931

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 3016545,334045,334045,334

 عبانم يداصتقا يراذگشزرا و رادياپ هعسوت ياههمانرب يارجا و نيودت
يطيحمتسيز

30375.80011,274011,27411,274همانرب

 و ظفح هنيمز رد يمومع راكفا ريونت تهج رد يناگمه شزومآ و جيورت
تسيز طيحم يزاسهب

700,0000.0085,65205,6525,652لاس رفن

25226.1205,65305,6535,653لاس رفنيناگمه شزومآ هنيمز رد ييارجا ياه همانرب نيودت و  يربهار

98118.99011,661011,66111,661شرازگيعامتجا بطاخم ياه هورگ يشزومآ ياه زاين نييعت و يياسانش

75147.92011,094011,09411,094شرازگيرامآ ياههداد تبث و ليلحت ،يروآعمج ،يياسانش

يتسيز عونت و تعيبط زا تظافح همانرب 40401000591,600591,600

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4040344,030044,030044,030

589



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

55321.61817,689017,68917,689لاس رفنيرو هرهب تيريدم و زبس يرو هرهب يارجا رب يربهار

45313.08914,089014,08914,089هژورپتسيز طيحم يدربراك و ناينب شناد ياهشهوژپ يارجا و يياسانش

 نيب و يا هقطنم ياه لكتورپ و اه نويسناونك يصصخت ياه تسشن
يللملا نيب و ياهقطنم ياهيراكمه شرتسگ و يللملا

17720.70612,252012,25212,252داديور

يكشخ ياه هنوگ و اهموب تسيز ،تعيبط زا تظافح همانرب 40406123,5910123,5910123,591

75425.77719,436019,43619,436دروميطيحم تسيز ميارج بيقعت و هيد  تراسخ ناربج

 تسيز زا تظافح ،يتسيز ينميا نوناق يارجا رب تراظن و يراذگتسايس
يكشخ ياههنوگ و اهموب

120,000.00020,000020,00020,000شرازگ

 و يهايگ ياه هنوگ يتخانش موب و يتخانش تسيز يسررب و هعلاطم
روشك يروناج

37568.39725,649025,64925,649هژورپ

58191.46611,105011,10511,105همانربديص و راكش ياه همانرب يارجا رب تراظن

 تبث و روشك كيژولويب ياه هنومن شيازفا و يروآ عمج رب تراظن
هعبات نژ ياهكناب و زكرم نژ كناب رب تراظن و اهنآ يكيتنژ

117,730.00017,730017,73017,730دروم

114,835.00014,835014,83514,835كراپناسيدرپ كراپ يرادهگن

37339.77514,836014,83614,836دروميعيبط خيرات هزوم يرادهگن

اهدنامسپ و اه هدنيالآ تيريدم همانرب 4040882,744082,744082,744

 و يكيژولويب ،ييايميش ،يكيزيف ياهرتماراپ شياپ ياههمانرب يارجا
يتوص يگدولآ

89204.31518,184018,18418,184شرازگ

20062.91512,583012,58312,583شرازگتسيز طيحم رب ديلوت و هعسوت تارثا شياپ و يبايزرا

42334.64314,055014,05514,055لاس - رفنكاخ و ييايميش داوم و اه دنامسپ تيريدم يارجا رب  يربهار

80190.55015,244015,24415,244لاس رفنروشك كاخ و اوه هدنيالآ لماوع تيريدم و  يياسانش

 ييارجا ياه هاگتسد رد زبس تيريدم رارقتسا رب تراظن و تيريدم
يتلود ريغ و يتلود

40301.87512,075012,07512,075ييارجا هاگتسد
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

45235.62210,603010,60310,603لاس رفنروشك بالضاف و بآ هدنيالآ لماوع رب تراظن و تيريدم

 ياه هنوگ و اهموب تسيز زا رادياپ يرادرب هرهب و تظافح همانرب
ييايرد و يلخاد ياهبآ

4040943,832043,832043,832

27313.0378,45208,4528,452لاس رفنييايرد تسيز طيحم يربهار

35247.5148,66308,6638,663لاس رفنييايرد يلحاس ياه با يژولويب شياپ يربهار

70167.07111,695011,69511,695لاس رفناهنآ يزاسهب ياه بالات و اهايرد و لحاوس يهدناماس يربهار

35142.8575,00005,0005,000لاس رفنييايرد ياه هاگتسيز و اهايرد زاس هدولآ عبانم يربهار

40250.55010,022010,02210,022لاس رفنييايرد ياههاگتسيز و اهايرد هژيو و صاخ يزاس هدولآ عبانم يربهار

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 4041100075,00075,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00001,00001,000

11,000.0001,00001,0001,000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا

38,985تسيز طيحم  هدكشزومآ 140003170,92360,000130,923169,908

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 1050692920,00020,929020,929

106193.56651820,00020,51820,518هژورپيتاقيقحت ياه هژورپ ماجنا

3511.7434110411411هژورپيملع تايه ياضعا تنرگ اب طبترم ياه تيلاعف

ينادراك شزومآ همانرب 301062,24502,24502,245

2708.3152,24502,2452,245وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010737,0055,00042,005042,005

88622.92417,8112,50020,31120,311وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

67323.46114,2891,50015,78915,789وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

23125.5634,9051,0005,9055,905وجشناديعيبط عبانم و يزرواشك هورگ شزومآ

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 301236,27506,27506,275

2,2592.7786,27506,2756,275وجشناديصصخت و يا هفرح و يدربراك ياه شزومآ ماجنا

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012811,28035,00046,280046,280

139236.5407,87925,00032,87932,879وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

60223.3503,40110,00013,40113,401وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب 301292,36102,36102,361

2,2591.0452,36102,3612,361داديورييوجشناد مسارم يرازگرب

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600038,98538,985

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016610,828010,828010,828

2,2594.79310,828010,82810,828وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمات

8,000تفن ترازو 143000111001108,110

زاگ و تفن روما همانرب 4061911001100110

140.0004004040هام - رفنزاگ و تفن ديلوت روما يربهار

140.0004004040هام - رفنزاگ و تفن تارداص روما يربهار

 ياه هدروآرف تادراو و تارداص و يلخاد شورف رب تراظن و يربهار
يعيبط زاگ و يتفن

130.0003003030هام - رفن

0تفن تعنص هاگشهوژپ 14300020765,000765,000765,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 105020765,000765,0000765,000

2038,250.0000765,000765,000765,000هژورپيدربراك ياهشهوژپ

25,000ناريا يتفن ياه هدروآرف شخپ و شيالاپ يلم تكرش 143000300025,000

اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 4062400025,00025,000

يصصخت ردام 220,000 ناريا زاگ  يلم تكرش - 1430004000220,000

يژرنا يزاسهنيهب همانرب 4061800050,00050,000

زاگ تاسيسات همانرب 40622000170,000170,000

622,454يميشورتپ عيانص يلم يصصخت ردام تكرش 1430005000622,454

عيانص هعسوت و داجيا همانرب 40302000622,454622,454

0تفن تعنص هاگشناد 1431001080,00080,00080,000

يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب 10506049,00049,000049,000

202,450.000049,00049,00049,000هژورپيشهوژپ تامدخ

ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب 30121010,40010,400010,400

47221.277010,40010,40010,400وجشناديشزومآ كمك و يشزومآ ياه تيلاعف

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 30128020,60020,600020,600

62233.119020,60020,60020,600وجشناديشزومآ كمك و يشزومآ ياه تيلاعف

12,428,000ورين ترازو 1435001305,0000305,00012,733,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010003,065,0003,065,000

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 402020004,300,0004,300,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4020500050,00050,000

قرب همانرب 4060154,000054,000054,000

 تاررقم و طباوض و اهدرادناتسا هيهت و اهدربهار و اهتسايس نيودت
قرب روما

74425.53819,000019,00019,000هام - رفن

 تميق ندومن يعقاو و اههاگورين يفرصم تخوس شياپ و يزاسفافش
قرب شورف

61325.28515,500015,50015,500هام - رفن

69927.89719,500019,50019,500هام - رفنقرب هضرع و ديلوت رد تباقر ياضف شرتسگ

بالضاف و بآ و بآ روما  همانرب 40616137,0000137,0000137,000

79825.68920,500020,50020,500هام - رفنبرش بآ عيزوت و نيمات نيون ياه هناماس داجيا يارب يربهار همانرب

 تاررقم و طباوض و اهدرادناتسا هيهت و اهدربهار و اهتسايس نيودت
بالضاف و بآ و بآ روما

69853.00937,000037,00037,000هام - رفن

34,500.00013,500013,50013,500هطباضفلتخم ياهيربراكرد فرصم يوگلا ياهدرادناتسا و طباوض نيودت

 و هيفصت و يتشادهب و نيريش بآ فرصم شهاكياهحرط زا تيامح
بالضاف يناخرچزاب

26,000.00012,000012,00012,000هژورپ

 زا يريگولج و يحطس و ينيمزريز ياهبآ زا تظافح يربهار
هيور يب ياهتشادرب

71827.85520,000020,00020,000هام - رفن

66325.64117,000017,00017,000هام - رفنبآ فرصم رد يروهرهب شيازفا يراذگتسايس

68624.78117,000017,00017,000هام - رفنيزرواشكو تعنص شخب رد بآ نيمات يراذگتاسيس

يژرنا روما همانرب 4061758,000058,000058,000

 تاررقم و طباوض و اهدرادناتسا هيهت و اهدربهار و اهتسايس نيودت
يژرنا روما

78826.65021,000021,00021,000هام - رفن

101,700.00017,000017,00017,000هژورپيژرنا و قرب تعنص رد يراذگهيامرس رد يتلود ريغ شخب زا تيامح

70428.40920,000020,00020,000هام - رفنتباقر و يژرنا رازاب هعسوت يراذگتاسيس
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يژرنا يزاسهنيهب همانرب 4061855,000055,000055,000

72330.42922,000022,00022,000هام - رفنيژرنا رومارد تاررقم و طباوض هيهت و اهدربهار و اهتسايس نيودت

27,500.00015,000015,00015,000هژورپيژرنا يروهرهب هنيمز رد لاعف عيانص و اه حرط زا تيامح

29,000.00018,000018,00018,000هژورپيژرنا فرصم يزاسهنيهب  و تافلت شهاكياهحرط زا تيامح

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00001,00001,000

11,000.0001,00001,0001,000هناماسيكينورتكلا تامدخ هئارا

يياتسور و يرهش بآ همانرب 409020004,001,0004,001,000

90,301ورين هاگشهوژپ 143500290,000220,000310,000400,301

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 1050290,000220,000310,0000310,000

581,879.31067,00042,000109,000109,000هژورپيا هعسوت و يدربراك،يداينب تاقيقحت

381,157.89513,00031,00044,00044,000هژورپتاقيقحت جياتن يزاس يراجت يربهار

115,6251.35810,000147,000157,000157,000تعاس -رفنيتاقيقحت ياهزاين  يناس زور هب و يياسانش

قرب همانرب 4060100015,00015,000

يژرنا يزاسهنيهب همانرب 4061800023,00023,000

89,000بآ تاقيقحت هسسوم 143500347,94060,000107,940196,940

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010003,0003,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 402030004,0004,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4020547,94060,000107,9400107,940

400269.85047,94060,000107,940107,940هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

0يرهش بآ يا هقطنم تيريدم زكرم 14350042,3401,0003,3403,340

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 402052,3401,0003,34003,340

8417.5002,3401,0003,3403,340هژورپيدربراك ياهشهوژپ ماجنا

ورين ترازو - هيفصت باسپ و يلاصحتسا بآ ينيمضت ديرخ
يتلود ريغ شخب زا هدش

0 14350051,100,00001,100,0001,100,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 402011,100,00001,100,00001,100,000

5221,153.8461,100,00001,100,0001,100,000بعكم رتم نويليمعيانص و اه رهش هب يناسربآ

921,000نارهت يا هقطنم بآ يماهس تكرش 1435006000921,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000870,000870,000

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 4020200051,00051,000

2,122,800سراف يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350070002,122,800

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010002,122,8002,122,800

1,580,500ناهفصا يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350080001,580,500

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010001,580,5001,580,500

453,003يوضر ناسارخ يا هقطنم بآ يماهس تكرش 1435009000453,003

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000418,000418,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300035,00035,000

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

4020400033

715,010هاشنامرك يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350010000715,010
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000690,000690,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300025,00025,000

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

402040001010

960,000نامرك يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350011000960,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000960,000960,000

223,003ناتسچولب و ناتسيس يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350012000223,003

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000223,000223,000

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

4020400033

270,200ناگزمره يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350013000270,200

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000200,200200,200

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 4020200070,00070,000

4,319,000ناتسزوخ قرب و بآ نامزاس يماهس تكرش 143500140004,319,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010004,014,0004,014,000

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 40202000135,000135,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 40203000170,000170,000

532,112يبرغ ناجيابرذآ يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350015000532,112

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000462,106462,106

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300070,00070,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

4020400066

513,000دهشم بالضاف و بآ تكرش 14350016000513,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000513,000513,000

237,200ليبدرا بالضاف و بآ تكرش 14350017000237,200

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000237,200237,200

2,229,000يصصخت ردام ،روشك بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش 143500180002,229,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000600,000600,000

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 40202000200,000200,000

اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 4020900010,00010,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000968,000968,000

يياتسور و يرهش بآ همانرب 40902000451,000451,000

137,000نيوزق بالضاف و بآ تكرش 14350019000137,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000137,000137,000

634,000ناتسلگ بالضاف و بآ تكرش 14350020000634,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000330,000330,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000304,000304,000

2,111,567نارهت بالضاف و بآ تكرش 143500210002,111,567

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000320,000320,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 409010001,766,5671,766,567

598



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يياتسور و يرهش بآ همانرب 4090200025,00025,000

558,200ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 14350022000558,200

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000230,000230,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000328,200328,200

428,800ناشاك بالضاف و بآ تكرش 14350023000428,800

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000428,800428,800

269,000يقرش ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش 14350024000269,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000269,000269,000

456,200يبرغ ناجيابرذآ بالضافو بآ تكرش 14350025000456,200

بآ هضرع و نيمات همانرب 4020100095,00095,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000361,200361,200

143,000يرايتخب لاحمراهچ بالضاف و بآ تكرش 14350026000143,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000143,000143,000

704,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 14350027000704,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000285,000285,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000400,400400,400

يياتسور و يرهش بآ همانرب 4090200018,60018,600

صاخ يماهس 310,820 يوضر ناسارخ بالضاف و بآ تكرش - 14350028000310,820

بآ هضرع و نيمات همانرب 4020100090,00090,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000220,820220,820

494,400سراف بالضاف و بآ تكرش 14350029000494,400

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000494,400494,400

316,100زاريش بالضاف و بآ تكرش 14350030000316,100

بآ هضرع و نيمات همانرب 4020100070,00070,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000192,400192,400

يياتسور و يرهش بآ همانرب 4090200053,70053,700

555,591ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 14350031000555,591

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000180,000180,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000375,591375,591

296,600زاوها بالضاف و بآ تكرش 14350032000296,600

بآ هضرع و نيمات همانرب 4020100080,00080,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000170,000170,000

يياتسور و يرهش بآ همانرب 4090200046,60046,600

50,000رهشوب بالضاف و بآ تكرش 1435003300050,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 4090100050,00050,000

1,449,000ناتسچولب و ناتسيس بالضاف و بآ تكرش 143500340001,449,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010001,140,0001,140,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000309,000309,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

334,800هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 14350035000334,800

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000334,800334,800

433,700ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 14350036000433,700

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000139,000139,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000294,700294,700

852,500ناگزمره بالضاف و بآ تكرش 14350037000852,500

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000510,000510,000

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 4020200055,00055,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000287,500287,500

350,509ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 14350038000350,509

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000120,000120,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000230,509230,509

208,000يزكرم بالضاف و بآ تكرش 14350039000208,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000208,000208,000

1,060,000ناليگ يا هقطنم بآ يماهس تكرش 143500400001,060,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010001,030,0001,030,000

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 4020200020,00020,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300010,00010,000

447,000ناردنزام بالضاف و بآ تكرش 14350041000447,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

بآ هضرع و نيمات همانرب 4020100021,00021,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000401,000401,000

يياتسور و يرهش بآ همانرب 4090200025,00025,000

202,000نامرك بالضاف و بآ تكرش 14350042000202,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 4020100030,00030,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000172,000172,000

264,000نادمه بالضاف و بآ تكرش 14350043000264,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000264,000264,000

185,000ماليا بالضاف و بآ تكرش 14350044000185,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 4020100021,00021,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000164,000164,000

1,576,000ناردنزام يا هقطنم بآ يماهس تكرش 143500450001,576,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010001,576,0001,576,000

299,400ناجنز بالضاف و بآ تكرش 14350046000299,400

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000105,000105,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000194,400194,400

376,000دمحاريوب و هيوليكهك بالضاف و بآ تكرش 14350047000376,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000120,000120,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000256,000256,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

239,000نانمس بالضاف و بآ تكرش 14350048000239,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000130,000130,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000109,000109,000

240,800دزي بالضاف و بآ تكرش 14350049000240,800

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000240,800240,800

353,000مق بالضاف و بآ تكرش 14350050000353,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000353,000353,000

314,000زربلا ناتسا بالضاف و بآ تكرش 14350051000314,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 4020100090,00090,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000224,000224,000

1,348,706يقرش ناجيابرذآ يا هقطنم بآ يماهس تكرش 143500520001,348,706

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010001,308,7031,308,703

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300040,00040,000

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

4020400033

221,000دزي يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350053000221,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000221,000221,000

1,262,055ناريا بآ عبانم تيريدم يصصخت ردام تكرش 143500540001,262,055

ياهزوم تامدخ شرتسگ همانرب 302630005,0005,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000627,055627,055
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 40202000100,000100,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 40203000530,000530,000

6,603,011ناريا يورين و بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش 143500550006,603,011

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000850,000850,000

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

402040001111

قرب همانرب 406010005,753,0005,753,000

1,305,000ناجنز يا هقطنم بآ يماهس تكرش 143500560001,305,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010001,305,0001,305,000

 يورين عيزوت و لاقتنا ،ديلوت تيريدم يصصخت ردام تكرش
ريناوت   ناريا قرب  -

240,000 14350057000240,000

قرب همانرب 40601000240,000240,000

150,000نارهت يا هقطنم قرب يماهس تكرش 14350058000150,000

قرب همانرب 40601000150,000150,000

70,000سراف يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435005900070,000

قرب همانرب 4060100070,00070,000

70,000ناهفصا يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435006000070,000

قرب همانرب 4060100070,00070,000

100,000ناسارخ يا هقطنم قرب يماهس تكرش 14350061000100,000

قرب همانرب 40601000100,000100,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

110,000ناجيابرذآ يا هقطنم قرب يماهس تكرش 14350062000110,000

قرب همانرب 40601000110,000110,000

70,000برغ يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435006300070,000

قرب همانرب 4060100070,00070,000

65,000نامرك يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435006400065,000

قرب همانرب 4060100065,00065,000

80,000ناتسچولب و ناتسيس يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435006500080,000

قرب همانرب 4060100080,00080,000

70,000ناگزمره يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435006600070,000

قرب همانرب 4060100070,00070,000

70,000ناردنزام يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435006700070,000

قرب همانرب 4060100070,00070,000

70,000ناليگ يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435006800070,000

قرب همانرب 4060100070,00070,000

70,000رتخاب يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435006900070,000

قرب همانرب 4060100070,00070,000

202,301ناتسزوخ يا هقطنم قرب يماهس تكرش 14350070000202,301

قرب همانرب 40601000202,301202,301

75,000ناجنز يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435007100075,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

قرب همانرب 4060100075,00075,000

70,000نانمس يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435007200070,000

قرب همانرب 4060100070,00070,000

65,000دزي يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1435007300065,000

قرب همانرب 4060100065,00065,000

2,105,000ناريا قرب هعسوت نامزاس يماهس تكرش 143500740002,105,000

قرب همانرب 406010002,100,0002,100,000

اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 406240005,0005,000

130,001ناتسيس كاخ و بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش 14350075000130,001

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000130,000130,000

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

4020400011

5,000نارهت ناتسا يياتسور بالضاف و بآ تكرش 143500760005,000

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 409010005,0005,000

680,000ناريا يژرنا يرو هرهب نامزاس يماهس تكرش 14350077000680,000

قرب همانرب 40601000230,000230,000

يژرنا يزاسهنيهب همانرب 40618000450,000450,000

480,000ناريا ون ياهيژرنا نامزاس يماهس تكرش 14350078000480,000

قرب همانرب 40601000180,000180,000

يژرنا يزاسهنيهب همانرب 40618000300,000300,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

100,000ناريا قرب هكبش تيريدم يماهس تكرش 14350079000100,000

قرب همانرب 40601000100,000100,000

صاخ يماهس 96,800 يلامش ناسارخ ناتسا بالضاف و بآ تكرش - 1435008000096,800

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 4090100096,80096,800

صاخ يماهس 205,420 يبونج ناسارخ ناتسا بالضاف و بآ تكرش - 14350081000205,420

بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب 40901000205,420205,420

1,636,000ناتسرل يا هقطنم بآ يماهس تكرش 143500820001,636,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010001,636,0001,636,000

537,002يلامش ناسارخ يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350083000537,002

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000512,000512,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300025,00025,000

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

4020400022

161,000يبونج ناسارخ يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350084000161,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000151,000151,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300010,00010,000

330,000دمحا ريوب و هيوليگهك يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350085000330,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000330,000330,000

270,000نيوزق يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350086000270,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000260,000260,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 4020200010,00010,000

190,000مق يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350087000190,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000190,000190,000

260,000نانمس يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350088000260,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000160,000160,000

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 40202000100,000100,000

342,000يزكرم يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350089000342,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000342,000342,000

682,470يرايتخب و لاحم راهچ يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350090000682,470

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000682,470682,470

360,000رهشوب يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350091000360,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000360,000360,000

576,005ماليا يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350092000576,005

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000561,000561,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300015,00015,000

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

4020400055

1,237,104ناتسدرك يا هقطنم بآ يماهس تكرش 143500930001,237,104

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010001,227,1001,227,100

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300010,00010,000
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« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

4020400044

858,000نادمه يا هقطنم بآ يماهس تكرش 14350094000858,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000858,000858,000

1,046,001ناتسلگ يا هقطنم بآ يماهس تكرش 143500950001,046,001

بآ هضرع و نيمات همانرب 40201000971,000971,000

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 4020200020,00020,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300055,00055,000

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

4020400011

1,100,107ليبدرا يا هقطنم بآ يماهس تكرش 143500960001,100,107

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010001,010,1001,010,100

بآ عبانم زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب 4020200060,00060,000

لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب 4020300030,00030,000

 يزرم ياه هناخدور زيربآ ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب
كرتشم و

4020400077

) قربو ب آ تعنص يدربراك  يملع يلاع شزومآ هسسوم -
1( كمك

0 143510166,865241,000307,865307,865

ينادراك شزومآ همانرب 3010625,00083,000108,0000108,000

4,00027.00025,00083,000108,000108,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010725,00073,00098,000098,000

3,85025.45525,00073,00098,00098,000وجشناديسدنهم و ينف هورگ شزومآ
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يا هفرح و ينف يمسرريغ شزومآ همانرب 3011116,86585,000101,8650101,865

2,45041.57816,86585,000101,865101,865تعاس - رفنيسدنهم و ينف هورگ تدم هاتوك شزومآ

845,410ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1440001440,0000440,0001,285,410

ياهتسه تامدخ همانرب 40611000171,000171,000

يا هتسه تخوس هخرچ هعسوت و اه هدروآرف همانرب 4061226,400026,400026,400

38,800.00026,400026,40026,400هژورپيا هتسه تخوس هخرچ هعسوت اب طبترم روما يربهار

يا هتسه نونف و مولع ياهدربراك هعسوتو شهوژپ همانرب 4061326,400026,400026,400

 هتسه نونف و مولع ياهدربراكهعسوت و شهوژپ  اب طبترم روما يربهار
يا

55,280.00026,400026,40026,400هژورپ

ياهتسه روما يربهار همانرب 40614166,3200166,3200166,320

65710.76946,200046,20046,200هام - رفنيا هتسه يژرنا ديلوت اب طبترم يقوقح و للملا نيب روما ماجنا

340,040.000120,1200120,120120,120متسيسيتيريدم نيون ياه تخاسريز داجيا

يا هتسه ياههاگورين هعسوت همانرب 4062526,400026,400026,400

213,200.00026,400026,40026,400هژورپيا هتسه ياه هاگورين هعسوت اب طبترم روما يربهار

يا هتسه تينما و ينميا همانرب 40627194,4800194,4800194,480

65710.76946,200046,20046,200هام - رفنيا هتسه تينما و تظافح ياه تيلاعف يربهار

210706.095148,2800148,280148,280هام - رفنييوترپ تظافح و يا هتسه ينميا اب طبترم ياه تيلاعف يربهار

30,000يا هتسه نونف و مولع هاگشهوژپ 1440002670,000350,0001,020,0001,050,000

يصصخت قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب 301091,3003,9005,20005,200

5398.1131,3003,9005,2005,200وجشناديرتكد قوف و يرتكد هرود يرازگرب
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب 301658,2801,6009,88009,880

41024.0988,2801,6009,8809,880هرود -رفنتمدخ نمض شزومآ  ياه هرود يرازگرب

ياهتسه تامدخ همانرب 40611186,000100,341286,3410286,341

256,857.320123,00048,433171,433171,433لوصحم هنومنتالوصحم يهدوترپ

254,596.32063,00051,908114,908114,908لوصحم هنومنيا هتسه ياه هدروارف ديلوت

يا هتسه نونف و مولع ياهدربراك هعسوتو شهوژپ همانرب 40613474,420244,159718,5790718,579

 يا هتسه ينميا  روما رد يا هعسوت و يدربراك، يداينب ياهشهوژپ ماجنا
ييوترپ تظافح و

34853.7077,70010,99018,69018,690هام - رفن

 و امسالپ روما رد يا هعسوت و يدربراك، يداينب ياهشهوژپ ماجنا
يا هتسه تخادگ

76872.10035,00020,37355,37355,373هام - رفن

 تخوس هخرچ روما رد يا هعسوت و يدربراك، يداينب ياهشهوژپ ماجنا
يا هتسه

1,45290.73787,00044,750131,750131,750هام - رفن

70874.14436,50015,99452,49452,494هام - رفنيا هتسه داوم روما رد يا هعسوت و يدربراك، يداينب ياهشهوژپ ماجنا

 هتسه يزرواشكروما رد يا هعسوت و يدربراك، يداينب ياهشهوژپ ماجنا
يا

1,17674.57558,00029,70087,70087,700هام - رفن

 روما رد يا هتسه يا هعسوت و يدربراك، يداينب ياهشهوژپ ماجنا
تردق و يتاقيقحت ياهروتكار

1,23666.50553,00029,20082,20082,200هام - رفن

 روما رد يا هتسه يا هعسوت و يدربراك، يداينب ياهشهوژپ ماجنا
اهرگباتش و كيزيف

98474.18753,00020,00073,00073,000هام - رفن

 و رزيل روما رد يا هتسه يا هعسوت و يدربراك، يداينب ياهشهوژپ ماجنا
كيتپا

1,08093.50065,00035,980100,980100,980هام - رفن

 دربراكروما رد يا هتسه يا هعسوت و يدربراك، يداينب ياهشهوژپ ماجنا
اهوترپ

1,30882.72274,00034,200108,200108,200هام - رفن

36117.9442,8001,4464,2464,246هام - رفنيا هتسه قوقح روما رد يدربراكياهشهوژپ ماجنا
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

12114.6678205561,3761,376تسشنيا هتسه تعنص اب طبترم يصصخت ياه تسشن يرازگرب

18014.2781,6009702,5702,570همان ناياپييوجشناد ياه هژورپ و يليصحت ياه همان ناياپ زا تيامح

ياهتسه روما يربهار همانرب 4061400030,00030,000

يمتا يژرنا نامزاس - اب راك هداعلاقوف تباب نانكراك تابلاطم
هعشا

0 144000340,000040,00040,000

نانكراك ديرخزاب و نويد تخادرپ همانرب 4062340,000040,000040,000

2,50016.00040,000040,00040,000رفننانكراك ديرخزاب و نويد تخادرپ

 يا هتسه تخوس و هيلوا داوم ديلوت يصصخت ردام تكرش
ناريا

20,000 144000425,650025,65045,650

يا هتسه تخوس هخرچ هعسوت و اه هدروآرف همانرب 4061225,650025,650025,650

84305.35725,650025,65025,650هام - رفنيا هتسه تخوس ديلوت اب طبترم روما يربهار

يا هتسه ياههاگورين هعسوت همانرب 4062500020,00020,000

641,000يا هتسه تخوس ديلوت مويناروا يروآرف تكرش 1440005000641,000

يا هتسه ياههاگورين هعسوت همانرب 40625000641,000641,000

2,980,000ناريا يمتا يژرنا هعسوت و ديلوت يصصخت ردام تكرش 14400060002,980,000

يا هتسه ياههاگورين هعسوت همانرب 406250002,980,0002,980,000

1,620,000ناريا ياهتسه تعنص هيلوا داوم نيمأت و فاشتكا تكرش 14400070001,620,000

يا هتسه ياههاگورين هعسوت همانرب 406250001,620,0001,620,000

400,000ناريا ياهتسه تعنص يرادنامسپ يماهس تكرش 1440008000400,000

ياهتسه تامدخ همانرب 40611000400,000400,000
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

320,000ناريا هتفرشيپ ياه يروانف تكرش 1440009000320,000

يا هتسه ياههاگورين هعسوت همانرب 40625000320,000320,000

648,451روشك يندعم تافاشتكا و يسانش نيمز نامزاس 1465001140,0000140,000788,451

يندعم و يتعنص ياهتخاسريز همانرب 4030100010,00010,000

يسانش نيمز همانرب 4030392,772092,772092,772

1,4000.9291,30001,3001,300هشقن هقروشرازگ و هشقن راشتنا

85,136.87541,095041,09541,095شرازگدادعتيدربراك يسانش نيمز تاشرازگ هيهت

221,865.77341,047041,04741,047هشقن هقرويسانش نيمز ياه هشقن هيهت

50186.6009,33009,3309,330لاس - رفنلرتنك و تراظن

فاشتكا همانرب 4031044,624044,624044,624

93102.1729,50209,5029,502شرازگيجنس رود هشقن شرازگ هيهت و يا هراوهام ياه هداد شزادرپ

37,5000.68825,792025,79225,792عبرم رتموليكيندعم رياخذ و عبانم يمومع فاشتكا و ييوج يپ

73127.8089,33009,3309,330لاس - رفنلرتنك و تراظن

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,60402,60402,604

10260.4002,60402,6042,604هناماساه هداد هاگياپ و يتاعالطا كناب يناسر زورب و داجيا

0نيمز مولع هدكشهوژپ 146500215,16220,00035,16235,162

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301285,29605,29605,296

6779.0455,29605,2965,296وجشنادهياپ مولع هورگ شزومآ

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016665106510651
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

679.7166510651651وجشنادنايوجشناد ياذغ نيمات

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 403059,21520,00029,215029,215

261,123.6549,21520,00029,21529,215هژورپيدربراك ياه شهوژپ ماجنا

4,500يناگرزاب ياهشهوژپ و تاعلاطم هسسوم 1470021112,5400112,540117,040

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 40108112,5400112,5400112,540

22147.9553,25503,2553,255دادعتيملع تالجم راشتنا

 يصصخت ياه تسشن و اه شيامه ، اهرانيمس ،اهدرگزيم يرازگرب
يدربراك

3495.7063,25403,2543,254داديور

16033.9005,42405,4245,424هلاقميدربراك ياهتيلاعف زا جتنم يملع تالاقم يرواد و فيلات

45120.5565,42505,4255,425دلجيدربراك و يملع ياهباتك راشتنا و پاچ و همجرت ،فيلات

 يصصخت و يليلحت تاشرازگ و يشهوژپ ياهحرط زا تيامح و هيهت
تراجت و ندعم ،تعنص شخب

345275.89095,182095,18295,182هژورپ

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 405310004,5004,500

330,000يروشك يياميپاوه نامزاس 1485001186,5000186,500516,500

يئاوه لقن و لمح همانرب 4070300010,00010,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 407052,02002,02002,020

6336.6672,02002,0202,020هژورپيياوه لقن و لمح يدربراك هعلاطم

يياوه لقن و لمح ينميا همانرب 40712184,4800184,4800184,480

301,0000.14042,206042,20642,206تعاس -رفنيياوه لقن و لمح تعنص يلم تاررقم نيودت و ي زير همانرب ، يربهار

206,6400.04910,038010,03810,038دادعتيياوه تيزنارت شرتسگ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

101,547.00015,470015,47015,470هسسؤميياوه لقنو لمح ينيمز تاسيسات رب تراظن

 تاسسوم و اهتكرش حناوس يسررب و ينميا تيريدم متسيس رب تراظن
يدروناوه

161,031.87516,510016,51016,510هسسؤم

 و اهتكرش ، اههاگدورف طسوت هدش هئارا تامدخ دركلمع رب تراظن
ي دروناوه تاسسوم

2,4009.83823,611023,61123,611هسسؤم

 تخاس اي و هدنرپ لياسو تاعطق تخاس اي و يحارط دركلمع رب تراظن
هدنرپ لياسو

2,4006.67316,015016,01516,015هعطق

42879.69036,947036,94736,947رفن رازهزاورپ لماوع رب تراظن

28583.09823,683023,68323,683دنورفهدنرپ لياسو زاورپ تيلباق رب تراظن

1,627,606تاعالطا يروانف و تاطابترا ترازو 1490001270,0000270,0001,897,606

تارباخم روما همانرب 4081081,000081,000081,000

 و اهتسايس دربشيپ تهج يلم و يناتسا يگنهامه و ينابيتشپ
تارباخم شخبريز ييارجا ياههمانرب

301,080.00032,400032,40032,400شرازگ

 شخبريز تدم نايم و تدم دنلب هجدوب و همانرب ،اهتسايس نيودت
نآ رب تراظن و تارباخم

35694.28624,300024,30024,300دنس

 تيامح و تارباخم شخب ريز اب طبترم عماجم اب يللملانيب ياهيراكمه
يموب ياهيروانف هعسوت زا

40607.50024,300024,30024,300شرازگ

تسپ روما همانرب 4081167,500067,500067,500

 و اهتسايس دربشيپ تهج يلم و يناتسا يگنهامه و ينابيتشپ
تسپ شخبريز ييارجا ياههمانرب

213,500.00027,000027,00027,000شرازگ

 شخبريز تدم نايم و تدم دنلب هجدوب و همانرب ،اهتسايس نيودت
نآ رب تراظن و تسپ

45,062.50020,250020,25020,250دنس

 زا تيامح و تسپ شخب ريز اب طبترم عماجم اب يللملانيب ياهيراكمه
يموب ياهيروانف هعسوت

54,050.00020,250020,25020,250شرازگ

تاعالطا يروانف روما همانرب 4081267,500067,500067,500
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و اهتسايس دربشيپ تهج يلم و يناتسا يگنهامه و ينابيتشپ
تاعالطا يروانف شخبريز ييارجا ياههمانرب

39,000.00027,000027,00027,000شرازگ

 شخبريز تدم نايم و تدم دنلب هجدوب و همانرب ،اهتسايس نيودت
نآ رب تراظن و تاعالطا يروانف

45,062.50020,250020,25020,250دنس

 و تاعالطا يروانف شخب ريز اب طبترم عماجم اب يللملانيب ياهيراكمه
يموب ياهيروانف هعسوت زا تيامح

54,050.00020,250020,25020,250شرازگ

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 4081700043,53243,532

اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 40819000170170

تاررقم ميظنت و يقوقح روما همانرب 4082354,000054,000054,000

318,000.00054,000054,00054,000شرازگتاعالطا يروانف و تاطابترا شخب تاررقم ميظنت و يقوقح روما ماجنا

0تاعالطا يروانف يلاعياروش هناخريبد 14900023,50003,5003,500

تاعالطا يروانف نالك يربهار همانرب 408133,50003,50003,500

21,121.0002,24202,2422,242شرازگاروش تابوصم سيونشيپ و اهشرازگ و دانسا نيودت

2629.0001,25801,2581,258شرازگاروش تاميمصت يارجا نسح رب ايوپ و رمتسم تراظن

0تاطابترا تاررقم ميظنت نويسيمك هناخريبد 14900031,67201,6721,672

تاطابترا تاررقم ميظنت همانرب 408151,67201,67201,672

5033.4401,67201,6721,672هتيمك / هسلجتاطابترا تاررقم ميظنت نويسيمك يا هناخريبد روما ماجنا

277,639ناريا يمالسا يروهمج تسپ تكرش 1490004000277,639

تسپ روما همانرب 40811000251,839251,839

اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 4081900025,80025,800

270,000تخاسريز تاطابترا يماهس تكرش 1490005000270,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تارباخم روما همانرب 40810000270,000270,000

0تاعالطا يروانف و تاطابترا هاگشهوژپ 1490011122,049150,000272,049272,049

اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب 10502122,049150,000272,0490272,049

1272,049.000122,049150,000272,049272,049هژورپيدربهار و يدربراك ياهشهوژپ

557,135ييويدار تاطابترا و تاررقم ميظنت نامزاس 1491001235,0000235,000792,135

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 40807000133,552133,552

ييويدار تاطابترا همانرب 40814140,9890140,9890140,989

910102.54893,319093,31993,319هكبشروشكحطس رد ييويدار جاوما فيط رمتسم شياپ

1,3002.3453,04903,0493,049دادعتييويدار ياههاگتسيا يللملانيب تبث

65352.23122,895022,89522,895هاگتسدتازيهجت صيخرت رب تراظن و زوجم رودص

1,8209.14816,650016,65016,650هرقفييويدار ياهسيورس هناورپ وغل و ديدمت ،رودص

23220.6965,07605,0765,076دنسييويدار شخب رد يللملانيب و ياهقطنم عماجم اب يراكمه

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 4081700028,94428,944

تاطابترا تاررقم ميظنت همانرب 4082094,011094,011094,011

84513.25911,204011,20411,204هاگتسدتاعالطا يروانف و يطابترا تازيهجت هنومن دييأت

42286.33312,026012,02612,026هطباضلمعلاروتسد و تاررقم ،طباوض نيودت

 يروانف و تاطابترا شخب رد يللملانيب و ياهقطنم عماجم اب لماعت
تاعالطا

13,400.0003,40003,4003,400دنس

1,62512.87120,916020,91620,916هرقفتاعالطا يروانف و يطابترا ياهسيورس هناورپ وغل و ديدمت ،رودص
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و يطابترا ياههناورپ ناگدنراد دركلمع رب رمتسم و ياهرود تراظن
تاعالطا يروانف

36,5820.87031,831031,83131,831تعاس -رفن

35,000,0000.00014,634014,63414,634لاير نويليميتاونس هجدوب نيناوق رد هدش ينيبشيپ ياهدمآرد لوصو

23,885يزرواشك داهج يدربراك ، يملع يلاع شزومآ هسسوم 1495161132,350230,000362,350386,235

ينادراك شزومآ همانرب 3010658,00095,250153,2500153,250

10,30014.87958,00095,250153,250153,250وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 3010772,200127,000199,2000199,200

11,00018.10972,200127,000199,200199,200وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 301282,0007,7509,75009,750

90108.3332,0007,7509,7509,750وجشناديرورپماد و يزرواشك هورگ شزومآ

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082215001500150

275.0001500150150هناماس... و يكينورتكلا ياه هناماس ،يتاعالطا ياه كناب داجيا

8,610,080يزرواشك داهج ترازو 1510001985,8320985,8329,595,912

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010815,000015,000015,000

75200.00015,000015,00015,000هژورپيزرواشك شخب هب طوبرم ياه شهوژپ

يزرواشك نويسازيناكم بيرض ءاقترا همانرب 4011580,177080,177080,177

330242.96180,177080,17780,177لاس - رفن)يزرواشك شخب نويسازيناكم( ندرك ينيشام هعسوت يربهار

يغاب تالوصحم ديلوت شيازفا همانرب 40116229,9580229,9580229,958

 ديلوت شيازفا يارب يزير همانرب و اهتسايس ،اهصخاش نيودت
يغاب تالوصحم

650183.338119,1700119,170119,170لاس - رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

6,84716.181110,7880110,788110,788نت رازهيغاب تالوصحم حطس دحاو رد دركلمع شيازفا يربهار

رويط و ماد تالوصحم ديلوت شيازفا همانرب 40117154,3670154,3670154,367

50897.16044,858044,85844,858درومرويط و ماد عاونا داژن حالصا

 ديلوت شيازفا يارب يزير همانرب و اهتسايس ،اهصخاش نيودت
رويط و ماد تالوصحم

8455.6154,74504,7454,745لاس - رفن

13,4007.818104,7640104,764104,764نت رازهرويط و ماد تاديلوت شيازفا يربهار

يعارز تالوصحم ديلوت شيازفا همانرب 40118247,8220247,8220247,822

 ديلوت شيازفا يارب يزير همانرب و اهتسايس ،اهصخاش نيودت
يعارز تالوصحم

650210.822137,0340137,034137,034لاس - رفن

109,5711.011110,7880110,788110,788نت رازهيعارز تالوصحم حطس دحاو رد دركلمع شيازفا يربهار

يزرواشك نويسازيناكم بيرض ءاقترا يربهار همانرب 40142000247,000247,000

يغاب تالوصحم ديلوت شيازفا يربهار همانرب 40144000710,000710,000

رويط و ماد تالوصحم ديلوت شيازفا يربهار همانرب 40145000414,300414,300

يغاب و يعارز تالوصحم ديلوت شيازفا يربهار همانرب 40146000401,000401,000

يجيورت تامدخ همانرب 4014717,093017,093017,093

 تيامح  و يبآ عبانم زا هنيهب هدافتسا يارب يقيوشت ياهتسايس جيورت
يبآ فرصم مك تالوصحم زا

61027.69316,893016,89316,893لاس - رفن

2100.0002000200200همانربيزرواشك ينويزيولت و ييويدار ياههمانرب ديلوت و هيهت زا تيامح

يزرواشك تالوصحم تاعياض شهاك و يروآرف دوبهب همانرب 4014960,889060,889060,889

27575.23620,690020,69020,690لاس - رفنيياتسور يليمكت و يليدبت عيانص زا تيامح تهج يزير همانرب

 تالوصحم يروآرف بيرض شيازفا و تاعياض نازيم شهاك يزير همانرب
يزرواشك

4,7008.55340,199040,19940,199نت رازه
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يزرواشك هصرع رد بآ يرادربهرهب دوبهب  همانرب 40152165,5260165,5260165,526

46,0002.876132,2730132,273132,273راتكهنيون يرايبآ ياهمتسيس هعسوت  يربهار

35,0000.95033,253033,25333,253راتكهيشكهز و يرايبآ ياههكبش ثادحا يربهار

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 4016200032,20032,200

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010002,535,2602,535,260

يتعنص تاديلوت ياقترا همانرب 40308000227,920227,920

يلخاد رازاب ميظنت همانرب 4050210,000010,000010,000

 و اهالاك عيزوت ياههكبش رب تراظن و عيزوت و ديلوت ماظن دوبهب يربهار
يزرواشك تامدخ

18055.55610,000010,00010,000لاس - رفن

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408225,00005,00005,000

13,000.0003,00003,0003,000هناماسيزرواشك شخب رامآ و تاعالطا دنمشوه هناماس داجيا

10020.0002,00002,0002,000هژورپيزرواشك شخب رامآ هيهت

اهروشكرياس نافعضتسم زا تيامح 0 يزرواشكداهج ترازو - 15100029,21209,2129,212

فده ياهروشك هب يا هعسوت ياه كمك همانرب 102339,21209,21209,212

33,070.6679,21209,2129,212روشكفده ياه روشك هب ياهعسوت ياهكمك

509,480يرياشع روما نامزاس 151000335,844035,844545,324

رياشع يهدناماس همانرب 4090535,844035,844035,844

138,3850.15521,500021,50021,500راوناخناگدنچوك ينابيتشپ تامدخ هيارا

6,4952.20814,344014,34414,344راوناخناكسا بلطواد رياشع زا تيامح

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 409380002,9802,980
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

- و يزير همانرب ياه شهوژپ هسسوم يزرواشك داهج ترازو
يزرواشك داصتقا

1,000 151000489,0644,00093,06494,064

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4010889,0644,00093,064093,064

 ياه شلاچ شياپ و يزرواشك شخب هب طوبرم تاقيقحت و تاعلاطم ماجنا
يزرواشك شخب هعسوت

303,102.13389,0644,00093,06493,064شهوژپ

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 401620001,0001,000

118,000روشك تاتابن ظفح نامزاس 151000583,659083,659201,659

زره ياهفلع و يهايگ ياهيراميب و تافآ هزرابم و لرتنك همانرب 4012883,659083,659083,659

4045.0001,80001,8001,800هطباضياهنيطنرق و يمومع تافآ اب هزرابم تاررقم و طباوض نييعت

30016.6675,00005,0005,000دنس گربيهايگ تشادهب يهاوگ رودص

270,0000.22159,700059,70059,700راتكهياهنيطنرق و يمومع تافآ اب هزرابم

70,0000.24517,159017,15917,159راتكهاه شك تفآ و مومس)يتادراو،يلخاد( عيزوت و ديلوت ،نيمات رب تراظن

 و يهايگ ياهيراميب و تافآ هزرابم و لرتنك ،يربهار همانرب
زره ياهفلع

40158000118,000118,000

4,500روشك ياچ نامزاس 151000654,325054,32558,825

يغاب تالوصحم ديلوت شيازفا همانرب 4011654,325054,325054,325

30,0000.1815,43305,4335,433راتكهياچ تاغاب يزاسون و حالصا يزير همانرب

35,0000.45015,754015,75415,754راتكهياچ تاغاب يرادهگن و هيذغت

80129.02510,322010,32210,322راتكههدولآ ياه هتوب و هشير مخز دتامن اب هزرابم

20353.1007,06207,0627,062راتكهرازاب ميظنت و ياچ ديلوت يروآرف رب تراظن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

8,0001.96915,754015,75415,754راتكهياچ تاغاب رب فك سره

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 401620004,5004,500

 يزرواشك داهج ترازو - ترازو رد هيقف يلو يگدنيامن داهن
يزرواشك داهج

0 15100074,60004,6004,600

ينيد 302604,60004,60004,600 يگنهرف ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب -

 و نانكراك يداقتعا ينابم تيوقت و ينآرق ياهتيلاعف هعسوت و جيورت
نانآ ياههداوناخ

2,5001.8404,60004,6004,600هام - رفن

2,000رصن داهج هسسوم 15100080002,000

يزرواشك هصرع رد بآ يرادربهرهب دوبهب  همانرب 401520001,0001,000

بآ هضرع و نيمات همانرب 402010001,0001,000

هدام حالصا نوناق يارجا زايندروم رابتعا يضارا روما نامزاس -
عتارم و اهلگنج زا يرادربهرهب و تظافح نوناق (33)

0 151000925,000025,00025,000

 و يتلود يضارا دنس رودص و تيكلام يهدناماس همانرب
يزرواشك

4012525,000025,000025,000

3,0002.3337,00007,0007,000هدنورپيياضق عجارم رد يقوقح ياه هدنورپ يريگيپ و يسررب

20015.0003,00003,0003,000هسلجيضارا ميوقت و عرش ماكح،تراظن ياه تايه ليكشت

3,0000.6672,00002,0002,000هدنورپهدش دادرتسا يضارا يرادهگن و ظفح و دي علخ

330,0000.03913,000013,00013,000راتكههدش راذگاو يضارا رب تراظن

يزرواشك داهج ترازو - رابوراوخ نامزاس يگدنيامن ياههنيزه
وئاف ) ( دحتم للم يزرواشك

0 1510001018,975018,97518,975

للملانيب طباور همانرب 1021918,975018,975018,975

 رياس يبرجت و يملع ياهدرواتسد و تايبرجت يزاس هدايپ و ارجا
يزرواشك شخب رد ياهروشك

101,897.50018,975018,97518,975هژورپ
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يرادناغون زكرم - 0يزرواشك داهج ترازو 1510001134,455034,45534,455

رويط و ماد تالوصحم ديلوت شيازفا همانرب 4011734,455034,455034,455

1,3529.75413,188013,18813,188ناغون مخت هبعج  ديلوت و2 شرورپ

11496.19310,966010,96610,966مقرمشيربا مرك كيتنژ رياخذ ظفح

110,301.00010,301010,30110,301درومتوت كيتنژ رياخذ ظفح

16,800يضارا روما نامزاس 1510001262,809062,80979,609

يزرواشك يضارا يهدناماس همانرب 4010650,000050,000050,000

14,0000.71410,000010,00010,000راتكهيتلود يضارا نيفرصتم فيلكت نييعت و يسررب

10,0001.50015,000015,00015,000هدنورپيزرواشك يضارا يربراك رييغت ياه زوجم رب تراظن و يسررب

35,0000.42915,000015,00015,000راتكهيزرواشك ريغ و يزرواشك ياه حرط هب يضارا يراذگاو يسررب

12,0000.83310,000010,00010,000راتكهتقوم تشك و رياب يضارا يهدناماس

 و يتلود يضارا دنس رودص و تيكلام يهدناماس همانرب
يزرواشك

4012512,809012,809012,809

10,0000.6006,00006,0006,000راتكهيزرواشك يضارا تيكلام تيبثت

10,0000.6816,80906,8096,809راتكهيزرواشك يضارا يگچراپكي

يزرواشك نويسازيناكم بيرض ءاقترا يربهار همانرب 4014200015,00015,000

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 401620001,8001,800

0يزرواشك تامدخ يصصخت ردام تكرش 15100013191,4290191,429191,429

 نايزبآ يدايص و ديص و يشرورپ نايزبآ ديلوت شيازفا همانرب
ييايرد

40155191,4290191,4290191,429
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,50040.098100,2440100,244100,244مرگوليكيرايواخ نايهام شورف و يروآرف ،ديص تايلمع ماجنا

1,50041.69562,543062,54362,543مرگوليكرياخذ يزاسزاب يارب يرايواخ دلوم نايهام نيمات

47,160.50028,642028,64228,642تكرشهعومجمريز ياهتكرش يربهار و يهدناماس

566,000ناريا تاليش نامزاس 1512001160,1600160,160726,160

 ياههاگتسيز زا تيامح و يتظافح ششوپ حطس ءاقترا همانرب
ييايرد

4011427,500027,500027,500

5,8002.23112,942012,94212,942رتموليكييايرد ياههاگتسيز زا يتيامح و يتظافح ششوپ حطس دوبهب

 ريغ ديص زا يريگولج و نايزبآ رياخذ زا تظافح ياه تيلاعف يربهار
زاجم

5,8002.51014,558014,55814,558رتموليك

نايزبآ رياخذ يزاسزاب و ريثكت همانرب 4012330,066030,066030,066

51829.02115,033015,03315,033هعطق نويليمنايزبآ رياس و وگيم ، يهام هچب يزاس اهر و ريثكت ياهتيلاعف رب يربهار

51829.02115,033015,03315,033هعطق نويليميزبآ عبانم زا رادياپ يرادرب هرهب روظنم هب يزبآ رياخذ يربهار

 زا تيامح و يتظافح ششوپ حطس ءاقترا يربهار همانرب
ييايرد ياههاگتسيز

4014100052,00052,000

يشرورپ نايزبآ ديلوت شيازفا يربهار همانرب 4014300077,00077,000

يجيورت تامدخ همانرب 4014712,300012,300012,300

 يزبآ و  يدايص  ،ديص عماج هناماس رب ديكات اب يناسر عالطا و شزومآ
يرورپ

2,0003.0756,15006,1506,150زور رفن

2,0003.0756,15006,1506,150زور رفنيرورپ يزبآ و يدايص  ،ديص جيورت

نايزبآ رياخذ يزاسزاب و ريثكت يربهار همانرب 4015100054,00054,000

 نايزبآ يدايص و ديص و يشرورپ نايزبآ ديلوت شيازفا همانرب
ييايرد

4015590,294090,294090,294
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و يرورپ يزبآ و ديص ينف ياه لمعلاروتسد و اهرايعم و طباوض هيهت
ردانب و يدايص

1523.0005230523523هطباض

 دنيارف لحارم هيلك رد يفيك لرتنك و اهدرادناتسا تياعررب  يربهار
يدايص و ديص

95338.89337,065037,06537,065نت رازه

95325.45124,255024,25524,255نت رازهيدايص و ديص شور يزاس هنيهب يربهار

95329.85428,451028,45128,451نت رازهنايزبآ يروآ لمع و يشرورپ  و يدايص ياهتيلاعف هيلك يربهار

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 401620006,0006,000

يئايرد لقن و لمح همانرب 40704000345,000345,000

10,304,744يزاسرهش و هار ترازو 1530001480,0000480,00010,784,744

ينف ياهرايعم و طباوض نيودت همانرب 104052,40002,40002,400

3133.3334000400400هژورپنآ تراظن و لقن و لمح ينميا ءاقترا صوصخ رد لمعلا روتسد نيودت

4100.0004000400400هژورپيحارط دوبهب صوصخ رد لمعلاروتسد نيودت

4400.0001,60001,6001,600هطباض- دادعتينف ياهرايعم و طباوض نيودت هب كمك

يا هداج لقن و لمح همانرب 407020009,501,3049,501,304

يئاوه لقن و لمح همانرب 40703000770,440770,440

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4070500013,00013,000

ييايرد و يياوه ،يلير ،ياهداج لقن و لمح همانرب 40708229,0000229,0000229,000

 شخب يربهار و يتايلمع ياه همانرب و يراج دركلمع يبايزرا و يسررب
لقن و لمح

100350.00035,000035,00035,000هام - رفن

100200.00020,000020,00020,000هام - رفنلقن و لمح شخب يربهار

501,000.00050,000050,00050,000هام - رفنروشكرد لقن و لمح ينميا ياقترا و يربهار
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 تهج رد يگنهامه و يربارت ياه متسيس زا هنيهب هدافتسا و يياسانش
يبيكرت لقن و لمح هعسوت

100300.00030,000030,00030,000هام - رفن

100640.00064,000064,00064,000هام - رفنلقن و لمح شخب ينارمع ياه تيلاعف رب يا همانرب تراظن

 ياه همان نيئآ و اهلمعلاروتسد تاررقم نيناوق يارجا رب هيلاع تراظن
لقن و لمح شخب

40750.00030,000030,00030,000هام - رفن

ياهداج لقن و لمح هعسوت يربهار همانرب 4070900020,00020,000

يسانشاوه يربهار همانرب 407138,00008,00008,000

40200.0008,00008,0008,000هام - رفنيسانشاوه هزوح رد نالك يربهار

ياهداج لقن و لمح يرادهگن و هعسوت همانرب 4071736,000036,000036,000

160225.00036,000036,00036,000حرط - دادعتيا هداج لقن و لمح هعسوت ياه حرط تيريدم

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082210,000010,000010,000

110,000.00010,000010,00010,000هناماسكينورتكلا تامدخ هئارا

يضارا روما  همانرب 409239,00009,00009,000

 رد يضارا زا هدافتسا هوحن ياهترياغم صوصح رد رظن راهظا و يسررب
اهحرط

40100.0004,00004,0004,000هام - رفن

 و هعسوت ياهحرط هياپ ياه هشقن يزاس هدامآ رب تراظن و تياده
نارمع

50010.0005,00005,0005,000هشقن -د ادعت

نكسم روما همانرب 4092414,000014,000014,000

14,000.0004,00004,0004,000ينامز هرودنكسم نيمات ياه همانرب دركلمع يبايزرا

14,000.0004,00004,0004,000همانربنكسم شخب هعسوت ياه همانرب رب تراظن و نيودت

21,500.0003,00003,0003,000هناماسنكسم شخب يتاعالطا ياه كناب يهدناماس و يربهار

10300.0003,00003,0003,000حرطنكسم شخب يتاعلاطم ياهحرط رب تراظن و يربهار
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

نامتخاس و نكسم ينف دعاوق و يلم تاررقم جيورت همانرب 4092612,000012,000012,000

10200.0002,00002,0002,000رفنيمومع و يصصخت ياه نومزآ يرازگرب يربهار

20150.0003,00003,0003,000هام - رفننامتخاس يلم تاررقم جيورت يربهار

 فرصم شهاكو نامتخاس يلم تاررقم رد رظن ديدجت و هيهت يربهار
اهنامتخاس رد يژرنا

20125.0002,50002,5002,500هام - رفن

 يرهش ينوكسم ياهنامتخاس يريذپ بيسآ شهاكرب تراظن و يربهار
نامتخاس نيون ياهيروانف دربراكو

12,000.0002,00002,0002,000تعاس -رفن

10250.0002,50002,5002,500هام - رفناهزاس و تخاس رب هيلاع تراظن و نامتخاس يارجا لرتنكو يربهار

يمومع و يتلود ياهنامتخاس هعسوت يربهار همانرب 409287,60007,60007,600

 ، هعسوت ، ثادحا يارب يسدنهم و ينف ياهرايعم و طباوض ميظنت و هيهت
 واه نامتخاس ياه متسيس و تاسيسات زا يرادرب هرهب و يرادهگن
يمومع و يتلود تاسيسات

10260.0002,60002,6002,600هطباض - دادعت

50100.0005,00005,0005,000هام - رفنيمومع و يتلود ياه نامتخاس يزير همانرب و يربهار

يرامعم و يزاسرهش يلاعياروش هناخريبد روما همانرب 4092986,000086,000086,000

5,0001.2006,00006,0006,000دلج - دادعتهمان ربخ راشتنا و پاچ يربهار

119,000.00019,000019,00019,000هام - رفناه هداد تاعالطا هاگياپ يياپ رب يربهار

30030.0009,00009,0009,000ك / هسلج - دادعت) روشك حطس رد( يصصخت تاسلج و اههاگراك يرازگرب يربهار

102,800.00028,000028,00028,000هام - رفنبوصم ياه حرط كرادم و دانسا يرادهگن و يزاس دنتسم رب تراظن

241,000.00024,000024,00024,000هام - رفناروش تابوصم يارجا رب يلاع ياروش ينف ياه هتيمك تراظن

يمسر ريغ و رادهلئسم ياهتفاب يهدناماس  همانرب 4093024,000024,000024,000

20300.0006,00006,0006,000حرط - دادعتيرهش ياهتفاب يهدناماس ياه حرط يبايزرا
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

20300.0006,00006,0006,000هام - رفننارمع و هعسوت ياه حرط اب اهتفاب يهدناماس ياه حرط قيبطت

40100.0004,00004,0004,000ك / هسلج - دادعتيصصخت ياههاگراكيرازگرب يربهار

10040.0004,00004,0004,000ك / هسلج - دادعتروشكحطس رد يرهش يحارط و يرامعم ياهنويسيمكهرادا و يربهار

 يرامعم تيوه اب طبترم طباوض و تاررقم ، اه همان نيئآ نيودت و يربهار
يناريا و يمالسا يزاسرهش و

10400.0004,00004,0004,000هبوصم

يزاسرهش و يرامعم ياهرايعم و طباوض نيودت همانرب 4093115,000015,000015,000

5300.0001,50001,5001,500هام - رفنيصصخت تالاقم و باتك همجرت و فيلات يربهار

 يرامعم و يزاسرهش ياهمعلاروتسد و تاررقم و طباوض نيودت يربهار
يرهش يحارط و

10200.0002,00002,0002,000هطباض - دادعت

10150.0001,50001,5001,500حرط - دادعتيتاقيقحت و يتاعلاطم ياهحرط تامدخ حرش نيودت و هيهت يربهار

10200.0002,00002,0002,000هام - رفناهنويسيمك تابوصم رب تراظن

 و يتاقيقحت ياهحرط ياهدادرارق دقع يربهار و يبايزرا و تياده
يتاعلاطم

2483.3332,00002,0002,000حرط - دادعت

10600.0006,00006,0006,000حرط - دادعتنارمع و هعسوت ياهحرط يارجا رب تراظن و تياده

يرهش يدبلاك ياهحرط  همانرب 4093315,000015,000015,000

12250.0003,00003,0003,000حرط - دادعترواشم باختنا و اهناتسا دادرارق فرط رواشم ناسدنهم دركلمع يبايزرا

12250.0003,00003,0003,000حرط - دادعتاهحرط تامدخ حرش صوصخ رد رظن راهظا و يسررب

2580.0002,00002,0002,000ك / هسلج - دادعتيصصخت و ينف ياههاگراكو تاسلج يرازگرب

5060.0003,00003,0003,000هام - رفنيلم و يا هقطنم ، يلحم يياضف ياهدربهار و اهتسايس نيودت

9044.4444,00004,0004,000حرط - دادعتنارمع و هعسوت ياه حرط هيهترب تراظن و تياده
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يسدنهم ماظن ياهنامزاس هب كمك همانرب 4093612,000012,000012,000

14,000.0004,00004,0004,000هام - رفنروشك يسدنهم عماج هناماس يناسر زورب

31129.0324,00004,0004,000ناتساينادراكماظن ياهنامزاس و يسدنهم ماظن ياهنامزاس هب كمك يربهار

 و نكسم اب طبترم تاررقم و طباوض تياعر رب تراظن و يربهار
نامتخاس

10150.0001,50001,5001,500هام - رفن

 هوبنا دشرا هياپ و يسرزاب و لرتنكيهاگشيامزآ تامدخ هناورپ رودص
اه هزاس

5005.0002,50002,5002,500هام - رفن

100,500يزاسرهش و نكسم ،هار تاقيقحت زكرم 1530002142,000547,000689,000789,500

يتعنص و يراجت هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب 1051415,33540,00055,335055,335

51,067.0005,33505,3355,335م هنومن/ينف شنادنيون ياهيروانف يزاس يموب و اه يروآون هعسوت  ، يبايزرا

510,000.00010,00040,00050,00050,000هژورپاهنامتخاس رد يژرنا يزاس هنيهب

يا هفرح و ينف يمسرريغ شزومآ همانرب 301111,0004,0005,00005,000

12041.6671,0004,0005,0005,000هروديتراهم يشزومآ ياه هرود يرازگرب

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب 30123029,25529,255029,255

3,9507.406029,25529,25529,255وجشناديدربراك يهاگشناد  ياه شزومآ

ينف هينبا و اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 409085,78533,70039,485039,485

73,000.0003,00018,00021,00021,000هژورپاهنامتخاس و اه هار يبايزرا يلم ياه لمعلاروتسد هيهت

63,080.8332,78515,70018,48518,485هژورپاه هزاس يزاس مواقم و يا هزرل راتفر دوبهب رد نيون ياه شور هعسوت

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 4091059,230329,195388,4250388,425

1382,197.60950,070253,200303,270303,270هژورپيتاقيقحت ياه هژورپ يارجا
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

302,838.5009,16075,99585,15585,155هژورپيزاسرهش و نكسم ، هار هزوح ياهلعلاروتسد و تاررقم، طباوض نيودت

نكسم و نامتخاس ، لقن و لمح تاررقم جيورت و نيودت همانرب 4091315,13028,80043,930043,930

145116.7596,13010,80016,93016,930هروديصصخت ياهسنارفنك و اهشيامه يرازگرب

55,400.0009,00018,00027,00027,000هژورپنامتخاس يلم تاررقم يرگنزاب و نيودت

يروانف و يتاعالطا ياهكناب هعسوت همانرب 4091410,22024,70034,920034,920

91,127.7782,8007,35010,15010,150كنابيصصخت يتاعالطا ياهكناب يناسر زور هب

3,5806.3606,07016,70022,77022,770دنسيصصخت و ينف كرادم هيهت

5400.0001,3506502,0002,000دادعتيجراخ و يلخاد يملع عماجم رد تيوضع

 نكسم و نامتخاس ءازجا و حلاصم ينف همانيهاوگ رودص همانرب
ينف هينبا و

4091511,60018,75030,350030,350

 هينبا و ينامتخاس يازجا و حلاصم يارب ينف همان يهاوگ ديدمت و رودص
ينف

295102.88111,60018,75030,35030,350همانيهاوگ

روشك يراگنباتش هكبش هعسوت همانرب 409208,7003,60012,300012,300

1,13010.8858,7003,60012,30012,300هاگتسديراگنباتش هكبش يرادهگن و لرتنك

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 4093800098,30098,300

روشك هزرل يريذپ رطخ شهاك همانرب 4094515,00035,00050,000050,000

 كسير شهاك اب طبترم و يشزومآ ياه همانرب يزاس هدامآ و نيودت
هلزلز عوقو زا شيپ،

510,000.00015,00035,00050,00050,000هژورپ

 يزاسرهش و هار ترازو - لرتنك و يسدنهم ماظن نوناق يارجا
نامتخاس

0 15300036,17406,1746,174

يسدنهم ماظن ياهنامزاس هب كمك همانرب 409366,17406,17406,174
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و نكسم اب طبترم تاررقم و طباوض تياعر رب تراظن و يربهار
نامتخاس

11,500.0001,50001,5001,500دروم

 هياپ و يسرزاب و لرتنك يهاگشيامزآ تامدخ هناورپ رودص
اهزاس هوبنا دشرا

5003.0001,50001,5001,500هناورپ

11,500.0001,50001,5001,500هناماسروشك يسدنهم عماج هناماس يناسر زورب

3154.0001,67401,6741,674دادعتينادراك ماظن ياه نامزاس .يسدنهم ماظن ياه نامزاس هب كمك

يزاسرهش يلاع ياروش هناخريبد 142,700 يزاسرهش و هار ترازو - 1530004000142,700

يئاتسور و يرهش يدبلاك يهدناماس همانرب 40907000130,200130,200

تاررقم و طباوض نيودت و هعلاطم همانرب 4094100012,50012,500

نكسم نيمات يارب يرابتعا ياهكمك 0 يزاسرهشو هار ترازو - 153000530,481030,48130,481

نكسم روما همانرب 4092430,481030,481030,481

116262.76730,481030,48130,481راوناخ رازهريذپ بيسآ راشقا نكسم نيمات روظنم هب يزير همانرب يربهار

19,040روشك يهاگدورف و يدروناوه يلاع شزومآ زكرم 153000656,50012,00068,50087,540

ينادراك شزومآ همانرب 3010612,0004,80016,800016,800

10951.3764,0001,6005,6005,600وجشناديياوه يروآ نف شرتسگ و هعسوت يارب  دوجوم ياه تيفرظ زا هدافتسا

 يلاع شزومآ يصصخت و ينف ياهزاين عفر يارب بسانم يزاس هنيمز
يدروناوه

10951.3764,0001,6005,6005,600وجشناد

11050.9094,0001,6005,6005,600وجشنادصصختم يناسنا يورين تيبرت رد تكراشم

يسانشراك شزومآ همانرب 3010732,5007,20039,700039,700

22459.64310,9602,40013,36013,360وجشناديياوه يروآ نف شرتسگ و هعسوت يارب  دوجوم ياه تيفرظ زا هدافتسا

 يلاع شزومآ يصصخت و ينف ياهزاين عفر يارب بسانم يزاس هنيمز
يدروناوه

22458.79510,7702,40013,17013,170وجشناد
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

22458.79510,7702,40013,17013,170وجشنادصصختم يناسنا يورين تيبرت رد تكراشم

يشزومآ كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب 3014600019,04019,040

نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب 3016612,000012,000012,000

1,00012.00012,000012,00012,000وجشنادنايوجشناد ياذغ هناراي

6,817,000ناريا يمالسا يروهمج نهآ هار يماهس تكرش 15300070006,817,000

نهآ هار لقن و لمح همانرب 407010006,802,0006,802,000

اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب 4071600015,00015,000

 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت و تخاس يصصخت ردام تكرش
روشك

27,271,838 153000800027,271,838

نهآ هار لقن و لمح همانرب 4070100012,384,47312,384,473

يا هداج لقن و لمح همانرب 4070200014,887,36514,887,365

10,933,933يا هداج لقن و لمح و يرادهار نامزاس 153000900010,933,933

يا هداج لقن و لمح همانرب 4070200010,933,93310,933,933

1,219,000يصصخت ردام ،ديدج ياهرهش نارمع يماهس تكرش 153000100001,219,000

يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب 409030001,219,0001,219,000

850,000ناريا يرهش يزاسهب و نارمع يصصخت ردام تكرش 15300011000850,000

يئاتسور و يرهش يدبلاك يهدناماس همانرب 40907000850,000850,000

 تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات و اهنامتخاس يرجم نامزاس
يصصخت ردام

4,345,455 153000120004,345,455

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 1022400068,00168,001

يتيبرت و ينيمات روما تامادقا همانرب 1030200096,00496,004
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهاضف و نكاما هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب
يگنهرف

30214000313,897313,897

ينامرد تامدخ همانرب 303030003,493,3873,493,387

يشزرو ياهاضف و نكاما يرادهگن و نيمأت ،ثادحا همانرب 30508000292,166292,166

يئاتسور و يرهش يدبلاك يهدناماس همانرب 4090700082,00082,000

100يدرونايرد و ردانب نامزاس 15300013000100

يئايرد لقن و لمح همانرب 40704000100100

297,001يعامتجا هافر و راك ،نواعت ترازو 1540001951,000230,0001,181,0001,478,001

لاغتشا و ينيرفآراك تيريدم هعسوت همانرب 10205155,0000155,0000155,000

3187.0972,70002,7002,700دنسينيرفآراك هعسوت هار هشقن و عماج دنس نيودت

27025.0006,75006,7506,750درومينيرفآراك جيورت و هعسوت زا تيامح

31129.0324,00004,0004,000قودنصينيرفآراك ياهقودنص زا تيامح

107,500.10075,001075,00175,001حرطيگناخ لغاشم هعسوت و يلاغتشادوخ ياهحرط زا تيامح

3741.8651,54901,5491,549درومراك رازاب تاعالطا عماج ماظن داجيا و يهدناماس

1,10027.27330,000030,00030,000هاگنب -درومطسوتم و كچوك يداصتقا ياههاگنب رد يناسنا هيامرس ءاقترا هب كمك

150100.00015,000015,00015,000رفنيياتسور لاغتشا  هعسوت هب كمك

5,0004.00020,000020,00020,000رفنناگتخومآ شناد يزروراك حرط هب كمك

راك طباور رب تراظن و ميظنت همانرب 10217287,000230,000517,0000517,000

80,0003.50050,000230,000280,000280,000رفناههاگراك رد راك تشادهب و ينميا هعسوت يربهار روما

633



1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

25,0003.72093,000093,00093,000درومراك يسرزاب

2,00024.50049,000049,00049,000درومهدز نارحب يتامدخ و يزرواشك ،يتعنص ،يديلوت ياهدحاو زا تيامح

15,0005.00075,000075,00075,000هدنورپييامرفراك و يرگراك تافالتخا هب يگديسر

5,0004.00020,000020,00020,000درومييامرفراك و يرگراك ياهلكشت تيوقت و كمك

للملانيب طباور همانرب 1021975,000075,000075,000

10,0003.00030,000030,00030,000رفنيجراخ عابتا لاغتشا يهدناماس و يربهار

20050.00010,000010,00010,000رفنروشك زا جراخ رد لغاش يناريا راك ياهورين يهدناماس

48,750.00035,000035,00035,000دروميعامتجا هافر و راك،نواعت هزوح رد يللملانيب ينف و يملع ياهيراكمه

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700050,00050,000

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 304151,00001,00001,000

2050.0001,00001,0001,000هژورپيعامتجا هافر و راك ،نواعت هزوح رد يدربراك ياهشهوژپ

يعامتجا تامدخ و يشزرو ،يگنهرف ياهتيلاعف هعسوت همانرب 30428105,0000105,0000105,000

411,417.25045,669045,66945,669داديورنايامرفراك و نارگراك زا ريدقت ياههراونشج يرازگرب

60,0000.98959,331059,33159,331درومنارگراك يهافر و يشزرو ياهتيلاعف زا تيامح

يعامتجا هافر تراظن و يزيرهمانرب ،يراذگتسايس همانرب 30444100,0000100,0000100,000

120416.66750,000050,00050,000دروميعامتجا هافر تامدخ ءاقترا

100500.00050,000050,00050,000دروميعامتجا هافر يبايشزرا و تراظن ماظن يهدناماس

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3048600012,00012,000

يشزرو ياهاضف و نكاما يرادهگن و نيمأت ،ثادحا همانرب 30508000235,001235,001
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دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينواعت شخب يزاسدنمناوت و هعسوت همانرب 40534228,0000228,0000228,000

4,00027.000108,0000108,000108,000ينواعتاهينواعت يسرباسح و تراظن ،شزومآ

500240.000120,0000120,000120,000درومينواعت شخب تامدخ يزاسرادناتسا و دوبهب

0يروشك يگتسشنزاب قودنص 1540002155,000,0000155,000,000155,000,000

يعامتجا ياههميب همانرب 3044125,000,000025,000,000025,000,000

 و شرورپ و شزومآ لغاش نانكراك تلود مهس يگتسشنزاب روسك
يكشزپ مولع ياههاگشناد

1,150,00021.73925,000,000025,000,00025,000,000لغاش رفن

ناگتسشنزاب يايازم و قوقح تخادرپ همانرب 30442130,000,0000130,000,0000130,000,000

1,270,00085.961109,170,0000109,170,000109,170,000رفننيفظوم و ناگتسشنزاب قوقح تخادرپ

1,270,0006.8808,737,00008,737,0008,737,000رفننيفظوم و ناگتسشنزاب يديع تخادرپ

730,0003.4672,531,00002,531,0002,531,000رفننيفظوم و ناگتسشنزاب دالوا هنيزه كمك تخادرپ

715,00013.3739,562,00009,562,0009,562,000رفننيفظوم و ناگتسشنزاب هلئاع هنيزه كمك تخادرپ

 يعامتجا هافر و راك ،نواعت ترازو  - يرادهگن و هرادا هب كمك
نارگراك يشزرو ،يحيرفت ياه هعومجم

0 154000319,284019,28419,284

يعامتجا تامدخ و يشزرو ،يگنهرف ياهتيلاعف هعسوت همانرب 3042819,284019,284019,284

53,856.80019,284019,28419,284دحاونارگراك يهافر و يشزرو ياهتيلاعف زا تيامح

- راشقا هب كمك تارابتعا يعامتجا هافر و راك ،نواعت ترازو
تلود يتيامح تامدخ ششوپ تحت صاخ

0 15400041,003,25501,003,2551,003,255

هيذغت و اذغ تينما همانرب 30305199,0000199,0000199,000

150,0000.33350,000050,00050,000رفناهدهم اتسور مرگ ياذغ هدعو كي نيمات
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

38,0003.395129,0000129,000129,000رفنهنازور زكارم لولعم ناكدوك هيذغت دوبهب هب كمك

20,0001.00020,000020,00020,000رفنولق دنچ دنزرف ياراد ياههداوناخ ناكدوك هيذغت هب كمك

يشخبناوت همانرب 30403279,2550279,2550279,255

205,0000.14630,000030,00030,000رفنياهفرح يشخبناوت تامدخ هئارا

27,0002.59370,000070,00070,000رفنهعماج رب ينتبم يشخبناوت

4,20011.90550,000050,00050,000رفنهداوناخ رب ينتبم يشخبناوت

10,0001.00010,000010,00010,000رفنهيذغت و علب يناهد تالالتخا نامرد و يشخبناوت

1,00020.00020,000020,00020,000رفنيتلود ريغ شخب رد هدش لغاش نيلولعم يياراك مدع ناربج

50020.00010,000010,00010,000رفننيلولعم هيلقن لياسو و يگدنز يزاس بسانم

38,0000.78930,000030,00030,000رفنهنازور يتلودريغ زكارم نيلولعم باهذ و بايا هب كمك

38,0001.29649,255049,25549,255رفنهنازور يتلودريغ زكارم رد نيلولعم شزومآ و يشخبناوت هب كمك

10,0001.00010,000010,00010,000رفنهداوناخ رد نيلولعم يرادهگن هب كمك

يعامتجا ياه بيسآ شهاك و لرتنك همانرب 3040933,000033,000033,000

25,0000.80020,000020,00020,000رفنيعامتجا هديد بيسآ و بيسآ ضرعم رد دارفا زا تيامح

507,8300.02010,000010,00010,000رفنينابايخ ناكدوك يهدناماس

15,0000.2003,00003,0003,000رفنيگداوناخ و يدرف ياهنارحب رد هلخادم

يعامتجا ياهتيامح همانرب 30429210,0000210,0000210,000

36,1801.10640,000040,00040,000رفندنمزاين نازومآشناد يليصحت ياه هنيزه زا يشخب نيمات
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

79,2800.25220,000020,00020,000رفنراوناخ تسرپرس نانز نكسم هعيدو نيمات

8,0008.75070,000070,00070,000رفنيراكددم ياهكينيلك قيرط زا يراكددم روما تيوقت

44,6800.44820,000020,00020,000رفننانز رايمه ياههورگ هعسوت و تيوقت

1,00020.00020,000020,00020,000رفنششوپ تحت نايوجددم هيزيهج نيمات هب كمك

50,0000.40020,000020,00020,000رفندمآرد مك ياههداوناخ ياهكدوكدهم هيرهش نيمات هب كمك

4,0005.00020,000020,00020,000دحاونالولعم و نادنمزاين نكسم نيمات هب كمك

ينيرفآراك و لاغتشا همانرب 30435182,0000182,0000182,000

1,50021.33332,000032,00032,000دادعتدرخ يلام تامدخ هئارا

2,00025.00050,000050,00050,000رفنريذپ بيسآ راشقا يارب رادياپ راك و بسك هعسوت

4,00010.00040,000040,00040,000رفنيلغش ياهدحاو يزادناهار قيرط زا نيلولعم زا تيامح

50,0001.20060,000060,00060,000رفنراوناخ تسرپرس نانز راك هيامرس نيمات هب كمك

يعامتجا ياههميب همانرب 30441100,0000100,0000100,000

37,0001.35150,000050,00050,000رفنيياتسور راوناخ تسرپرس نانز يعامتجا هميب ششوپ

55,0000.54530,000030,00030,000رفنيرهش راوناخ تسرپرس نانز يعامتجا هميب ششوپ

2,00010.00020,000020,00020,000رفننيلولعم يعامتجا هميب ششوپ

0رياشع و نايياتسور،نازرواشك يعامتجا هميب قودنص 15400053,600,00003,600,0003,600,000

يعامتجا ياههميب همانرب 304413,600,00003,600,00003,600,000

292,758.62180,000080,00080,000رفندابآنيش نازومآشناد هب يرمتسم تخادرپ
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,025,5003.4323,520,00003,520,0003,520,000رفن)تلود مهس( رياشع و نايياتسور ،نازرواشك يعامتجا هميب ششوپ

- شزومآ هسسوم هب كمك يعامتجا هافر و راك نواعت ترازو
تراهم يدربراك يملع يلاع

0 154000610,000210,000220,000220,000

ينادراك شزومآ همانرب 301066,000120,000126,0000126,000

10,00012.6006,000120,000126,000126,000وجشنادينادراك شزومآ

يسانشراك شزومآ همانرب 301073,82080,00083,820083,820

4,00020.9553,82080,00083,82083,820وجشناديسانشراك شزومآ

دشرا يسانشراك شزومآ همانرب 3012818010,00010,180010,180

101,018.00018010,00010,18010,180وجشناددشرا يسانشراك شزومآ

يعامتجا ياههميب 0يعامتجا هافر و راك ،نواعت ترازو - 154000710,000,000010,000,00010,000,000

يعامتجا ياههميب همانرب 3044110,000,000010,000,000010,000,000

73,00010.247748,0000748,000748,000رفن)ييامرفراك مهس( ناربراب يعامتجا هميب ششوپ

31,6359.799310,0000310,000310,000رفن)ييامرفراك مهس( دجاسم نيمداخ يعامتجا هميب ششوپ

635,0005.0393,200,00003,200,0003,200,000رفن)ييامرفراك مهس( ناگدننار يعامتجا هميب ششوپ

يتسد عيانص نالغاش و شرف ناگدنفاب ،نافابيلاق يعامتجا هميب ششوپ
)ييامرفراك مهس()راد دك( راد هسانش

572,36510.0325,742,00005,742,0005,742,000رفن

1,322,442تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 1550001619,9730619,9731,942,415

يندعم و يتعنص ياهتخاسريز همانرب 4030100080,00080,000

عيانص هعسوت و داجيا همانرب 403020005,0005,000

يتعنص تاديلوت ياقترا همانرب 40308000905,321905,321
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يندعم تاديلوت ياقترا همانرب 40309000219,902219,902

تراظن و تيريدم،يراذگ تسايس همانرب 40326588,9730588,9730588,973

815,000.000120,0000120,000120,000هطباضتراجت و ندعم ،تعنص ياهشخب يلك ياهرايعم و طباوض غالبا و نيودت

645193.798125,0000125,000125,000لاس - رفنيرو هرهب و يهدزاب شيازفا و راك و بسك ياضف دوبهب يربهار

 هعسوت و داجيا و يراذگ هيامرس تاديلوت زا تيامح و تياده و يربهار
اه تخاس ريز

645533.291343,9730343,973343,973لاس - رفن

يلخاد رازاب ميظنت همانرب 4050230,000030,000030,000

200150.00030,000030,00030,000لاس - رفنتامدخ و الاك عيزوت و نيمات ،ديلوت ماظن دوبهب ياه هريجنز يربهار

يكينورتكلا تراجت همانرب 4051000020,00020,000

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,00001,00001,000

11,000.0001,00001,0001,000هناماسكينورتكلا تامدخ هئارا

5,800ناريا تراجت  هعسوت نامزاس 1550002303,6220303,622309,422

يتفن ريغ تارداص هعسوت همانرب 40512303,6220303,6220303,622

114,104.00045,144045,14445,144زكرمفده ياهروشك هب يناگرزاب نانزيار مازعا

401,138.57545,543045,54345,543دروميتفن ريغ تارداص هعسوت ياتسار رد يتيامح تامادقا

122,563.50030,762030,76230,762درومروشك يتارداص ماظن هب طوبرم تاررقم حالصا و نيودت

340535.803182,1730182,173182,173لاس - رفنروشك يراجت تادوارم تيريدم

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 405310005,8005,800

 تراجت و ندعم ،تعنص ترازو - ياه قودنص هيامرس نيمات
ندعم و تعنص شخب

0 155000385,000085,00085,000
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تراظن و تيريدم،يراذگ تسايس همانرب 4032685,000085,000085,000

517,000.00085,000085,00085,000قودنصندعم و تعنص شخب ياه قودنص هيامرس نيمات

 ناريا يندعم عيانص و نداعم يزاسون و هعسوت نامزاس - ردام
يصصخت

765,173 1550004000765,173

يندعم و يتعنص ياهتخاسريز همانرب 40301000762,173762,173

نداعم يزادنا هار و فاشتكا همانرب 403040003,0003,000

 ياهكرهش و كچوك عيانص نامزاس يصصخت ردام تكرش
ناريا يتعنص

1,388,912 15500050001,388,912

يندعم و يتعنص ياهتخاسريز همانرب 40301000799,916799,916

عيانص هعسوت و داجيا همانرب 40302000319,304319,304

يتعنص تاديلوت ياقترا همانرب 40308000269,692269,692

2,320ناگدننك ديلوت و ناگدننك فرصم زا تيامح نامزاس 1550006140,0000140,000142,320

يلخاد رازاب ميظنت همانرب 40502140,0000140,0000140,000

208273.55856,900056,90056,900لاس - رفنيمومع تامدخ و الاك تميق يسرزاب و تراظن ،يزير همانرب

65403.07726,200026,20026,200تمدخ/الاكتامدخ و اهالاك عيزوت و ديلوت ، نيمات تاعالطا شياپ

130437.69256,900056,90056,900تمدخ/الاكتامدخ و الاك يراذگ تميق

29,000يكينورتكلا تراجت هعسوت زكرم 155000735,395035,39564,395

يكينورتكلا تراجت همانرب 4051035,395035,395035,395

 تراجت ييازفا مجح و  يكينورتكلا يهاوگ رودص تامدخ هيارا
روشك يكينورتكلا

90,0000.17816,000016,00016,000يهاوگ

120128.29215,395015,39515,395دادعتيناگرزاب شخب هداد تبث
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هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 و يكينورتكلا تراجت ياهتخاسريز نيمات و  تيامح و هعسوت ،يربهار
 و ندعم ،تعنص ياهشخب رد تاطابترا و تاعالطا يروانف ياهدربراك
روشك تراجت

6431.2502,00002,0002,000لاس - رفن

 هدافتسا جيورت و هعسوت تهج شزومآ و يربراك ياقترا و يزاس گنهرف
كينورتكلا تراجت زا

10,0000.2002,00002,0002,000تعاس -رفن

194 نوناق (ن) هدام - دنب يارجا  تراجت و ندعم ،تعنص ترازو
روشك هعسوت مجنپ همانرب

0 1550008150,0000150,000150,000

فابتسد شرف هعسوت همانرب 40536150,0000150,0000150,000

 ياه يبايرازاب و يتارداص مهس شيازفا و تيبثت ،يرو هرهب دوبهب و اقترا
يجراخ و يلخاد

1501,000.000150,0000150,000150,000دروم

6,148روشك ماد روما ينابيتشپ يماهس تكرش 15500090006,148

يلخاد رازاب ميظنت همانرب 405020006,1486,148

هيامرس شيازفا 0 ناريا تارداص تنامض قودنص - 1550001061,000061,00061,000

يتفن ريغ تارداص هعسوت همانرب 4051261,000061,000061,000

559109.12361,000061,00061,000هرقفاهيراذگ هيامرس نيمضت

72,576ناريا يتلود يناگرزاب يصصخت ردام تكرش 1550001100072,576

يلخاد رازاب ميظنت همانرب 4050200072,57672,576

يصصخت ردام 567,801 ناريا عيانص يزاسون و شرتسگ نامزاس - 15500012000567,801

عيانص هعسوت و داجيا همانرب 40302000567,801567,801

0يزكرم ناتسا يرادناتسا 1560511241,5900241,590241,590

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020948,318048,318048,318

69021.02314,506014,50614,506هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم
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هاگتسد
ييارجا
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

91214.45013,178013,17813,178هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

97321.20720,634020,63420,634هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021272,477072,477072,477

30130.9673,92903,9293,929حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

2,90023.63768,548068,54868,548هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024160,397060,397060,397

48014.9677,18407,1847,184هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

6080.7674,84604,8464,846هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,60812.45020,020020,02020,020هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,69212.31620,839020,83920,839هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

42017.8767,50807,5087,508هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042312,080012,080012,080

50241.60012,080012,08012,080دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104247,24807,24807,248

50144.9607,24807,2487,248درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020739,379039,379039,379

1,20019.31323,175023,17523,175هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

80420.15416,204016,20416,204هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس
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ييارجا
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همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا
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يا هيامرس ياه
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« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,69101,69101,691

11,691.0001,69101,6911,691هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ناليگ ناتسا يرادناتسا 1560521361,1980361,198361,198

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020972,240072,240072,240

1,6009.10914,574014,57414,574هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

1,08019.88121,472021,47221,472هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,81219.97536,194036,19436,194هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212108,3590108,3590108,359

6048.4832,90902,9092,909حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

4,80021.969105,4500105,450105,450هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024190,300090,300090,300

66015.97010,540010,54010,540هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

53813.9947,52907,5297,529هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,26020.08825,311025,31125,311هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,66820.90834,874034,87434,874هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

86014.00712,046012,04612,046هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042318,060018,060018,060

50361.20018,060018,06018,060دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042410,836010,836010,836

50216.72010,836010,83610,836درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020758,875058,875058,875

1,96221.00441,210041,21041,210هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

98417.95217,665017,66517,665هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,52802,52802,528

12,528.0002,52802,5282,528هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ناردنزام ناتسا يرادناتسا 1560531401,1240401,124401,124

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020980,225080,225080,225

1,87222.05741,291041,29141,291هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

1,36815.96621,842021,84221,842هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

81620.94617,092017,09217,092هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212120,3370120,3370120,337

20125.0002,50002,5002,500حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

6,20418.994117,8370117,837117,837هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 10241100,2810100,2810100,281

63619.05812,121012,12112,121هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

57615.0318,65808,6588,658هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,27217.96622,853022,85322,853هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

2,71218.65450,589050,58950,589هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

6249.7126,06006,0606,060هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042320,056020,056020,056

80250.70020,056020,05620,056دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042412,034012,034012,034

50240.68012,034012,03412,034درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020765,383065,383065,383

1,95622.08743,203043,20343,203هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,38016.07222,180022,18022,180هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,80802,80802,808

12,808.0002,80802,8082,808هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0يقرش ناجيابرذآ ناتسا يرادناتسا 1560541381,0190381,019381,019

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020976,204076,204076,204

22813.8903,16703,1673,167هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

28822.9066,59706,5976,597هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

3,02022.00066,440066,44066,440هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212114,3060114,3060114,306
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

21142.8573,00003,0003,000حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

5,85619.007111,3060111,306111,306هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024195,255095,255095,255

60016.0379,62209,6229,622هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

49217.1148,42008,4208,420هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,10421.79024,056024,05624,056هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

2,04021.93044,737044,73744,737هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

49217.1148,42008,4208,420هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042319,051019,051019,051

120158.75819,051019,05119,051دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042411,431011,431011,431

50228.62011,431011,43111,431درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020762,106062,106062,106

2,41223.00355,484055,48455,484هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

40816.2306,62206,6226,622هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,66602,66602,666

12,666.0002,66602,6662,666هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0يبرغ ناجيابرذآ ناتسا يرادناتسا 1560551362,3360362,336362,336
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020972,467072,467072,467

1,59622.94636,622036,62236,622هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

18013.6562,45802,4582,458هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,39223.98533,387033,38733,387هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212108,7010108,7010108,701

8435.7503,00303,0033,003حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

4,20025.166105,6980105,698105,698هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024190,584090,584090,584

66013.9489,20609,2069,206هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

66015.94110,521010,52110,521هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,52418.01827,459027,45927,459هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,56021.91834,192034,19234,192هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

51617.8419,20609,2069,206هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042318,117018,117018,117

80226.46318,117018,11718,117دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042410,870010,870010,870

50217.40010,870010,87010,870درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020759,061059,061059,061
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,04017.98036,679036,67936,679هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,17619.03222,382022,38222,382هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,53602,53602,536

12,536.0002,53602,5362,536هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0هاشنامرك ناتسا يرادناتسا 1560561334,7660334,766334,766

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020966,953066,953066,953

1,24818.96223,665023,66523,665هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

1,34418.92225,431025,43125,431هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,04417.10417,857017,85717,857هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212100,4300100,4300100,430

21135.1902,83902,8392,839حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

5,13619.00197,591097,59197,591هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024183,692083,692083,692

97214.98414,564014,56414,564هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

60017.33810,403010,40310,403هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

78018.12814,140014,14014,140هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,33220.97627,940027,94027,940هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

84019.81516,645016,64516,645هام - رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يزير همانرب همانرب 1042316,738016,738016,738

80209.22516,738016,73816,738دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042410,043010,043010,043

50200.86010,043010,04310,043درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020754,567054,567054,567

1,60822.93936,886036,88636,886هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,44012.27817,681017,68117,681هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,34302,34302,343

12,343.0002,34302,3432,343هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ناتسزوخ ناتسا يرادناتسا 1560571429,6230429,623429,623

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020985,925085,925085,925

2,16011.32124,454024,45424,454هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

73218.96413,882013,88213,882هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,98024.03547,589047,58947,589هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212128,8870128,8870128,887

30187.3335,62005,6205,620حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

7,20017.120123,2670123,267123,267هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 10241107,4050107,4050107,405

44419.2508,54708,5478,547هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

36016.9586,10506,1056,105هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,80024.02843,250043,25043,250هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,99219.94739,735039,73539,735هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

54018.0899,76809,7689,768هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042321,481021,481021,481

80268.51321,481021,48121,481دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042412,889012,889012,889

50257.78012,889012,88912,889درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020770,029070,029070,029

1,76420.05235,371035,37135,371هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,92018.05134,658034,65834,658هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408223,00703,00703,007

13,007.0003,00703,0073,007هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0سراف ناتسا يرادناتسا 1560581453,0610453,061453,061

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020990,612090,612090,612

15614.4622,25602,2562,256هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

66017.09211,281011,28111,281هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

5,04015.29377,075077,07577,075هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212135,9180135,9180135,918

30145.5334,36604,3664,366حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

7,20018.271131,5520131,552131,552هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 10241113,2650113,2650113,265

63615.89810,111010,11110,111هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

39618.2427,22407,2247,224هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

10814.3981,55501,5551,555هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

3,56423.23782,817082,81782,817هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

64817.83611,558011,55811,558هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042322,653022,653022,653

84269.67922,653022,65322,653دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042413,592013,592013,592

50271.84013,592013,59213,592درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020773,849073,849073,849

3,16817.93956,830056,83056,830هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

94817.95317,019017,01917,019هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408223,17203,17203,172

13,172.0003,17203,1723,172هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

0نامرك ناتسا يرادناتسا 1560591394,7510394,751394,751

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020978,950078,950078,950

1,34414.97520,126020,12620,126هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

607.1004260426426هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

2,78420.97658,398058,39858,398هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212118,4250118,4250118,425

30178.9335,36805,3685,368حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

5,13622.013113,0570113,057113,057هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024198,688098,688098,688

48017.9758,62808,6288,628هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

36017.1196,16306,1636,163هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,6807.61112,786012,78612,786هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

3,50017.50061,249061,24961,249هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

55217.8669,86209,8629,862هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042319,738019,738019,738

110179.43619,738019,73819,738دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042411,843011,843011,843

50236.86011,843011,84311,843درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020764,344064,344064,344

2,01622.98046,327046,32746,327هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,28414.03218,017018,01718,017هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,76302,76302,763

12,763.0002,76302,7632,763هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0يوضر ناسارخ ناتسا يرادناتسا 1560601506,0730506,073506,073

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 10209101,2150101,2150101,215

51617.9599,26709,2679,267هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

1,92023.85545,801045,80145,801هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

2,88016.02346,147046,14746,147هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212151,8220151,8220151,822

3057.6001,72801,7281,728حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

7,20020.846150,0940150,094150,094هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 10241126,5180126,5180126,518

60032.84219,705019,70519,705هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

49216.1227,93207,9327,932هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

2,56815.60140,063040,06340,063هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

3,04815.65847,727047,72747,727هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

66016.80511,091011,09111,091هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042325,303025,303025,303

85297.68225,303025,30325,303دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042415,182015,182015,182

50303.64015,182015,18215,182درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020782,490082,490082,490

2,37622.03452,352052,35252,352هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,68017.93930,138030,13830,138هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408223,54303,54303,543

13,543.0003,54303,5433,543هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ناهفصا ناتسا يرادناتسا 1560611433,8690433,869433,869

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020986,774086,774086,774

46817.8898,37208,3728,372هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

12014.6501,75801,7581,758هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

3,33622.97576,644076,64476,644هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212130,1610130,1610130,161

10020.6402,06402,0642,064حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

7,20017.791128,0970128,097128,097هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يلخاد تسايس روما همانرب 10241108,4670108,4670108,467

36287.61110,354010,35410,354هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

24426.50010,236010,23610,236هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,47620.32730,003030,00330,003هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

3,72013.64450,756050,75650,756هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

12593.1677,11807,1187,118هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042321,693021,693021,693

120180.77521,693021,69321,693دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042413,016013,016013,016

50260.32013,016013,01613,016درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020770,721070,721070,721

1,98022.06343,684043,68443,684هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,12823.96927,037027,03727,037هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408223,03703,03703,037

13,037.0003,03703,0373,037هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ناگزمره ناتسا يرادناتسا 1560621273,6170273,617273,617

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020954,723054,723054,723

26415.5574,10704,1074,107هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

2,49616.39740,928040,92840,928هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

69613.9209,68809,6889,688هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021282,085082,085082,085

20123.1002,46202,4622,462حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

7,20011.05979,623079,62379,623هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024168,404068,404068,404

9615.7401,51101,5111,511هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

8411.9881,00701,0071,007هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,65618.87631,258031,25831,258هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,89617.99834,124034,12434,124هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

4212.0005040504504هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042313,681013,681013,681

75182.41313,681013,68113,681دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104248,20908,20908,209

50164.1808,20908,2098,209درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020744,600044,600044,600

1,27217.83422,685022,68522,685هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,38015.88021,915021,91521,915هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,91501,91501,915

11,915.0001,91501,9151,915هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ناتسچولب و ناتسيس ناتسا يرادناتسا 1560631358,4410358,441358,441

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 10209107,5330107,5330107,533

19215.0682,89302,8932,893هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

56417.3199,76809,7689,768هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

4,99219.00594,872094,87294,872هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021271,688071,688071,688

8039.4003,15203,1523,152حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

2,73625.05068,536068,53668,536هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024189,610089,610089,610

24437.95810,511010,51110,511هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

2497.5422,34102,3412,341هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,12813.97015,758015,75815,758هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

3,03616.74250,830050,83050,830هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

24423.75010,170010,17010,170هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042317,922017,922017,922

100179.22017,922017,92217,922دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042410,753010,753010,753

50215.06010,753010,75310,753درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020758,426058,426058,426

1,74324.80043,227043,22743,227هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

82518.42315,199015,19915,199هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408222,50902,50902,509

12,509.0002,50902,5092,509هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ناتسدرك ناتسا يرادناتسا 1560641270,3700270,370270,370

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020954,073054,073054,073

85013.18911,211011,21111,211هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

37215.9545,93505,9355,935هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,84819.98236,927036,92736,927هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021281,111081,111081,111

8043.9753,51803,5183,518حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

3,60021.55477,593077,59377,593هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024167,593067,593067,593

9624.0212,30602,3062,306هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

60181.25010,875010,87510,875هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,20019.02522,830022,83022,830هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,88411.22721,151021,15121,151هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

60173.85010,431010,43110,431هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042313,519013,519013,519

80168.98813,519013,51913,519دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104248,11108,11108,111

50162.2208,11108,1118,111درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020744,070044,070044,070

1,15219.12822,035022,03522,035هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,15219.12822,035022,03522,035هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,89301,89301,893

11,893.0001,89301,8931,893هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0نادمه ناتسا يرادناتسا 1560651277,9620277,962277,962

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020955,592055,592055,592

30014.9134,47404,4744,474هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

18018.6833,36303,3633,363هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

2,07623.00347,755047,75547,755هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021283,389083,389083,389
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

14417.7572,55702,5572,557حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

3,60022.45380,832080,83280,832هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024169,490069,490069,490

68415.52910,622010,62210,622هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

68415.22710,415010,41510,415هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,38018.96426,171026,17126,171هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

68417.65412,075012,07512,075هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

68414.92310,207010,20710,207هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042313,898013,898013,898

80173.72513,898013,89813,898دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104248,33908,33908,339

50166.7808,33908,3398,339درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020745,308045,308045,308

1,62024.05238,964038,96438,964هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

36017.6226,34406,3446,344هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,94601,94601,946

11,946.0001,94601,9461,946هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ناتسرل ناتسا يرادناتسا 1560661228,4770228,477228,477
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020945,695045,695045,695

20413.6722,78902,7892,789هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

14414.5902,10102,1012,101هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

2,26817.99240,805040,80540,805هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021268,544068,544068,544

2075.0001,50001,5001,500حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

3,36019.95467,044067,04467,044هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024157,119057,119057,119

57618.06610,406010,40610,406هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

57617.83210,271010,27110,271هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,14013.82315,758015,75815,758هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

57618.31410,549010,54910,549هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

57617.59510,135010,13510,135هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042311,424011,424011,424

90126.93311,424011,42411,424دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104246,85506,85506,855

50137.1006,85506,8556,855درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020737,241037,241037,241
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,47619.05828,130028,13028,130هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

64814.0609,11109,1119,111هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,59901,59901,599

11,599.0001,59901,5991,599هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ماليا ناتسا يرادناتسا 1560671198,6840198,684198,684

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020939,737039,737039,737

80412.48610,039010,03910,039هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

40222.8939,20309,2039,203هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

80425.49120,495020,49520,495هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021259,605059,605059,605

4072.5252,90102,9012,901حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

2,98818.97756,704056,70456,704هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024149,671049,671049,671

69615.06210,483010,48310,483هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

36014.7835,32205,3225,322هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

96012.41511,918011,91811,918هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

96017.48616,787016,78716,787هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

36014.3365,16105,1615,161هام - رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يزير همانرب همانرب 104239,93409,93409,934

10099.3409,93409,9349,934دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104245,96105,96105,961

50119.2205,96105,9615,961درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020732,385032,385032,385

1,06818.80120,080020,08020,080هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

68417.99012,305012,30512,305هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,39101,39101,391

11,391.0001,39101,3911,391هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ناجنز ناتسا يرادناتسا 1560681218,1680218,168218,168

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020943,400043,400043,400

2509.0122,25302,2532,253هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

3009.0132,70402,7042,704هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

4,2669.01138,443038,44338,443هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021265,101065,101065,101

3086.6672,60002,6002,600حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

3,12020.03262,501062,50162,501هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024155,417055,417055,417

57617.86610,291010,29110,291هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

28818.0355,19405,1945,194هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

46818.0328,43908,4398,439هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,40418.80126,396026,39626,396هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

28817.6985,09705,0975,097هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042310,850010,850010,850

80135.62510,850010,85010,850دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104246,51006,51006,510

50130.2006,51006,5106,510درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020735,371035,371035,371

1,45217.99726,131026,13126,131هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

51617.9079,24009,2409,240هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,51901,51901,519

11,519.0001,51901,5191,519هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0يرايتخب و لاحمراهچ ناتسا يرادناتسا 1560691190,0040190,004190,004

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020938,000038,000038,000

7218.3471,32101,3211,321هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

1,44022.30132,113032,11332,113هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

26417.2954,56604,5664,566هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021257,002057,002057,002

30123.2333,69703,6973,697حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

2,80818.98353,305053,30553,305هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024147,501047,501047,501

10869.7047,52807,5287,528هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

1089.4351,01901,0191,019هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

61217.28610,579010,57910,579هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

2,40010.77825,866025,86625,866هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

3669.6942,50902,5092,509هام - رفن

يزير همانرب همانرب 104239,50009,50009,500

30316.6679,50009,5009,500دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104245,70005,70005,700

50114.0005,70005,7005,700درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020730,971030,971030,971

1,04418.91619,748019,74819,748هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

60018.70511,223011,22311,223هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,33001,33001,330

11,330.0001,33001,3301,330هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

0دمحاريوب و هيوليگهك ناتسا يرادناتسا 1560701212,9250212,925212,925

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020942,585042,585042,585

58817.01210,003010,00310,003هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

28819.0455,48505,4855,485هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,42818.97527,097027,09727,097هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021263,878063,878063,878

21119.0482,50002,5002,500حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

3,60017.04961,378061,37861,378هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024153,231053,231053,231

57618.50710,660010,66010,660هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

55218.91310,440010,44010,440هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

51618.8599,73109,7319,731هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

63619.15112,180012,18012,180هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

54018.92610,220010,22010,220هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042310,646010,646010,646

35304.17110,646010,64610,646دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104246,38806,38806,388

50127.7606,38806,3886,388درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020734,707034,707034,707

86418.97216,392016,39216,392هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

87021.05218,315018,31518,315هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,49001,49001,490

11,490.0001,49001,4901,490هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0نانمس ناتسا يرادناتسا 1560711186,2190186,219186,219

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020937,244037,244037,244

78011.8839,26909,2699,269هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

33618.1376,09406,0946,094هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,15218.99421,881021,88121,881هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021255,865055,865055,865

20165.5503,31103,3113,311حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

2,76019.04152,554052,55452,554هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024146,555046,555046,555

42015.6266,56306,5636,563هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

28818.6635,37505,3755,375هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

54018.82810,167010,16710,167هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,02018.88419,262019,26219,262هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

27618.7975,18805,1885,188هام - رفن

يزير همانرب همانرب 104239,31109,31109,311

30310.3679,31109,3119,311دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104245,58705,58705,587

50111.7405,58705,5875,587درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020730,353030,353030,353

1,14017.86820,369020,36920,369هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

55218.0879,98409,9849,984هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,30401,30401,304

11,304.0001,30401,3041,304هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0دزي ناتسا يرادناتسا 1560721226,0580226,058226,058

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020945,212045,212045,212

1,04419.05419,892019,89219,892هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

25219.4684,90604,9064,906هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,08018.90220,414020,41420,414هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021267,817067,817067,817

2053.4001,06801,0681,068حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

3,51618.98466,749066,74966,749هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يلخاد تسايس روما همانرب 1024156,515056,515056,515

42013.6605,73705,7375,737هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

37218.7726,98306,9836,983هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,10414.37715,872015,87215,872هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,05619.13220,203020,20320,203هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

43217.8707,72007,7207,720هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042311,303011,303011,303

50226.06011,303011,30311,303دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104246,78206,78206,782

50135.6406,78206,7826,782درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020736,847036,847036,847

1,34417.78823,907023,90723,907هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

86414.97712,940012,94012,940هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,58201,58201,582

11,582.0001,58201,5821,582هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0رهشوب ناتسا يرادناتسا 1560731275,4650275,465275,465

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020955,093055,093055,093

64816.97511,000011,00011,000هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

98419.03218,727018,72718,727هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,26020.13225,366025,36625,366هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021282,640082,640082,640

10139.3001,39301,3931,393حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

5,40015.04681,247081,24781,247هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024168,866068,866068,866

9615.1981,45901,4591,459هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

9616.7921,61201,6121,612هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,32019.13325,255025,25525,255هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,36823.05631,540031,54031,540هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

60015.0009,00009,0009,000هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042313,773013,773013,773

70196.75713,773013,77313,773دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104248,26408,26408,264

50165.2808,26408,2648,264درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020744,901044,901044,901

1,09222.19024,231024,23124,231هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,09218.92920,670020,67020,670هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,92801,92801,928

11,928.0001,92801,9281,928هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0نارهت ناتسا يرادناتسا 1560741497,2420497,242497,242

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020999,448099,448099,448

2,19620.40744,813044,81344,813هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

61214.9939,17609,1769,176هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,80025.25545,459045,45945,459هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 10212149,1730149,1730149,173

50180.0009,00009,0009,000حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

7,20019.468140,1730140,173140,173هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 10241124,3110124,3110124,311

62415.2249,50009,5009,500هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

8420.6551,73501,7351,735هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

2,22022.71650,429050,42950,429هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

2,59220.58753,361053,36153,361هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

66014.0709,28609,2869,286هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042324,862024,862024,862

100248.62024,862024,86224,862دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 1042414,917014,917014,917

50298.34014,917014,91714,917درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020781,050081,050081,050

1,83632.32059,340059,34059,340هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,35616.01021,710021,71021,710هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408223,48103,48103,481

13,481.0003,48103,4813,481هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ليبدرا ناتسا يرادناتسا 1560751248,5630248,563248,563

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020949,713049,713049,713

16814.2562,39502,3952,395هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

48023.74611,398011,39811,398هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,88419.06635,920035,92035,920هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021274,569074,569074,569

10108.1001,08101,0811,081حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

4,20017.49773,488073,48873,488هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024162,141062,141062,141

9613.7711,32201,3221,322هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

9614.9061,43101,4311,431هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,44015.99023,026023,02623,026هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,74019.89134,610034,61034,610هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

9618.2501,75201,7521,752هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042312,428012,428012,428

70177.54312,428012,42812,428دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104247,45707,45707,457

50149.1407,45707,4577,457درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020740,515040,515040,515

1,50023.10534,657034,65734,657هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

24024.4085,85805,8585,858هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,74001,74001,740

11,740.0001,74001,7401,740هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0مق ناتسا يرادناتسا 1560761138,9790138,979138,979

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020927,796027,796027,796

64815.1399,81009,8109,810هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

30023.8937,16807,1687,168هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

72015.02510,818010,81810,818هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021241,694041,694041,694
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

21188.0483,94903,9493,949حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

1,80020.96937,745037,74537,745هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024134,745034,745034,745

8417.7501,49101,4911,491هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

8415.7981,32701,3271,327هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

86415.87013,712013,71213,712هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

86419.73517,051017,05117,051هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

8413.8571,16401,1641,164هام - رفن

يزير همانرب همانرب 104236,94906,94906,949

46151.0656,94906,9496,949دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104244,16904,16904,169

5083.3804,16904,1694,169درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020722,653022,653022,653

81616.17613,200013,20013,200هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

67214.0679,45309,4539,453هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 4082297309730973

1973.0009730973973هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0نيوزق ناتسا يرادناتسا 1560771169,2310169,231169,231
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020933,845033,845033,845

21615.0003,24003,2403,240هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

1,45219.97729,007029,00729,007هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

10814.7961,59801,5981,598هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021250,769050,769050,769

21159.3333,34603,3463,346حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

2,22021.36247,423047,42347,423هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024142,308042,308042,308

8461.3105,15005,1505,150هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

14412.9381,86301,8631,863هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

69718.08612,606012,60612,606هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

90022.97320,676020,67620,676هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

13215.2502,01302,0132,013هام - رفن

يزير همانرب همانرب 104238,46208,46208,462

30282.0678,46208,4628,462دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104245,07705,07705,077

50101.5405,07705,0775,077درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020727,585027,585027,585
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,50016.00024,000024,00024,000هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

24014.9383,58503,5853,585هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,18501,18501,185

11,185.0001,18501,1851,185هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0ناتسلگ ناتسا يرادناتسا 1560781252,1140252,114252,114

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020950,423050,423050,423

1,10414.66716,192016,19216,192هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

1,10415.92117,577017,57717,577هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,10415.08516,654016,65416,654هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021275,634075,634075,634

5061.9403,09703,0973,097حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

5,00414.49672,537072,53772,537هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024163,028063,028063,028

69615.08010,496010,49610,496هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

69615.31810,661010,66110,661هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,39211.03115,355015,35515,355هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,17617.99021,156021,15621,156هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

30017.8675,36005,3605,360هام - رفن
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يزير همانرب همانرب 1042312,606012,606012,606

70180.08612,606012,60612,606دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104247,56307,56307,563

50151.2607,56307,5637,563درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020741,095041,095041,095

1,02020.10720,509020,50920,509هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,02020.18220,586020,58620,586هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,76501,76501,765

11,765.0001,76501,7651,765هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0يلامش ناسارخ ناتسا يرادناتسا 1560791180,2910180,291180,291

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020936,058036,058036,058

1,00010.71810,718010,71810,718هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

1,00011.38811,388011,38811,388هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

1,00013.95213,952013,95213,952هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021254,087054,087054,087

10276.2002,76202,7622,762حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

2,31622.16151,325051,32551,325هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024145,073045,073045,073

75614.10210,661010,66110,661هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

12015.6751,88101,8811,881هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,10419.01720,995020,99520,995هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

66015.1449,99509,9959,995هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

12012.8421,54101,5411,541هام - رفن

يزير همانرب همانرب 104239,01509,01509,015

50180.3009,01509,0159,015دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104245,40905,40905,409

50108.1805,40905,4095,409درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020729,387029,387029,387

1,05614.01414,799014,79914,799هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,24811.68914,588014,58814,588هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,26201,26201,262

11,262.0001,26201,2621,262هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

0يبونج ناسارخ ناتسا يرادناتسا 1560801202,0580202,058202,058

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020940,412040,412040,412

10812.1851,31601,3161,316هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

8413.2621,11401,1141,114هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

2,53215.00137,982037,98237,982هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021260,617060,617060,617

21110.4292,31902,3192,319حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

3,07218.97758,298058,29858,298هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024150,515050,515050,515

12012.7831,53401,5341,534هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

12014.2671,71201,7121,712هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

1,36814.07519,255019,25519,255هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

1,36812.25716,768016,76816,768هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

1,2009.37211,246011,24611,246هام - رفن

يزير همانرب همانرب 1042310,103010,103010,103

50202.06010,103010,10310,103دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104246,06206,06206,062

50121.2406,06206,0626,062درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020732,935032,935032,935

1,08018.80220,306020,30620,306هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

90014.03212,629012,62912,629هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,41401,41401,414

11,414.0001,41401,4141,414هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

0زربلا ناتسا يرادناتسا 1560811196,8860196,886196,886

ينارمع و يداصتقا روما يگنهامه همانرب 1020939,377039,377039,377

96013.67313,126013,12613,126هام - رفنهبقرتم ريغ ثداوح و نارحب تيريدم

85214.00511,932011,93211,932هام - رفنناتسا ياه يرايهد و اه يرادرهش ، اهاروش روما يگنهامه

96014.91614,319014,31914,319هام - رفنناتسا هعسوت و يزير همانرب ياه هتيمك و اهاروش روما يگنهامه

يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب 1021259,066059,066059,066

3083.3332,50002,5002,500حرطنانز روما هب طوبرم ياهتيلاعف ماجنا

2,70020.95056,566056,56656,566هام - رفنيعامتجا لئاسم رب تراظن و يگنهامه

يلخاد تسايس روما همانرب 1024149,222049,222049,222

46813.9666,53606,5366,536هام - رفنيروشك تاميسقت هب طوبرم تاداهنشيپ يتامدقم يسررب

80413.32610,714010,71410,714هام - رفنماوقا و يبهذم ،ينيد ياهتيلقا يلم تكراشمو ييارگمه  تيوقت

80412.58610,119010,11910,119هام - رفنتاباختنا يارجا و يهدناماس

80413.18810,603010,60310,603هام - رفناهناتسا يسايس روما يربهار و يسايس ياهنارحب تيريدم

 ياهلكشت و اهتيعمج، بازحا يزاسدنمناوت و يگنهامه ،تراظن
يتلودريغ

80413.99311,250011,25011,250هام - رفن

يزير همانرب همانرب 104239,84409,84409,844

50196.8809,84409,8449,844دادعتيراذگ هيامرس و ازلاغتشا ياه حرط يسررب

يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب 104245,90705,90705,907

50118.1405,90705,9075,907درومييارجا ياه هاگتسد دركلمع و يياراك يبايشزرا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب 2020732,092032,092032,092

1,22413.98417,116017,11617,116هام - رفنيماظتنا و يتينما روما يگنهامه و يربهار

1,08013.86714,976014,97614,976هام - رفنيجراخ نارجاهم و عابتا روما رب تراظن و يهدناماس

كينورتكلا تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب 408221,37801,37801,378

11,378.0001,37801,3781,378هناماستامدخ هئارا ندرك هزيناكم

251,452ناريا يياتسور نواعت يزكرم نامزاس 2001001798,3300798,3301,049,782

يجيورت تامدخ همانرب 4014700029,88029,880

يلخاد رازاب ميظنت همانرب 40502000221,572221,572

يزرواشك يساسا تالوصحم ديرخ همانرب 40515798,3300798,3300798,330

73143.88232,078032,07832,078لكشتيياتسور نانز ياه لكشت و اه ينواعت  شزومآ

3,10075.841235,1080235,108235,108نت رازهيزرواشك و يماد ياه هداهن عيزوت

1,650153.466253,2190253,219253,219نت رازهيزرواشك تالوصحم يقفاوت و ينيمضت ديرخ

245,0000.680166,5430166,543166,543راتكهير ادرب هرهب ياه ماظن يهدناماس

650171.357111,3820111,382111,382لكشتديرخ زكارم و اه لكشت و اه ينواعت هكبش رب تراظن و تيامح ،تياده

23,464يمالسا يروهمج يرازگربخ نامزاس 2825001578,0000578,000601,464

ربخ راشتنا و ديلوت همانرب 30221578,0000578,0000578,000

40800.00032,000032,00032,000ناونع رازهيربخ بوتكمريغ ياهشرازگ و رابخا

710750.000532,5000532,500532,500ناونع رازهيربخ بوتكم ياهشرازگ و رابخا
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

1,00013.50013,500013,50013,500ناونعنتلوب ديلوت و اهيجنسرظن هيهت

 و يراديد ياههناسر شخپ و ديلوت زكارم نيمأت همانرب
يرادينش

3023000023,46423,464

1,366,043ناريا يمالسا يروهمج ياميس و ادص نامزاس 28350018,900,00008,900,00010,266,043

يدربراك ياهشهوژپ همانرب 105101,20001,20001,200

11109.0911,20001,2001,200هژورپيجنسرظن و قيقحت و شهوژپ

نيون ياهيروانف و مولع هعسوت زا تيامح همانرب 1051700019,43319,433

ناناوج روما يهدناماس همانرب 302162,00002,00002,000

1,5000.6671,00001,0001,000تعاسناناوج روما  اب طبترم ياه همانرب شخپ

1,5000.6671,00001,0001,000تعاسناناوج روما  اب طبترم ياه همانرب ديلوت

اميس شخپ همانرب 302253,100,00003,100,00003,100,000

540,2002.7771,500,00001,500,0001,500,000تعاسيلحم و يناتسا ياميس ياه هكبش شخپ

78,8403.805300,0000300,000300,000تعاسيللملا نيب و يزرم نورب ياميس ياه هكبش شخپ

200,7506.4761,300,00001,300,0001,300,000تعاسيرسارس ياميس ياه هكبش شخپ

ادص شخپ همانرب 30226940,0000940,0000940,000

441,5820.906400,0000400,000400,000تعاسيلحم و يناتسا يادص ياه هكبش شخپ

78,8271.14290,000090,00090,000تعاسيللملا نيب و يزرم نورب يادص ياه هكبش شخپ

543,1200.829450,0000450,000450,000تعاسيرسارس يادص ياه هكبش شخپ

يلخاد و يجراخ ياههمانرب نيمأت همانرب 30228220,0000220,0000220,000
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

30,5174.260130,0000130,000130,000تعاسيجراخ ياه همانرب نيمات

47,1741.90890,000090,00090,000تعاسيلخاد ياه همانرب نيمات

 و يراديد ياههناسر شخپ و ديلوت زكارم نيمأت همانرب
يرادينش

302300001,346,6101,346,610

يللملانيب يگنهرف تالدابم و اهيراكمه هعسوت همانرب 3024075,000075,000075,000

253,000.00075,000075,00075,000روشكروشك زا جراخ رتافد هرادا

اميس ديلوت همانرب 302423,151,80003,151,80003,151,800

56,11620.5251,151,80001,151,8001,151,800تعاسيلحم و يناتسا ياميس ديلوت

28,44821.091600,0000600,000600,000تعاسيللملا نيب و يزرم نورب ياميس ديلوت

71,57619.5601,400,00001,400,0001,400,000تعاسيرسارس ياميس ديلوت

ادص ديلوت همانرب 30243850,0000850,0000850,000

135,7792.835385,0000385,000385,000تعاسيلحم و يناتسا يادص ديلوت

40,6203.077125,0000125,000125,000تعاسيللملا نيب و يزرم نورب يادص ديلوت

95,8463.547340,0000340,000340,000تعاسيرسارس يادص ديلوت

شخپ و ديلوت ينف تازيهجت و تاسيسات زا يرادرب هرهب همانرب 30290560,0000560,0000560,000

1440,000.000440,0000440,000440,000درومتازيهجتو لياسو يرادهگن و ريمعت

1120,000.000120,0000120,000120,000دروميرادرب هرهب تسد رد تاسيسات و نامتخاس يرادهگن

 ناريا يمالسا يروهمج ياميس و ادص نامزاس - هيغالبا يارجا
يربهر مظعم ماقم 1389/5/20  خروم

0 2835002423,3600423,360423,360

اميس شخپ همانرب 30225118,8000118,8000118,800
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

16,0007.425118,8000118,800118,800تعاسيفيك ياههمانرب شخپ و نيمات

اميس ديلوت همانرب 30242304,5600304,5600304,560

16,00019.035304,5600304,560304,560تعاساميس ديلوت ياههمانرب يزاس يفيك

34,021ناناوجون و ناكدوك يركف شرورپ نوناك يماهس تكرش 2840001700,0000700,000734,021

تغارف تاقوا ينيد و يگنهرف تامدخ نيمأت همانرب 30229538,0100538,0100538,010

480707.052339,3850339,385339,385رفن رازهناناوجون و ناكدوك يارب نوناك يرنه و يگنهرف زكارم يبدا ياهتيلاعف

 و ناكدوك يارب نوناك يرنه و يگنهرف زكارم يگنهرف ياهتيلاعف
ناناوجون

175895.000156,6250156,625156,625رفن رازه

70600.00042,000042,00042,000رفن رازهناناوجون و ناكدوك يارب نوناك يرنه و يگنهرف زكارم يرنه ياهتيلاعف

هدننكمرگرس و يشزومآ كمك لياسو نيمأت همانرب 302329,72009,72009,720

45111.0004,99504,9954,995هعطق رازهناناوجون و ناكدوك يارب هدننك مرگرس لياسو تاديلوت ديدجت

45105.0004,72504,7254,725هعطق رازهناناوجون و ناكدوك يارب هدننك مرگرس لياسو لوا ديلوت

يناوخباتك جيورت و رشن  هعسوت همانرب 30239136,9500136,9500136,950

1,76045.00079,200079,20079,200دلج رازهناناوجون و ناكدوك ياهباتك پاچ ديدجت

1,05055.00057,750057,75057,750دلج رازهناناوجون و ناكدوك ياه باتك لوا پاچ

يشيامن ياهرنه شرتسگ و تيامح همانرب 3025915,320015,320015,320

15380.0005,70005,7005,700ناونعناناوجون وناكدوك يارب دنلب و هاتوك ياهمليف ديلوت

20250.0005,00005,0005,000ناونعناناوجون و ناكدوك رتات يارجا و ديلوت

14330.0004,62004,6204,620ناونعناناوجون و ناكدوك يللملا نيب و يلم هراونشج
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1394  لاس رد تيلاعف و همانرب بسح رب يلم ييارجا ياههاگتسد تارابتعا دروآرب

هرامش
هاگتسد
ييارجا

هرامش
/ هاگتسد

همانرب
تيلاعف و همانرب و هاگتسد حرش

1394   لاس تارابتعا

 يياراد كلمتعمجيصاصتخايا هنيزه
يا هيامرس ياه

لك عمج

« لاير نويليم هب ماقرا »

دحاو هنيزهرادقمدركلمع هجنس

يمك فده

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 3027400034,02134,021

0يزرواشك ياه كرهش تكرش 290710114,000014,00014,000

 ياه عمتجم ياهتخاسريز يارجا و يحارط ،يربهار همانرب
يتاليش و يماد ، يزرواشك

4016514,000014,000014,000

 و يداصتقا ،ينف ياه يراكمه و رازاب هعسوت زا ينابيتشپ و تيامح
طبريذ ياهشخب رياس اب يزرواشك ياه كرهش نيب يروانف

18155.5562,80002,8002,800كرهش

24175.0004,20004,2004,200كرهشيزرواشك ياه كرهش يحارط و هعلاطم

 ياه كرهش ياه تخاسريز رب تراظن و هعسوت ، يربهار ، تياده
يزرواشك

18388.8897,00007,0007,000كرهش

7,642اه هناراي يزاس دنمفده نامزاس 295330144,437044,43752,079

اه هناراي يدنمفده روما يگنهامه همانرب 1043744,437044,437044,437

78569.70544,437044,43744,437لاس - رفناههناراي ندركدنمفده نوناق يارجا

تازيهجت و اهنامتخاس همانرب 304860007,6427,642
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

101,517,90916,242,97418,706,984136,467,86717,538,9963,538,75621,077,752137,763,88919,781,730157,545,619يمومع روما10000

3,924,63205,0003,929,6322,327,00002,327,0006,256,63206,256,632يراذگنوناق لصف10100
0 245,000 0 0 468,257 468,257245,000713,2570713,257تراظن همانرب10102

0 0 5,000 0 199,000 204,0000204,0000204,000يدربراك ياهشهوژپ همانرب10103

0 0 0 0 2,850,000 2,850,00002,850,00002,850,000يراذگنوناق همانرب10105

0 0 0 0 231,171 نوناق و مالسا ماكحا زا يرادساپ همانرب10106
يساسا

231,1710231,1710231,171

0 0 0 0 16,204 16,204016,204016,204اهحرط و حياول يسررب همانرب10107

0 2,082,000 0 0 0 02,082,0002,082,00002,082,000تازيهجت و اهنامتخاس همانرب10108

0 0 0 0 160,000  يلك ياه تسايس رب تراظن همانرب10110
ماظن

160,0000160,0000160,000

21,720,1531,629,111230,00023,579,2641,953,2531,773,4483,726,70123,903,4063,402,55927,305,965يمومع روما هرادا لصف10200
0 0 0 0 450,000 450,0000450,0000450,000تاباختنا يرازگرب همانرب10202

0 0 0 734,627 155,000  و ينيرفآراك تيريدم هعسوت همانرب10205
لاغتشا

889,6270155,000734,627889,627

0 0 0 0 10,000 10,000010,000010,000يدربراك ياهشهوژپ همانرب10206

0 0 0 0 1,855,842  و يداصتقا روما يگنهامه همانرب10209
ينارمع

1,855,84201,855,84201,855,842

0 0 0 0 40,850  هب دورو ياهتيحالص زارحا همانرب10210
يتلود تمدخ

40,850040,850040,850

0 0 0 0 202,000 202,0000202,0000202,000يجراخ عابتا روما همانرب10211
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 3,118,462 3,118,46203,118,46203,118,462يعامتجا ياه تيلاعف يگنهامه همانرب10212

0 0 0 0 3,588,275 3,588,27503,588,27503,588,275يسايس روما همانرب10213

0 0 0 0 30,860 30,860030,860030,860يربهر ناگربخ سلجم روما همانرب10214

39,704 0 0 0 255,000 255,00039,704255,00039,704294,704يدربهار ياهشهوژپ همانرب10215

0 0 0 0 48,285 48,285048,285048,285يروشك تاميسقت همانرب10216

0 0 230,000 447,241 287,000 964,2410517,000447,241964,241راك طباور رب تراظن و ميظنت همانرب10217

0 0 0 0 1,798,212 1,798,21201,798,21201,798,212يلوسنك تامدخ همانرب10218

0 0 0 447,243 1,379,741 1,826,98401,379,741447,2431,826,984للملانيب طباور همانرب10219

0 0 0 0 264,674  و ينارمع روما يگنهامه همانرب10221
اهيرادرهش

264,6740264,6740264,674

0 0 0 0 902,792  يداصتقا طباور يگنهامه همانرب10222
يجراخ

902,7920902,7920902,792

0 0 0 0 367,112  يگنهرف طباور يگنهامه همانرب10223
يجراخ

367,1120367,1120367,112

1,733,744 1,939,253 0 0 0 03,672,9971,939,2531,733,7443,672,997تازيهجت و اهنامتخاس همانرب10224

0 0 0 0 813,000 813,0000813,0000813,000روشك يمومع تسايس يربهار همانرب10225

0 0 0 0 320,000  روما يگنهامه و يلاع تراظن همانرب10226
ييارجا ياههاگتسد

320,0000320,0000320,000

0 0 0 0 30,000 30,000030,000030,000تلود تايه روما هرادا همانرب10227

0 0 0 0 29,000 29,000029,000029,000تلود يقوقح روما يربهار همانرب10228

690



« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 250,000  هعسوت و لاقتنا زا تيامح همانرب10229
صاخ ياه يروانف

250,0000250,0000250,000

0 0 0 0 72,000 72,000072,000072,000يلم تينما همانرب10230

0 0 0 0 1,254,218  و يقيقح صاخشا هب كمك همانرب10231
يقوقح

1,254,21801,254,21801,254,218

0 0 0 0 140,000 140,0000140,0000140,000يدربهار ياهتسايس نيودت همانرب10232

0 0 0 0 109,212  هب يا هعسوت ياه كمك همانرب10233
فده ياهروشك

109,2120109,2120109,212

0 0 0 0 1,030,000 1,030,00001,030,00001,030,000يللملا نيب تابسانم تيوقت همانرب10234

0 0 0 0 155,190  ديرخزاب و نويد تخادرپ همانرب10235
نانكراك

155,1900155,1900155,190

0 14,000 0 0 0 014,00014,000014,000يريذپ رطخ شهاك همانرب10237

0 0 0 0 20,000  فرصم و لقن و لمح تيريدم همانرب10238
تخوس

20,000020,000020,000

0 0 0 0 210,000  زا جراخ نايناريا روما يهدناماس همانرب10239
روشك

210,0000210,0000210,000

0 0 0 0 120,000  و يناريا عابتا قوقح يافيتسا همانرب10240
هدنام هار رد نايناريا زا تيامح

120,0000120,0000120,000

0 0 0 0 2,413,428 2,413,42802,413,42802,413,428يلخاد تسايس روما همانرب10241

31,696,40511,047,557042,743,9624,374,4101,144,0285,518,43836,070,81512,191,58548,262,400يئاضق روما لصف10300
18,000 3,091,503 0 0 45,000 45,0003,109,5033,136,50318,0003,154,503اههاگداد روما و يئاضق تامدخ همانرب10301

791,146 1,159,005 0 0 0 01,950,1511,159,005791,1461,950,151يتيبرت و ينيمات روما تامادقا همانرب10302
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 78,901 0 0 0 078,90178,901078,901كالما و دانسا تبث همانرب10303

0 0 0 0 350,000 350,0000350,0000350,000يللملا نيب يواعد هب يگديسر همانرب10304

0 45,001 0 427,081 473,000 900,08145,001518,001427,081945,082يسرزاب همانرب10305

0 0 0 0 3,045 3,04503,04503,045يدربراك ياهشهوژپ همانرب10306

0 0 0 584,349 177,500 761,8490177,500584,349761,849تيبرت و حالصا همانرب10309

0 0 0 0 700,000 700,0000700,0000700,000ناينادنز تمالس روما همانرب10310

0 0 0 0 2,951,000 2,951,00002,951,00002,951,000ناينادنز كاشوپ و اذغ نيمأت همانرب10311

0 0 0 2,239,603 555,721 2,795,3240555,7212,239,6032,795,324كالما تبث همانرب10312

0 0 0 420,199 119,454 539,6530119,454420,199539,653يونعم تيكلام و اهتكرش تبث همانرب10313

0 0 0 0 16,328,230 16,328,230016,328,230016,328,230يواعد هب يگديسر همانرب10314

0 0 0 0 284,327 284,3270284,3270284,327يرادا يواعد هب يگديسر همانرب10315

0 0 0 0 430,000  ياهداهن رد يواعد هب يگديسر همانرب10316
يياضق هبش

430,0000430,0000430,000

0 0 0 0 110,000  رد نارحب لرتنك و تيريدم همانرب10318
نادنز

110,0000110,0000110,000

0 0 0 170,132 318,000 و نيناوق حيحص يارجا رب تراظن همانرب10319
روما نايرج نسح

488,1320318,000170,132488,132

334,882 0 0 0 0 0334,8820334,882334,882تازيهجت و اهنامتخاس همانرب10320

0 0 0 0 620,000 620,0000620,0000620,000يئاضق تامدخ همانرب10321
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 632,885 102,348 735,2330102,348632,885735,233يمسر دانسا تبث همانرب10322

0 0 0 5,622,650 210,831 5,833,4810210,8315,622,6505,833,481ينيمأت تامدقا همانرب10323

0 0 0 0 150,000 150,0000150,0000150,000اوق رياس اب هيئاضق هوق يگنهامه همانرب10324

0 0 0 896,181 394,932 1,291,1130394,932896,1811,291,113ينوناق يكشزپ تامدخ همانرب10325

0 0 0 54,477 255,350 309,8270255,35054,477309,827رتساداك و كالما عماج كناب  همانرب10327

0 0 0 0 6,809,315 6,809,31506,809,31506,809,315ارسداد رد يواعد هب يگديسر همانرب10328

0 0 0 0 140,350 140,3500140,3500140,350زرا و الاك قاچاق زا يريگولج همانرب10329

0 0 0 0 8,002 8,00208,00208,002يريگشيپ و يسررب همانرب10330

0 0 0 0 160,000 160,0000160,0000160,000مرج عوقو زا يريگشيپ همانرب10331

تيريدم ، ينف ، يلام تامدخ لصف10400
يزير همانرب و

16,292,4293,566,30610,786,10430,644,8395,889,831544,5806,434,41132,968,3644,110,88637,079,250

0 0 0 512,282 150,338  هنيزه تخادرپ و يراد هنازخ همانرب10402
تلود ياه

662,6200150,338512,282662,620

0 0 301,000 342,730 1,772,736 2,416,46602,073,736342,7302,416,466تلود يلام روما رب تراظن همانرب10404

0 21,800 0 0 2,900 2,90021,80024,700024,700ينف ياهرايعم و طباوض نيودت همانرب10405

0 0 0 0 530,000 530,0000530,0000530,000يرامآ روما يارجا و ميظنت همانرب10406

101,278 391,950 0 627,023 150,253 777,276493,228542,203728,3011,270,504يسانشاوه تامدخ همانرب10407

0 0 0 546,018 270,609 816,6270270,609546,018816,627هيصخش لاوحا تبث همانرب10409

94,720 1,534,000 55,500 11,778 83,578 150,8561,628,7201,673,078106,4981,779,576يدربراك ياهشهوژپ همانرب10411
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 44,878  دركلمع باسحتروص ميظنت همانرب10414
روشك لك هجدوب هنالاس

44,878044,878044,878

0 0 0 342,728 61,471  نالك ياهتسايس ميظنت همانرب10415
يلام و يداصتقا

404,199061,471342,728404,199

0 0 0 0 84,211 و ياهميب و يكناب روما رب تراظن همانرب10416
يتايلام

84,211084,211084,211

0 0 0 546,027 97,451 643,478097,451546,027643,478نايناريا يياسانش همانرب10417

0 0 0 0 364,441 364,4410364,4410364,441يتايلام تاعالطا تيريدم همانرب10418

0 0 0 0 82,000 82,000082,000082,000يرامآ يناسرعالطا همانرب10419

0 0 10,239,604 0 7,625,559 17,865,163017,865,163017,865,163تايلام لوصو همانرب10421

282,678 3,942,081 0 0 0 04,224,7593,942,081282,6784,224,759تازيهجت و اهنامتخاس همانرب10422

0 0 0 0 1,389,151 1,389,15101,389,15101,389,151يزير همانرب همانرب10423

0 0 190,000 0 756,769 946,7690946,7690946,769يناسنا هيامرس هعسوت و تيريدم همانرب10424

0 0 0 0 902,637 902,6370902,6370902,637يبايزرا و تراظن همانرب10425

65,904 0 0 0 389,063 تاعالطا و يرادرب هشقن تامدخ همانرب10426
يناكم

389,06365,904389,06365,904454,967

0 0 0 91,702 33,368 يراذگ هيامرس تيامح و قيوشت همانرب10427
يجراخ

125,070033,36891,702125,070

0 0 0 0 170,000  و يتلود راداهب قاروا روما همانرب10431
تادهعت

170,0000170,0000170,000

0 0 0 0 20,231 10432) يجراخ يلام نيمات روما زكرمت همانرب
سنانياف )

20,231020,231020,231
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 22,751  هرهب رب تراظن و شياپ ،شجنس همانرب10435
يرو

22,751022,751022,751

0 0 0 0 14,792  هرهب ءاقترا ياهدنيآرف يربهار  همانرب10436
يرو

14,792014,792014,792

0 0 0 0 44,437  هناراي يدنمفده روما يگنهامه همانرب10437
اه

44,437044,437044,437

0 0 0 0 6,000 و تلود نانكراك دركلمع يبايزرا همانرب10439
ييارجا ياههاگتسد

6,00006,00006,000

0 0 0 0 17,000 17,000017,000017,000يلجس دانسا ويشرآ و تمرم همانرب10440

0 0 0 546,018 2,970 548,98802,970546,018548,988يتيعمج ياهرامآ راشتنا و ديلوت همانرب10441

0 0 0 0 1,157,963  همانرب و هجدوب يارجا و ميظنت همانرب10442
هنالاس

1,157,96301,157,96301,157,963

0 0 0 0 10,308 10,308010,308010,308ييوشلوپ اب هزرابم همانرب10443

0 0 0 0 34,564 34,564034,564034,564راكو بسك طيحم شياپ همانرب10444

27,884,29007,685,88035,570,1702,994,50276,7003,071,20238,564,67276,70038,641,372يروانف و مولع هعسوت لصف10500
76,700 246,137 1,145,500 0 527,899 1,673,399322,8371,919,53676,7001,996,236اهدربهار نيودت و شهوژپ همانرب10502

0 0 0 0 30,400  ريغ ياهشهوژپ زا تيامح همانرب10503
يراجت

30,400030,400030,400

0 111,530 3,849,734 0 5,334,305 9,184,039111,5309,295,56909,295,569يهاگشناد ياهشهوژپ همانرب10506

0 0 17,500 0 99,000 طباوض، درادناتسا ءاقترا و نيودت همانرب10508
تاررقم و

116,5000116,5000116,500

0 0 47,500 0 827,177 874,6770874,6770874,677يدربراك ياهشهوژپ همانرب10510
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 210,000  زا شهوژپ و يملع ينابيتشپ همانرب10511
سلجم

210,0000210,0000210,000

0 0 0 0 54,232 54,232054,232054,232يروانف و يملع زكارم زا تيامح همانرب10512

0 49,116 0 0 122,150  يدربراك ياهشهوژپ زا تيامح همانرب10513
روحم اضاقت يروانف و يملع

122,15049,116171,2660171,266

0 44,399 300,000 0 236,911  هعسوت و  قيقحت زا تيامح همانرب10514
يتعنص و يراجت

536,91144,399581,3100581,310

0 0 289,308 0 586,407 875,7150875,7150875,715ينيرفآ نف  هعسوت همانرب10515

0 5,432 0 0 200,000 هيامرس ءاقترا و هعسوت زا تيامح همانرب10516
يناسنا ياه

200,0005,432205,4320205,432

0 803,995 0 0 400,087  و مولع هعسوت زا تيامح همانرب10517
نيون ياهيروانف

400,087803,9951,204,08201,204,082

0 33,734 176,415 0 10,228,401 10,404,81633,73410,438,550010,438,550يروانف و ملع يربهار و تيريدم همانرب10518

0 0 0 0 270,000 270,0000270,0000270,000يروانف يبايرازاب همانرب10519

0 0 300,000 0 267,543 567,5430567,5430567,543كيژولويب ياه هدروارف ديلوت همانرب10520

0 1,700,159 0 0 0 01,700,1591,700,15901,700,159يروانف و يملع ياهاضف هعسوت همانرب10521

0 0 0 0 56,800  ياهبطق هعسوت زا تيامح همانرب10522
يملع

56,800056,800056,800

0 0 327,300 0 768,745  و ضحم يعيبط مولع هعسوت همانرب10524
يدربراك

1,096,04501,096,04501,096,045

0 0 221,834 0 1,235,234  يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب10525
يدربراك و هياپ

1,457,06801,457,06801,457,068
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 312,000 0 1,741,915  و هياپ يكشزپ  مولع هعسوت همانرب10526
يدربراك

2,053,91502,053,91502,053,915

0 0 9,700 0 109,040  و هياپ  يزرواشك  مولع هعسوت همانرب10527
يدربراك

118,7400118,7400118,740

0 0 64,800 0 170,013  و هياپ يعامتجا  مولع هعسوت همانرب10528
يدربراك

234,8130234,8130234,813

0 0 135,750 0 639,153  و هياپ يناسنا  مولع هعسوت همانرب10529
يدربراك

774,9030774,9030774,903

0 0 35,875 0 257,415  و يملع يدوجوم هئارا و يفرعم همانرب10530
يروانف

293,2900293,2900293,290

0 0 0 0 86,770 يملع يدوجوم شرتسگ و ظفح همانرب10531
يروانف و

86,770086,770086,770

0 0 12,000 0 60,000  يدوجوم نيودت و يروآدرگ همانرب10532
شناد

72,000072,000072,000

0 0 380,960 0 724,105 1,105,06501,105,06501,105,065يروانف و ملع راشتنا و لماعت همانرب10533

0 0 29,704 0 719,523  و اهيراكمه زا تيامح همانرب10534
يروانف و ملع يساملپيد

749,2270749,2270749,227

0 0 0 0 61,500  هكبش و يزاس رتسب زا تيامح همانرب10536
يروانف و ملع يزاس

61,500061,500061,500

0 0 10,000 0 126,500 136,5000136,5000136,500يروانف تسيز هعسوت زا تيامح همانرب10538

0 0 0 0 532,600 532,6000532,6000532,600ونان يروانف هعسوت زا تيامح همانرب10539

0 0 20,000 0 211,800  ياه يروانف هعسوت زا تيامح همانرب10544
نيون و يا هتشر نيب

231,8000231,8000231,800
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 230,000 هاگشناد ياه يراكمه زا تيامح همانرب10547
تعنص و

230,0000230,0000230,000

0 0 0 0 189,206 ملع ديلوت تضهن هب كمك همانرب -10549
 و مولع ،يناسنا مولع ءاقترا و هعسوت
رنه و يمالسا فراعم

189,2060189,2060189,206

0 0 0 0 241,548  تكرش و ينيرفآ نف هب كمك همانرب10554
ناينب شناد ياه

241,5480241,5480241,548

0 0 0 0 256,185  و يركف تيكلام زا تيامح همانرب10557
يروانف و ملع يزاسيراجت

256,1850256,1850256,185

0 0 0 0 71,726  مولع هزوح رد ييازفاشناد همانرب10558
يمالسا

71,726071,726071,726

239,991,5610107,367,500347,359,06113,197,375415,87213,613,247360,556,436415,872360,972,308يتينما و يعافد روما20000

171,012,2090107,367,500278,379,7097,456,500415,8727,872,372285,836,209415,872286,252,081عافد لصف20100
0 7,431,000 25,000 0 23,045,813 23,070,8137,431,00030,501,813030,501,813يعافد روما يربهار همانرب20108

0 0 0 0 10,728,263 10,728,263010,728,263010,728,263يعافد هدمع تازيهجت ءاقترا همانرب20109

0 0 0 0 96,528,047 96,528,047096,528,047096,528,047يعافد يگدامآ ظفح همانرب20110

0 0 0 0 10,757,722 10,757,722010,757,722010,757,722يعافد ياهتيرومأم همانرب20111

0 0 0 0 300,000 300,0000300,0000300,000نيم هب هدولآ يضارا يزاسكاپ همانرب20112

0 0 0 0 12,834,761 12,834,761012,834,761012,834,761يعافد هدمع تازيهجت ظفح همانرب20113

0 7,500 0 0 539,795 539,7957,500547,2950547,295يتديقع يگنهرف همانرب20116

415,872 0 0 0 0  ياههدر زيهجت هعسوت و تيوقت همانرب20117
تمواقم

0415,8720415,872415,872
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 7,421,752 7,421,75207,421,75207,421,752جيسب هعسوت و شزومآ،بذج همانرب20119

0 18,000 0 0 0 018,00018,000018,000ينامزاس تينما همانرب20124

0 0 0 0 767,901  نكاما و يمومع مالقا ظفح همانرب20125
يماظن

767,9010767,9010767,901

0 0 0 0 550,772 550,7720550,7720550,772مزر يگدامآ و شيامزر همانرب20126

0 0 0 0 4,281,214 4,281,21404,281,21404,281,214ينامسج يگدامآ و شزومآ همانرب20127

0 0 500 0 45,019  تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب20128
يعافد

45,519045,519045,519

0 0 10,000 0 560,562 570,5620570,5620570,562يدربراك ياهشهوژپ همانرب20129

0 0 107,332,000 0 0 107,332,0000107,332,0000107,332,000روشك يزاسزاب رد تكراشم همانرب20130

0 0 0 0 1,437,386  ياه هزوح و اه هاگياپ هب كمك همانرب20131
تمواقم

1,437,38601,437,38601,437,386

0 0 0 0 759,379 20132) بونج ريازج نارمع و هعسوت همانرب
كچوك بنت و گرزب بنت )

759,3790759,3790759,379

0 0 0 0 5,000 5,00005,00005,000رود هار ريواصت نيمات و ديلوت همانرب20140

0 0 0 0 5,000  تاعالطا و ينيمزرس شيامآ همانرب20141
يناكم

5,00005,00005,000

0 0 0 0 70,023 70,023070,023070,023اهزرم يهدناماس همانرب20142

0 0 0 0 129,300 129,3000129,3000129,300يياوه ششوپ و تينما همانرب20143

0 0 0 0 198,500 198,5000198,5000198,500يياوه دنفادپ و ناگوان تيوقت همانرب20144

0 0 0 0 46,000 46,000046,000046,000ييايرد طوطخ تينما همانرب20145
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

68,979,3520068,979,3525,740,87505,740,87574,720,227074,720,227يمومع تينما و مظن لصف20200
0 1,370,000 0 0 404,025 404,0251,370,0001,774,02501,774,025تينما و مظن ظفح همانرب20201

0 1,320,000 0 0 17,959,446 17,959,4461,320,00019,279,446019,279,446تاقيقحت و تاعالطا همانرب20203

0 934,458 0 0 16,289,172 16,289,172934,45817,223,630017,223,630يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب20207

0 8,000 0 0 320,636 320,6368,000328,6360328,636ينامزاس تينما همانرب20209

0 185,000 0 0 971,500  و ياهنايار عماج ياههناماس همانرب20210
اجان يطابترا ياههكبش

971,500185,0001,156,50001,156,500

0 16,000 0 0 1,636,150 1,636,15016,0001,652,15001,652,150ميارج فشك و شهوژپ همانرب20212

0 500,459 0 0 13,045,600  و لخاد تينما و مظن ظفح همانرب20214
اهرهش جراخ

13,045,600500,45913,546,059013,546,059

0 0 0 0 1,020,000 1,020,00001,020,00001,020,000كيرتمويب همانرذگ ديلوت20215

0 0 0 0 4,143,850 4,143,85004,143,85004,143,850يماظتنا صاخ ياهتيرومام همانرب20216

0 174,000 0 0 4,921,300 4,921,300174,0005,095,30005,095,300اهزرم تينما نيمأت و لرتنك همانرب20217

0 50,658 0 0 4,770,600  نورد كيفارت تراظن و لرتنك همانرب20218
ياهداج و يرهش

4,770,60050,6584,821,25804,821,258

0 0 0 0 415,400 415,4000415,4000415,400زرا و الاك قاچاق اب هزرابم همانرب20219

0 0 0 0 515,800 515,8000515,8000515,800ردخم داوم قاچاق اب هزرابم همانرب20220

0 0 0 0 338,463 338,4630338,4630338,463يماظتنا ياهناگي ناوت ءاقترا همانرب20222

0 0 0 0 1,010,800 1,010,80001,010,80001,010,800يماظتنا تامدخ و تظافح همانرب20223

0 2,300 0 0 139,300 139,3002,300141,6000141,600يتديقع يگنهرف همانرب20224
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 105,700 105,7000105,7000105,700يعامتجا يريگشيپ همانرب20225

0 1,180,000 0 0 0 01,180,0001,180,00001,180,000تازيهجت و اهنامتخاس همانرب20227

0 0 0 0 3,400  تيريدم و تاعالطا يروانف همانرب20229
يماظتنا و يتينما

3,40003,40003,400

0 0 0 0 120,000 120,0000120,0000120,000روشك لك ياه تسارح يربهار همانرب20230

0 0 0 0 85,681 85,681085,681085,681اهتيصخش زا تظافح همانرب20231

0 0 0 0 62,529 62,529062,529062,529نكاما زا تظافح همانرب20232

0 0 0 0 150,000 150,0000150,0000150,000يداصتقا تينما همانرب20233

0 0 0 0 550,000 550,0000550,0000550,000تاعالطا يروانف تينما همانرب20234

986,861,44113,192,218288,564,0881,288,617,74742,879,23218,940,57061,819,802,318,304,76132,132,788,350,437,549يگنهرف و يعامتجا روما30000

321,313,924792,67035,081,699357,188,29321,433,5245,180,01326,613,537377,829,1475,972,683383,801,830شزومآ لصف30100
0 0 0 0 3,996,956 3,996,95603,996,95603,996,956يزومآداوس همانرب30101

1,471,974 0 0 0 84,153,554 84,153,5541,471,97484,153,5541,471,97485,625,528يئادتبا شزومآ همانرب30102

1,060,852 0 0 0 46,972,200 46,972,2001,060,85246,972,2001,060,85248,033,052يئامنهار شزومآ همانرب30103

1,091,570 0 9,500 0 54,866,400 54,875,9001,091,57054,875,9001,091,57055,967,470يرظن هطسوتم شزومآ همانرب30104

710,699 0 700 36,548 9,105,161  هفرح و ينف هطسوتم شزومآ همانرب30105
يا

9,142,409710,6999,105,861747,2479,853,108

0 1,342,576 1,132,670 0 3,109,239 4,241,9091,342,5765,584,48505,584,485ينادراك شزومآ همانرب30106

0 13,751 5,262,374 0 24,907,862 30,170,23613,75130,183,987030,183,987يسانشراك شزومآ همانرب30107
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 1,696,435 0 8,203,209 قوف و يصصخت يارتكد شزومآ همانرب30109
يصصخت

9,899,64409,899,64409,899,644

667,479 418,234 247,100 0 4,427,535  هفرح و ينف يمسرريغ شزومآ همانرب30111
يا

4,674,6351,085,7135,092,869667,4795,760,348

47,356 0 50,500 1,772 251,034 303,30647,356301,53449,128350,662يدربراك ياهشهوژپ همانرب30114

130,083 0 187,700 0 5,257,256 5,444,956130,0835,444,956130,0835,575,039يئانثتسا شزومآ همانرب30117

0 0 0 0 304,000 304,0000304,0000304,000ناتسبد زا شيپ شزومآ همانرب30119

0 0 0 0 1,150,000  زا جراخ نازومآشناد شزومآ همانرب30120
روشك

1,150,00001,150,00001,150,000

0 0 3,219,131 0 7,182,350 10,401,481010,401,481010,401,481ياهفرح يارتكد شزومآ همانرب30121

0 0 0 0 11,288,296 11,288,296011,288,296011,288,296شناد و راك هطسوتم شزومآ همانرب30122

0 0 12,397,150 0 5,512,650  ياهتيلاعف تيفيك ءاقترا همانرب30123
يشزومآ كمك و يشزومآ

17,909,800017,909,800017,909,800

0 0 0 0 901,000  هب يليصحت سروب ياطعا همانرب30124
يجراخ و يناريا نايوجشناد

901,0000901,0000901,000

0 0 32,000 0 110,000  كمك و يشزومآ داوم نيمات همانرب30125
يشزومآ

142,0000142,0000142,000

0 0 0 0 647,000 647,0000647,0000647,000يسرد ياهباتك نيمات همانرب30126

0 0 0 0 9,000  شزومآ يدربراك ياهشهوژپ همانرب30127
يلاع

9,00009,00009,000

0 0 4,002,001 0 12,651,659 16,653,660016,653,660016,653,660دشرا يسانشراك شزومآ همانرب30128

0 0 1,233,962 0 2,085,148 3,319,11003,319,11003,319,110نايوجشناد يگنهرف تامدخ همانرب30129
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 5,000 0 99,544 104,5440104,5440104,544يزومآداوس يربهار همانرب30142

0 0 0 0 1,064,000 1,064,00001,064,00001,064,000شريذپ و شجنس همانرب30144

0 0 0 644,897 69,550 714,447069,550644,897714,447سرادم زيهجت و هعسوت ،يزاسون همانرب30145

0 18,234,361 0 0 0  كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب30146
يشزومآ

018,234,36118,234,361018,234,361

0 977,557 0 0 0 0977,557977,5570977,557تازيهجت و اهنامتخاس همانرب30147

0 100,350 0 0 0 0100,350100,3500100,350اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب30149

0 0 0 0 159,000 159,0000159,0000159,000نازومآ شناد يزاسدنمناوت همانرب30150

0 0 258,000 0 14,358,000 14,616,000014,616,000014,616,000يشرورپ و يشزومآ ياه تيلاعف همانرب30151

0 0 22,000 0 66,000 88,000088,000088,000يسرد ياهباتك نيودت و فيلات همانرب30152

0 0 0 0 175,311  و شزومآ يدربراك ياهشهوژپ همانرب30153
شرورپ

175,3110175,3110175,311

0 0 0 0 958,000  شناد يتيبرت روما و يشرورپ همانرب30154
نازومآ

958,0000958,0000958,000

0 346,695 350,000 0 1,337,153 1,687,153346,6952,033,84802,033,848ملعم تيبرت همانرب30155

0 0 0 0 538,845 538,8450538,8450538,845ناملعم يا هفرح ياقترا همانرب30156

0 0 0 0 17,000  ،يملع ياه نمجنا زا تيامح همانرب30158
ييوجشناد يفنص و يصصخت

17,000017,000017,000

0 0 0 0 16,500 نيب يشزومآ ،يملع ياه تيلاعف همانرب30159
يللملا

16,500016,500016,500
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 20,000 0 30,000 هاگشناد يارب يملع تايه بذج همانرب30160
اه

50,000050,000050,000

0 0 0 0 42,000 42,000042,000042,000تراهم درادناتسا نيودت همانرب30161

0 0 0 0 75,000 75,000075,000075,000تراهم شجنس همانرب30162

0 0 1,460 0 18,540  هب يسراف نابز شزومآ همانرب30163
يجراخ نايوجشناد

20,000020,000020,000

0 0 138,887 109,453 765,755 1,014,0950904,642109,4531,014,095تدم هاتوك يمسر ريغ شزومآ همانرب30165

0 0 4,380,129 0 13,257,373 17,637,502017,637,502017,637,502نايوجشناد يهافر تامدخ همانرب30166

0 0 435,000 0 529,844 964,8440964,8440964,844يلاعشزومآ  همانرب30167

0 0 0 0 645,000 645,0000645,0000645,000نازومآشناد يهافر تامدخ همانرب30168

 ياه هناسر ، رنه و گنهرف لصف30200
يرگشدرگ و يعمج

30,476,6324,393,37578,15034,948,1578,128,5606,918,14615,046,70638,683,34211,311,52149,994,863

4,743,556 3,000 0 0 0 04,746,5563,0004,743,5564,746,556يرنه و يگنهرف تامدخ همانرب30202

734,981 0 0 0 5,240 5,240734,9815,240734,981740,221يراديد و يرادينش ياه هناسر همانرب30204

0 0 0 0 171,218 171,2180171,2180171,218يدربراك ياهشهوژپ همانرب30209

0 0 13,000 0 60,000  تامدخ جيورت و شزومآ همانرب30212
يدانسا و يرادباتك ،يگنهرف

73,000073,000073,000

0 3,078,428 0 0 0  هرادا و يرادهگن ،نيمأت ،ثادحا همانرب30214
يگنهرف ياهاضف و نكاما

03,078,4283,078,42803,078,428

0 0 0 24,279 211,069 235,3480211,06924,279235,348ناناوج روما يهدناماس همانرب30216
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 150 0 109,902  و نانز ياهيدنمناوت ءاقترا همانرب30217
هداوناخ ميكحت

110,0520110,0520110,052

0 0 0 0 72,706 و هرمع ،عتمت جح هب نارئز مازعا همانرب30218
تايلاع تابتع

72,706072,706072,706

0 0 0 0 21,000  پاچ تعنص تيفرظ شيازفا همانرب30220
روشك

21,000021,000021,000

0 0 0 0 628,000 628,0000628,0000628,000ربخ راشتنا و ديلوت همانرب30221

0 0 2,500 0 68,420  و يخيرات دانسا و بتك راشتنا همانرب30222
يلم

70,920070,920070,920

0 0 0 92,063 29,000 121,063029,00092,063121,063ينيد و ينآرق تاقباسم يرازگرب همانرب30223

0 0 0 107,895 338,925  يارجا يهدنامزاس و يزيرهمانرب همانرب30224
روشك رد يبهذم و يلم مسارم

446,8200338,925107,895446,820

0 0 0 0 3,218,800 3,218,80003,218,80003,218,800اميس شخپ همانرب30225

0 0 0 0 940,000 940,0000940,0000940,000ادص شخپ همانرب30226

25,112 0 40,000 149,011 62,000  و يتخانشناتساب فاشتكا همانرب30227
يخيرات

251,01125,112102,000174,123276,123

0 0 0 0 220,000  و يجراخ ياههمانرب نيمأت همانرب30228
يلخاد

220,0000220,0000220,000

0 0 0 0 584,960  ينيد و يگنهرف تامدخ نيمأت همانرب30229
تغارف تاقوا

584,9600584,9600584,960

33,200 1,370,074 0 0 0 شخپ و ديلوت زكارم نيمأت همانرب30230
يرادينش و يراديد ياههناسر

01,403,2741,370,07433,2001,403,274

0 0 0 0 140,000 هدامآ و يسيون تسرهف و نيمأت همانرب30231
بتك يزاس

140,0000140,0000140,000
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 9,720  و يشزومآ كمك لياسو نيمأت همانرب30232
هدننكمرگرس

9,72009,72009,720

550,239 1,492,000 0 529,736 238,000  ثاريم تمرم و تظافح ،نيمأت همانرب30233
يخيرات و يگنهرف شزرا اب لوقنمريغ

767,7362,042,2391,730,0001,079,9752,809,975

0 0 0 208,737 70,000  اب ءايشا تمرم و ظفح ،نيمأت همانرب30234
يخيرات و يگنهرف شزرا

278,737070,000208,737278,737

0 0 0 69,845 85,826 155,671085,82669,845155,671يزومآ نآرق قيوشت و جيورت همانرب30236

0 0 0 98,929 207,000 305,9290207,00098,929305,929يلخاد يرگشدرگ قيوشت همانرب30237

748,056 1,168,005 0 0 0  زاين دروم ياهتخاسريز هعسوت همانرب30238
يرگشدرگ

01,916,0611,168,005748,0561,916,061

0 0 0 0 1,304,424 1,304,42401,304,42401,304,424يناوخباتك جيورت و رشن  هعسوت همانرب30239

0 0 0 0 1,297,522 تالدابم و اهيراكمه هعسوت همانرب30240
يللملانيب يگنهرف

1,297,52201,297,52201,297,522

0 0 0 0 3,456,360 3,456,36003,456,36003,456,360اميس ديلوت همانرب30242

0 0 0 0 850,000 850,0000850,0000850,000ادص ديلوت همانرب30243

0 0 0 98,929 285,000  هب يدورو نارگشدرگ بذج همانرب30244
روشك

383,9290285,00098,929383,929

0 0 22,000 0 146,000  يرادهگن و شيالاپ ،يروآعمج همانرب30245
بتك و كرادم ،دانسا

168,0000168,0000168,000

0 0 0 0 154,000 154,0000154,0000154,000يلم ثاريم يرادهگن و ظفح همانرب30246

0 0 0 0 46,000  و اهلكشت زا تيامح همانرب30252
نانز و ناناوج يعامتجا ياهتكراشم

46,000046,000046,000
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 500,000 30253)  تنس لها روما زا تيامح همانرب
يمالسا بهاذم )

500,0000500,0000500,000

0 0 0 0 4,216,866  مولع بالط و سرادم زا تيامح همانرب30254
يوزوح

4,216,86604,216,86604,216,866

0 0 0 0 811,865 811,8650811,8650811,865تاعوبطم ياقترا و تيامح همانرب30255

0 0 0 0 86,140  تشادگرزب و تيامح همانرب30256
 رد ينيد و يگنهرف ياهتيصخش
روشك زا جراخ و لخاد

86,140086,140086,140

0 0 0 0 1,242,067 1,242,06701,242,06701,242,067يلم يامنيس شرتسگ و تيامح همانرب30257

0 0 0 0 204,294  ياهرنه شرتسگ و تيامح همانرب30258
يمسجت

204,2940204,2940204,294

0 0 0 0 356,986  ياهرنه شرتسگ و تيامح همانرب30259
يشيامن

356,9860356,9860356,986

0 0 0 1,914,579 2,529,582  ياهتيلاعف تياده و تيامح همانرب30260
ينيد  يگنهرف -

4,444,16102,529,5821,914,5794,444,161

0 0 0 242,902 773,096 مازعا و شزومآ ،بذج ،يياسانش همانرب30262
ينيد ناغلبم و نويناحور

1,015,9980773,096242,9021,015,998

47,202 683,532 0 149,463 150,000 299,463730,734833,532196,6651,030,197ياهزوم تامدخ شرتسگ همانرب30263

0 0 0 0 94,848 زا جراخ رد يسراف نابز شرتسگ همانرب30264
روشك

94,848094,848094,848

0 0 0 136,266 919,236  يگنهرف ياهتيلاعف شرتسگ همانرب30265
دجاسم رد

1,055,5020919,236136,2661,055,502

0 0 0 0 1,040,400 ياههناخباتك يزاسهب و شرتسگ همانرب30266
يمومع

1,040,40001,040,40001,040,400
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 500 0 88,000  بتك و دانسا يزاسزاب و تمرم همانرب30267
هديدبيسآ

88,500088,500088,500

0 0 0 0 64,000  يرازگرب رد يمدرم ياهتكراشم همانرب30268
يمومع و يمسر مسارم

64,000064,000064,000

0 0 0 0 32,000 32,000032,000032,000يبابيشزرا و تراظن همانرب30270

0 0 0 0 77,174  رشن و پاچ زا تيامح و تراظن همانرب30271
ينارق فراعم

77,174077,174077,174

0 0 0 92,063 185,049 277,1120185,04992,063277,112يناسر عالطا و تاغيلبت تياده همانرب30272

0 0 0 0 231,576  يقيسوم زا تنايص و تيامح همانرب30273
يلم

231,5760231,5760231,576

35,800 328,521 0 0 0 0364,321328,52135,800364,321تازيهجت و اهنامتخاس همانرب30274

0 5,000 0 0 0 05,0005,00005,000اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب30276

0 0 0 0 139,284 139,2840139,2840139,284يبدا روما شرتسگ و تيامح همانرب30277

0 0 0 330,840 215,800 546,6400215,800330,840546,640روشك تافوقوم هرادا و تراظن همانرب30279

0 0 0 123,559 11,000  نكاما و عاقب روما هرادا و تراظن همانرب30280
يبهذم

134,559011,000123,559134,559

0 0 0 0 1,000  روما رب تراظن و يهدناماس همانرب30281
هيريخ

1,00001,00001,000

0 0 0 0 331,518  و اه هناسر هعسوت و يهدناماس همانرب30283
لاتيجيد يگنهرف ياهتيلاعف

331,5180331,5180331,518

0 0 0 0 36,106  ينآرق ياه تيلاعف هعسوت همانرب30284
ينآرق يناسر ربخ و نايوجشناد

36,106036,106036,106
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 170,106  مازعا زا تيامح و يهدناماس همانرب30289
رون نايهار ياه ناوراك

170,1060170,1060170,106

0 0 0 0 560,000  و تاسيسات زا يرادرب هرهب همانرب30290
شخپ و ديلوت ينف تازيهجت

560,0000560,0000560,000

0 0 0 0 6,360  ثاريم ظفح و يياسانش همانرب30291
سوملمان يگنهرف

6,36006,36006,360

0 0 0 0 140,000 نآرق جيورت و غيلبت ياهتيلاعف همانرب30292
ميرك

140,0000140,0000140,000

0 0 0 0 70,000 70,000070,000070,000يمومع گنهرف ءاقترا همانرب30293

0 0 0 24,279 151,187 175,4660151,18724,279175,466ناناوج يتيبرت و يگنهرف همانرب30294

0 0 0 0 10,000 و يمالسا رنه ثاريم زا يرادساپ همانرب30296
يلم

10,000010,000010,000

142,153,7541,090,242246,562,276389,806,2729,007,7682,728,86211,736,630397,723,7983,819,104401,542,902تمالس و تشادهب لصف30300
0 0 41,430,759 0 23,228,192 64,658,951064,658,951064,658,951يئوراد تامدخ همانرب30301

790,744 50,000 372,350 0 994,644 1,366,994840,7441,416,994790,7442,207,738يتشادهب تامدخ همانرب30302

1,938,118 8,927,964 177,162,389 0 42,545,817 219,708,20610,866,082228,636,1701,938,118230,574,288ينامرد تامدخ همانرب30303

0 0 170,000 0 1,825,500 1,995,50001,995,50001,995,500هيذغت و اذغ تينما همانرب30305

0 0 0 0 17,700 17,700017,700017,700يدربراك ياهشهوژپ همانرب30307

0 0 0 0 5,296,858 ( ،يليفومه30310 صاخ ياهيراميب همانرب
)ا ما ،يناطرس ،يزيلايد ،يمسالات . سا

5,296,85805,296,85805,296,858

0 0 0 1,045,878 710,276  ينوخ ياههدروآرف و نوخ هيهت همانرب30313
ملاس

1,756,1540710,2761,045,8781,756,154
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 6,082,670  شيپ يكشزپ ياهتيروف همانرب30314
يناتسراميب

6,082,67006,082,67006,082,670

0 0 7,237,820 0 37,506,349 44,744,169044,744,169044,744,169يرهش تمالس تامدخ همانرب30315

0 0 20,188,958 0 13,982,955 34,171,913034,171,913034,171,913نايياتسور تمالس تامدخ همانرب30316

0 0 0 0 378,546 378,5460378,5460378,546اهيراميب تيريدم همانرب30318

0 29,804 0 0 0 029,80429,804029,804تازيهجت و اهنامتخاس همانرب30319

0 0 0 0 350,000 350,0000350,0000350,000يگتخوس ناراميب نامرد همانرب30322

0 0 0 0 350,000 350,0000350,0000350,000يناور ناراميب نامرد همانرب30323

0 0 0 0 1,683,071 1,683,07101,683,07101,683,071دنمزاين ناراميب نامرد همانرب30324

0 0 0 0 444,166 ( ريغ30325 سناژروا نيمودصم نامرد همانرب
)ا يكيفارت

444,1660444,1660444,166

0 0 0 0 291,000  قطانم ياهناتسراميب هرادا همانرب30326
مورحم

291,0000291,0000291,000

0 0 0 0 99,490  ياهيراميب لرتنك و يريگشيپ همانرب30335
ديدپزاب و ديدپون

99,490099,490099,490

0 0 0 44,364 14,850 59,214014,85044,36459,214امسالپ نيمات و هيهت همانرب30339

0 0 0 0 143,283  ريغ ثداوح رد نارحب تيريدم همانرب30340
هبقرتم

143,2830143,2830143,283

0 0 0 0 8,415 8,41508,41508,415ينوخ تالوصحم هميب همانرب30341

0 0 0 0 6,199,972  تمالس ياهصخاش ءاقترا همانرب30347
هداوناخ

6,199,97206,199,97206,199,972
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

490,453,4075,543,8966,841,963502,839,266570,6111,242,8331,813,444497,865,9816,786,729504,652,710يعامتجا نيمات و هافر لصف30400
160,507 0 0 271,729 701,970 973,699160,507701,970432,2361,134,206نادنزرف و هداوناخ زا تيامح همانرب30401

199,316 408,455 15,000 1,942,023 6,011,150 7,968,173607,7716,434,6052,141,3398,575,944يشخبناوت همانرب30403

0 0 0 0 8,500,000 8,500,00008,500,00008,500,000تلود نانكراك نامرد هميب همانرب30405

0 0 0 0 8,280,000 8,280,00008,280,00008,280,000تمالس يناگمه هميب همانرب30406

0 0 0 271,729 332,000  ياه بيسآ شهاك و لرتنك همانرب30409
يعامتجا

603,7290332,000271,729603,729

0 23,400 0 0 0  نكسم نيمات زا تيامح همانرب30413
دمآرد مك ياه هورگ و نيمورحم

023,40023,400023,400

0 0 19,301 271,729 29,149 320,179048,450271,729320,179يدربراك ياهشهوژپ همانرب30415

0 0 0 0 6,545,252 6,545,25206,545,25206,545,252نارگراثيا تمدخ ناياپ شاداپ همانرب30416

0 0 0 0 41,319,594 41,319,594041,319,594041,319,594نارگراثيا لاغتشا تلاح قوقح همانرب30418

0 0 0 0 767,000  و يهافر روما زا تيامح همانرب30425
  و نادنمرنه ،ناگدنسيون يعامتجا
ناراگن همانزور

767,0000767,0000767,000

0 0 0 542,520 333,600 876,1200333,600542,520876,120اهتيلولعم زا يريگشيپ همانرب30426

7,200 0 0 0 2,208,378 2,208,3787,2002,208,3787,2002,215,578نكسم نيمأت همانرب30427

0 0 0 271,729 124,284  ،يگنهرف ياهتيلاعف هعسوت همانرب30428
يعامتجا تامدخ و يشزرو

396,0130124,284271,729396,013

0 28,114 0 271,729 12,797,319 13,069,04828,11412,825,433271,72913,097,162يعامتجا ياهتيامح همانرب30429
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

485,971 0 0 0 484,161  و يشزرو و يشزومآ ،يگنهرف همانرب30430
نارگراثيا تداهش و راثيا گنهرف جيورت

484,161485,971484,161485,971970,132

0 0 0 271,729 2,365,799 2,637,52802,365,799271,7292,637,528ينيرفآراك و لاغتشا همانرب30435

0 0 0 0 250,000 250,0000250,0000250,000رسعم ناگدنمزر نامرد هميب همانرب30438

0 0 0 0 23,557,000 23,557,000023,557,000023,557,000ينامرد تامدخ هميب همانرب30440

0 0 0 0 45,841,080 45,841,080045,841,080045,841,080يعامتجا ياههميب همانرب30441

0 0 0 0 251,712,166  يايازم و قوقح تخادرپ همانرب30442
ناگتسشنزاب

251,712,1660251,712,1660251,712,166

64,686 0 0 0 400,000  داوم هب دايتعا زا يريگشيپ همانرب30443
ردخم

400,00064,686400,00064,686464,686

0 0 0 271,729 100,000  و يزيرهمانرب ،يراذگتسايس همانرب30444
يعامتجا هافر تراظن

371,7290100,000271,729371,729

0 0 0 0 2,170,849 2,170,84902,170,84902,170,849نارگراثيا هافر و تشيعم نيمأت همانرب30446

0 0 0 271,729 23,622,477 23,894,206023,622,477271,72923,894,206يتشيعم ياههنيزه نيمأت همانرب30447

0 0 0 257,075 799,660 1,056,7350799,660257,0751,056,735يتيبرت و يگنهرف تامدخ همانرب30448

0 0 0 0 300,000 300,0000300,0000300,000نايگنهرف زا تيامح همانرب30450

0 0 0 84,988 695,000  بيسآ شهاك و يناوتزاب ،نامرد همانرب30452
ناداتعم

779,9880695,00084,988779,988

0 0 0 271,729 164,800  ياهبيسآ زا يريگشيپ همانرب30456
يعامتجا

436,5290164,800271,729436,529

0 0 0 271,729 881,013 1,152,7420881,013271,7291,152,742ناناوجون و ناكدوك زا تيامح همانرب30457
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1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
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يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 825,737  تمالس نيمأت هب كمك همانرب30468
نارگراثيا

825,7370825,7370825,737

0 0 0 0 15,363,071  قح و يرمتسم تخادرپ همانرب30470
ادهش نيدلاو يرادهگن

15,363,071015,363,071015,363,071

0 0 0 0 3,450,000 3,450,00003,450,00003,450,000نارگراثيا نامرد همانرب30471

0 0 0 0 390,000 390,0000390,0000390,000ردخم داوم هضرع اب هلباقم همانرب30473

0 0 0 0 50,000  و يللملانيب ياهيراكمه همانرب30476
يشخبارف

50,000050,000050,000

234,653 0 0 0 0 0234,6530234,653234,653تاجن و دادما ياههاگياپ همانرب30478

0 0 0 0 1,747,500  هب طوبرم ياه هنيزه همانرب30479
تلود ناگتسشنزاب

1,747,50001,747,50001,747,500

0 0 0 0 26,870,000  و نايئاتسور ناگيار نامرد هميب همانرب30482
رفن رازه تسيب ريز ياهرهش

26,870,000026,870,000026,870,000

90,500 70,642 0 0 0 0161,14270,64290,500161,142تازيهجت و اهنامتخاس همانرب30486

0 0 0 0 12,113  نازومآ شناد يشخبناوت همانرب30490
ييانثتسا

12,113012,113012,113

0 0 1,737,469 0 152,756  هئارا و يشخبناوت رما هب كمك همانرب30496
يعامتجا تامدخ

1,890,22501,890,22501,890,225

0 40,000 5,070,193 0 298,529  زا يشان تاجن و دادما و يگدامآ همانرب30497
حناوس و ثداوح

5,368,72240,0005,408,72205,408,722

2,463,7241,372,03503,835,7593,738,7692,870,7166,609,4856,202,4934,242,75110,445,244يندب تيبرت لصف30500
2,180,291 0 0 955,990 483,981 1,439,9712,180,291483,9813,136,2813,620,262يناگمه شزرو شرتسگ همانرب30501

0 0 0 416,045 859,001 1,275,0460859,001416,0451,275,046ينامرهق شزرو شرتسگ همانرب30502
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
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يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

690,425 0 0 0 38,742  نازومآ شناد شزرو شرتسگ همانرب30503
نايوج شنادو

38,742690,42538,742690,425729,167

0 3,577,001 0 0 0 نكاما يرادهگن و نيمأت ،ثادحا همانرب30508
يشزرو ياهاضف و

03,577,0013,577,00103,577,001

0 159,768 0 0 0 0159,768159,7680159,768تازيهجت و اهنامتخاس همانرب30510

0 2,000 0 0 0 02,0002,00002,000اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب30512

0 0 0 0 940,000 940,0000940,0000940,000نازومآ شناد تمالس و شزرو همانرب30513

0 0 0 0 142,000 142,0000142,0000142,000ناوناب شزرو شرتسگ همانرب30520

16,805,98024,866,4488,040,06349,712,491174,243,27331,554,402205,797,675199,089,31656,420,850255,510,166يداصتقا روما40000

6,245,69615,635,4113,635,15925,516,26610,534,9004,141,90114,676,80120,415,75519,777,31240,193,067يعيبط عبانم و يزرواشك لصف40100
559,579 0 0 0 53,500 53,500559,57953,500559,579613,079كاخ تظافح و يرادزيخبآ همانرب40105

860,286 0 0 0 50,000 50,000860,28650,000860,286910,286يزرواشك يضارا يهدناماس همانرب40106

19,038 706,220 3,362,836 177,460 3,460,206 7,000,502725,2587,529,262196,4987,725,760يدربراك ياهشهوژپ همانرب40108

434,426 0 0 0 57,500  يرادرب هرهب و هعسوت ، ءايحا همانرب40111
روشك ياهلگنجزا يلوصا

57,500434,42657,500434,426491,926

106,179 0 0 0 24,000  يرادربهرهب و هعسوت ،ءايحا همانرب40112
روشك عتارم زا يلوصا

24,000106,17924,000106,179130,179

0 0 0 0 58,960  و يتظافح ششوپ حطس ءاقترا همانرب40113
روشك عتارم و اهلگنج زا تيامح

58,960058,960058,960

0 0 0 301,649 27,500  و يتظافح ششوپ حطس ءاقترا همانرب40114
ييايرد ياههاگتسيز زا تيامح

329,149027,500301,649329,149
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1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم
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يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 348,247 80,177  نويسازيناكم بيرض ءاقترا همانرب40115
يزرواشك

428,424080,177348,247428,424

423,510 0 0 0 284,283 284,283423,510284,283423,510707,793يغاب تالوصحم ديلوت شيازفا همانرب40116

467,622 0 0 1,248,054 188,822  و ماد تالوصحم ديلوت شيازفا همانرب40117
رويط

1,436,876467,622188,8221,715,6761,904,498

185,316 0 0 1,055,578 247,822 1,303,400185,316247,8221,240,8941,488,716يعارز تالوصحم ديلوت شيازفا همانرب40118

272,646 0 0 1,016,773 0  تامدخ ششوپ حطس شيازفا همانرب40119
يجيورت

1,016,773272,64601,289,4191,289,419

0 0 0 48,426 0  تعارز ششوپ حطس شيازفا همانرب40120
بوچ

48,4260048,42648,426

275,216 0 0 0 0  و رويط ،ماد يتشادهب ششوپ همانرب40122
اهيراميب ربارب رد نايزبآ

0275,2160275,216275,216

0 0 0 268,667 30,066 298,733030,066268,667298,733نايزبآ رياخذ يزاسزاب و ريثكت همانرب40123

0 0 0 0 51,500 51,500051,500051,500يلم يضارا تيكلام يهدناماس همانرب40124

37,582 0 0 0 37,809  دنس رودص و تيكلام يهدناماس همانرب40125
يزرواشك و يتلود يضارا

37,80937,58237,80937,58275,391

0 0 0 156,964 0 156,96400156,964156,964ييايرد نايزبآ يدايص و ديص همانرب40126

94,997 0 0 0 83,659  و تافآ هزرابم و لرتنك همانرب40128
زره ياهفلع و يهايگ ياهيراميب

83,65994,99783,65994,997178,656

91,929 0 0 0 14,630  تيبثت و ييادزنابايب اب هلباقم همانرب40129
ناور ياهنش

14,63091,92914,63091,929106,559

313,575 0 0 293,237 0 293,237313,5750606,812606,812يشرورپ نايزبآ ديلوت شيازفا همانرب40132
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1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت
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يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 19,000 0 335,524 104,218  ياهيراميب اب هزرابم و يريگشيپ همانرب40133
ماد و ناسنا كرتشم

439,74219,000123,218335,524458,742

0 0 113,000 0 212,512 325,5120325,5120325,512ديلوت لماوع و اههداهن ديلوت همانرب40134

0 1,628,000 0 528,943 0  تظافح و يرادزيخبآ يربهار همانرب40137
كاخ

528,9431,628,0001,628,000528,9432,156,943

0 916,400 0 576,838 0  هرهب و هعسوت ، ءايحا يربهار همانرب40138
روشك ياهلگنجزا يلوصا يرادرب

576,838916,400916,400576,8381,493,238

0 48,000 0 370,014 0  و هعسوت ،ءايحا يربهار همانرب40139
روشك عتارم زا يلوصا يرادربهرهب

370,01448,00048,000370,014418,014

0 0 0 886,632 0  ششوپ حطس ءاقترا يربهار همانرب40140
 عتارم و اهلگنج زا تيامح و يتظافح
روشك

886,63200886,632886,632

0 52,000 0 0 0  ششوپ حطس ءاقترا يربهار همانرب40141
 ياههاگتسيز زا تيامح و يتظافح
ييايرد

052,00052,000052,000

0 262,000 0 0 0  بيرض ءاقترا يربهار همانرب40142
يزرواشك نويسازيناكم

0262,000262,0000262,000

0 77,000 0 0 0  نايزبآ ديلوت شيازفا يربهار همانرب40143
يشرورپ

077,00077,000077,000

0 710,000 0 0 0 تالوصحم ديلوت شيازفا يربهار همانرب40144
يغاب

0710,000710,0000710,000

0 414,300 0 0 0 تالوصحم ديلوت شيازفا يربهار همانرب40145
رويط و ماد

0414,300414,3000414,300

0 401,000 0 791,144 0 تالوصحم ديلوت شيازفا يربهار همانرب40146
يغاب و يعارز

791,144401,000401,000791,1441,192,144
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1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم
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يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 329,880 0 1,016,773 29,393 1,046,166329,880359,2731,016,7731,376,046يجيورت تامدخ همانرب40147

0 0 0 759,227 60,889  تاعياض شهاك و يروآرف دوبهب همانرب40149
يزرواشك تالوصحم

820,116060,889759,227820,116

0 29,300 0 335,524 501,100  اب هزرابم و يريگشيپ همانرب40150
نايزبآ و رويط ،ماد ياهيراميب

836,62429,300530,400335,524865,924

0 54,000 0 0 0  رياخذ يزاسزاب و ريثكت يربهار همانرب40151
نايزبآ

054,00054,000054,000

0 3,732,000 0 2,639,802 165,526 هصرع رد بآ يرادربهرهب دوبهب  همانرب40152
يزرواشك

2,805,3283,732,0003,897,5262,639,8026,537,328

0 354,000 0 287,465 0  تيكلام يهدناماس يربهار همانرب40153
يلم يضارا

287,465354,000354,000287,465641,465

0 0 0 527,599 0  و تيكلام يهدناماس ،يربهار همانرب40154
يزرواشك و يتلود يضارا دنس رودص

527,59900527,599527,599

0 32,000 0 0 281,723  و يشرورپ نايزبآ ديلوت شيازفا همانرب40155
ييايرد نايزبآ يدايص و ديص

281,72332,000313,7230313,723

0 26,300 0 734,697 20,080  يتشادهب و يفيك لرتنك همانرب40156
يتاليش و يماد ماخ تاديلوت

754,77726,30046,380734,697781,077

0 467,300 0 0 0  و ييازنابايب اب هلباقم يربهار همانرب40157
ناور ياهنش تيبثت

0467,300467,3000467,300

0 118,000 0 594,650 0 و تافآ هزرابم و لرتنك ،يربهار همانرب40158
زره ياهفلع و يهايگ ياهيراميب

594,650118,000118,000594,650712,650

0 71,000 0 335,524 41,150  و نسكاو ،وراد يفيك لرتنك همانرب40159
كيژولويب داوم

376,67471,000112,150335,524447,674

0 87,200 0 0 0 087,20087,200087,200تازيهجت و اهنامتخاس همانرب40162
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1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
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ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 159,323 0 53,413  و لرتنك و يهايگ ماقرا تبث همانرب40164
لاهن و رذب يهاوگ

212,7360212,7360212,736

0 0 0 0 14,000  يارجا و يحارط ،يربهار همانرب40165
 ، يزرواشك ياه عمتجم ياهتخاسريز
يتاليش و يماد

14,000014,000014,000

0 0 0 0 11,258  ياهكناب داجيا و يروانف هعسوت همانرب40166
يعيبط عبانم و يتاعالطا

11,258011,258011,258

1,150,280061,0001,211,28044,441,3505,270,19049,711,54045,652,6305,270,19050,922,820بآ عبانم لصف40200
4,832,227 38,149,294 0 0 1,100,000 1,100,00042,981,52139,249,2944,832,22744,081,521بآ هضرع و نيمات همانرب40201

56,547 5,121,000 0 0 0  زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب40202
بآ عبانم

05,177,5475,121,00056,5475,177,547

381,416 1,029,000 0 0 0 01,410,4161,029,000381,4161,410,416لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب40203

0 56 0 0 0  ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب40204
كرتشم و يزرم ياه هناخدور زيربآ

05656056

0 132,000 61,000 0 50,280 111,280132,000243,2800243,280يدربراك ياهشهوژپ همانرب40205

0 10,000 0 0 0 010,00010,000010,000اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب40209

1,305,9721,306,35785,0002,697,3295,590,7731,831,2137,421,9866,981,7453,137,57010,119,315ندعم و تعنص لصف40300
1,594,478 1,752,928 0 0 0 03,347,4061,752,9281,594,4783,347,406يندعم و يتعنص ياهتخاسريز همانرب40301

179,676 1,561,859 0 0 0 01,741,5351,561,859179,6761,741,535عيانص هعسوت و داجيا همانرب40302

23,000 638,451 0 0 92,772 92,772661,451731,22323,000754,223يسانش نيمز همانرب40303

34,059 3,000 0 0 0 037,0593,00034,05937,059نداعم يزادنا هار و فاشتكا همانرب40304
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 هرامش
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0 0 85,000 0 98,640 183,6400183,6400183,640يدربراك ياهشهوژپ همانرب40305

0 1,414,633 0 0 0 01,414,6331,414,63301,414,633يتعنص تاديلوت ياقترا همانرب40308

0 219,902 0 0 0 0219,902219,9020219,902يندعم تاديلوت ياقترا همانرب40309

0 0 0 0 44,624 44,624044,624044,624فاشتكا همانرب40310

0 0 0 18,304 39,490 57,794039,49018,30457,794درادناتسا نيودت  همانرب40313

0 0 0 57,434 88,500 145,934088,50057,434145,934يتسد عيانص جيورت همانرب40315

0 0 0 25,708 10,508 36,216010,50825,70836,216درادناتسا يناسر عالطا و جيورت همانرب40316

0 0 0 57,434 75,000 132,434075,00057,434132,434يتسد عيانص تاديلوت دشر همانرب40318

0 0 0 455,253 111,465 566,7180111,465455,253566,718درادناتسا يارجا رب تراظن همانرب40320

0 0 0 634,790 673,973  و تيريدم،يراذگ تسايس همانرب40326
تراظن

1,308,7630673,973634,7901,308,763

0 0 0 57,434 71,000 128,434071,00057,434128,434يتسد عيانص تارداص زا تيامح همانرب40328

297,1971,469,26801,766,465831,400387,7751,219,1751,128,5971,857,0432,985,640تسيز طيحم لصف40400
307,840 591,600 0 0 0  عونت و تعيبط زا تظافح همانرب40401

يتسيز
0899,440591,600307,840899,440

0 0 0 111,460 44,030 155,490044,030111,460155,490يدربراك ياهشهوژپ همانرب40403

0 0 0 807,220 123,591 اهموب تسيز ،تعيبط زا تظافح همانرب40406
يكشخ ياه هنوگ و

930,8110123,591807,220930,811

67,935 164,800 0 337,344 82,744 420,088232,735247,544405,279652,823اهدنامسپ و اه هدنيالآ تيريدم همانرب40408
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 213,244 43,832  زا رادياپ يرادرب هرهب و تظافح همانرب40409
 يلخاد ياهبآ ياه هنوگ و اهموب تسيز
ييايرد و

257,076043,832213,244257,076

12,000 75,000 0 0 0 087,00075,00012,00087,000تازيهجت و اهنامتخاس همانرب40411

0 0 0 0 3,000  ياهحرط و لحاوس يهدناماس همانرب40413
انش

3,00003,00003,000

3,818,8271,886,8992,600,0008,305,726825,888268,8851,094,7737,244,7152,155,7849,400,499نواعت و يناگرزاب لصف40500
0 185,353 0 400,616 0  يناگرزاب ياهتسايس ميظنت همانرب40501

يجراخ
400,616185,353185,353400,616585,969

260,521 526,235 0 513,425 206,000 719,425786,756732,235773,9461,506,181يلخاد رازاب ميظنت همانرب40502

0 0 0 0 2,000 2,00002,00002,000يدربراك ياهشهوژپ همانرب40505

0 0 2,600,000 0 1,829,480 4,429,48004,429,48004,429,480اهالاك يكرمگ تافيرشت ماجنا همانرب40508

0 0 0 0 123,000 123,0000123,0000123,000نارفاسم يكرمگ تافيرشت ماجنا همانرب40509

0 104,000 0 0 35,395 35,395104,000139,3950139,395يكينورتكلا تراجت همانرب40510

0 0 0 0 364,622 364,6220364,6220364,622يتفن ريغ تارداص هعسوت همانرب40512

0 0 0 0 82,000  تراجت رامآ ميظنت و هيهت همانرب40513
يجراخ

82,000082,000082,000

0 0 0 0 798,330  يساسا تالوصحم ديرخ همانرب40515
يزرواشك

798,3300798,3300798,330

0 0 0 513,425 0 513,42500513,425513,425يلخاد رازاب ميظنت يربهار همانرب40520

8,364 10,300 0 0 0 018,66410,3008,36418,664تازيهجت و اهنامتخاس همانرب40531
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 459,433 228,000  شخب يزاسدنمناوت و هعسوت همانرب40534
ينواعت

687,4330228,000459,433687,433

0 0 0 0 150,000 150,0000150,0000150,000فابتسد شرف هعسوت همانرب40536

1,470,1800344,5001,814,68018,924,711947,73619,872,44720,739,391947,73621,687,127يژرنا لصف40600
863,721 10,237,301 0 0 54,000 54,00011,101,02210,291,301863,72111,155,022قرب همانرب40601

0 571,000 100,341 0 186,000 286,341571,000857,3410857,341ياهتسه تامدخ همانرب40611

0 122,000 0 0 52,050  هخرچ هعسوت و اه هدروآرف همانرب40612
يا هتسه تخوس

52,050122,000174,0500174,050

0 172,000 244,159 0 500,820  ياهدربراك هعسوتو شهوژپ همانرب40613
يا هتسه نونف و مولع

744,979172,000916,9790916,979

0 310,410 0 0 166,320 166,320310,410476,7300476,730ياهتسه روما يربهار همانرب40614

0 0 0 0 137,000 137,0000137,0000137,000بالضاف و بآ و بآ روما  همانرب40616

0 0 0 0 58,000 58,000058,000058,000يژرنا روما همانرب40617

0 1,623,000 0 0 55,000 55,0001,623,0001,678,00001,678,000يژرنا يزاسهنيهب همانرب40618

0 8,000 0 0 110 1108,0008,11008,110زاگ و تفن روما همانرب40619

84,015 170,000 0 0 0 0254,015170,00084,015254,015زاگ تاسيسات همانرب40622

0 0 0 0 40,000  ديرخزاب و نويد تخادرپ همانرب40623
نانكراك

40,000040,000040,000

0 30,000 0 0 0 030,00030,000030,000اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب40624

0 5,681,000 0 0 26,400 26,4005,681,0005,707,40005,707,400يا هتسه ياههاگورين هعسوت همانرب40625
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 194,480 194,4800194,4800194,480يا هتسه تينما و ينميا همانرب40627

540,6132,907,52903,448,14256,648,6156,727,57463,376,18957,189,2289,635,10366,824,331لقن و لمح لصف40700
539,940 19,452,473 0 0 0 019,992,41319,452,473539,94019,992,413نهآ هار لقن و لمح همانرب40701

6,187,634 35,702,602 0 0 0 041,890,23635,702,6026,187,63441,890,236يا هداج لقن و لمح همانرب40702

0 780,440 0 0 0 0780,440780,4400780,440يئاوه لقن و لمح همانرب40703

0 345,100 0 0 0 0345,100345,1000345,100يئايرد لقن و لمح همانرب40704

0 13,000 0 0 2,020 2,02013,00015,020015,020يدربراك ياهشهوژپ همانرب40705

0 0 0 0 229,000  ،يلير ،ياهداج لقن و لمح همانرب40708
ييايرد و يياوه

229,0000229,0000229,000

0 20,000 0 2,907,529 0  لقن و لمح هعسوت يربهار همانرب40709
ياهداج

2,907,52920,00020,0002,907,5292,927,529

0 320,000 0 0 184,480 184,480320,000504,4800504,480يياوه لقن و لمح ينميا همانرب40712

0 0 0 0 8,000 8,00008,00008,000يسانشاوه يربهار همانرب40713

0 15,000 0 0 0 015,00015,000015,000اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب40716

0 0 0 0 36,000  لقن و لمح يرادهگن و هعسوت همانرب40717
ياهداج

36,000036,000036,000

0 0 0 0 81,113 81,113081,113081,113روشك ياههاگدورف زا تظافح همانرب40731

1,467,042335,524490,6592,293,2252,775,08002,775,0804,732,781335,5245,068,305تاعالطا يروانف و تاطابترا لصف40800
0 133,552 0 0 0 0133,552133,5520133,552يدربراك ياهشهوژپ همانرب40807

0 270,000 0 0 81,000 81,000270,000351,0000351,000تارباخم روما همانرب40810
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 251,839 0 0 67,500 67,500251,839319,3390319,339تسپ روما همانرب40811

0 1,583,904 0 0 67,500 67,5001,583,9041,651,40401,651,404تاعالطا يروانف روما همانرب40812

0 0 0 0 3,500 3,50003,50003,500تاعالطا يروانف نالك يربهار همانرب40813

0 394,639 0 0 140,989 140,989394,639535,6280535,628ييويدار تاطابترا همانرب40814

0 0 0 0 1,672 1,67201,67201,672تاطابترا تاررقم ميظنت همانرب40815

0 78,386 0 0 0 078,38678,386078,386تازيهجت و اهنامتخاس همانرب40817

0 25,970 0 0 0 025,97025,970025,970اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب40819

0 0 0 0 94,011 94,011094,011094,011تاطابترا تاررقم ميظنت همانرب40820

0 36,790 464,159 0 86,084  ياهدربراك و يروانف هعسوت همانرب40821
يياضف

550,24336,790587,0330587,033

0 0 26,500 335,524 870,786  تلود هعسوت و تاعالطا يروانف همانرب40822
كينورتكلا

1,232,8100897,286335,5241,232,810

0 0 0 0 54,000 54,000054,000054,000تاررقم ميظنت و يقوقح روما همانرب40823

 ، يرهش نارمع و نكسم لصف40900
يرياشع و يياتسور

510,1731,325,460823,7452,659,37833,670,55611,979,12845,649,68435,004,47413,304,58848,309,062

732,044 11,709,507 0 0 0 012,441,55111,709,507732,04412,441,551بالضاف و باسپ ياه هناماس همانرب40901

2,851,373 4,655,400 0 0 0 07,506,7734,655,4002,851,3737,506,773يياتسور و يرهش بآ همانرب40902

2,357,103 11,807,046 0 0 5,000 5,00014,164,14911,812,0462,357,10314,169,149يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب40903

2,471,825 1,619,000 0 0 49,000 49,0004,090,8251,668,0002,471,8254,139,825يياتسور و يرهش تامدخ همانرب40904
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« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

399,683 506,500 0 370,551 35,844 406,395906,183542,344770,2341,312,578رياشع يهدناماس همانرب40905

151,127 252,583 0 0 0 0403,710252,583151,127403,710نكسم همانرب40906

3,015,973 2,982,200 0 0 42,950  و يرهش يدبلاك يهدناماس همانرب40907
يئاتسور

42,9505,998,1733,025,1503,015,9736,041,123

0 8,640 33,700 0 5,785  هينبا و اهنامتخاس يزاس مواقم همانرب40908
ينف

39,4858,64048,125048,125

0 0 329,195 0 59,230 388,4250388,4250388,425يدربراك ياهشهوژپ همانرب40910

0 0 28,800 0 15,130  و لمح تاررقم جيورت و نيودت همانرب40913
نكسم و نامتخاس ، لقن

43,930043,930043,930

0 0 24,700 0 10,220  و يتاعالطا ياهكناب هعسوت همانرب40914
يروانف

34,920034,920034,920

0 0 18,750 0 11,600  و حلاصم ينف همانيهاوگ رودص همانرب40915
ينف هينبا و نكسم و نامتخاس ءازجا

30,350030,350030,350

0 0 3,600 0 8,700 12,300012,300012,300روشك يراگنباتش هكبش هعسوت همانرب40920

0 0 0 255,873 9,000 264,87309,000255,873264,873يضارا روما  همانرب40923

0 0 0 322,363 44,481 366,844044,481322,363366,844نكسم روما همانرب40924

0 0 0 0 12,000  ينف دعاوق و يلم تاررقم جيورت همانرب40926
نامتخاس و نكسم

12,000012,000012,000

0 0 0 170,514 7,600  ياهنامتخاس هعسوت يربهار همانرب40928
يمومع و يتلود

178,11407,600170,514178,114

0 0 0 0 86,000  يلاعياروش هناخريبد روما همانرب40929
يرامعم و يزاسرهش

86,000086,000086,000

724



« لاير نويليم هب ماقرا »

1394 روما بسح رب يا هيامرس ياه يياراد كلمت و هنيزه تارابتعا دروآ رب ، لاس رد همانرب و لصف

لك عمج

عمج يناتسا يلم عمج

يا هيامرس ياه يياراد كلمت

يناتسا يلم عمج
يناتسا يلم

يا هنيزه
يصاصتخا عبانم لحم زا يمومع عبانم لحم زا

يناتسا يلم

ناونع
 هرامش
 هقبط
يدنب

0 0 0 0 29,643 و رادهلئسم ياهتفاب يهدناماس  همانرب40930
يمسر ريغ

29,643029,643029,643

0 0 0 0 15,000  ياهرايعم و طباوض نيودت همانرب40931
يزاسرهش و يرامعم

15,000015,000015,000

0 0 0 132,106 15,000 147,106015,000132,106147,106يرهش يدبلاك ياهحرط  همانرب40933

0 0 0 0 14,816  تيريدم ياهحرط يربهار همانرب40935
يياتسور و يرهش

14,816014,816014,816

0 0 0 74,053 18,174  ماظن ياهنامزاس هب كمك همانرب40936
يسدنهم

92,227018,17474,05392,227

0 102,180 0 0 0 0102,180102,1800102,180تازيهجت و اهنامتخاس همانرب40938

0 27,500 0 0 0  و طباوض نيودت و هعلاطم همانرب40941
تاررقم

027,50027,500027,500

0 0 350,000 0 0  يصاصتخا دمآرد دازام تخادرپ همانرب40944
ييارجا ياههاگتسد

350,0000350,0000350,000

0 0 35,000 0 15,000 50,000050,000050,000روشك هزرل يريذپ رطخ شهاك همانرب40945

1,345,176,89154,301,640422,678,635247,858,87654,449,600302,308,4762,015,714,402هناگراهچ روما عمج

0 0000هقرفتم ياهفيدر تارابتعا 260,707,452175,385,192 260,707,452175,385,192436,092,644436,092,644

1,605,884,34354,301,640422,678,6352,090,149,618423,244,06854,449,600477,693,6682,451,807,0462,567,843,286 تارابتعا لك عمج

7,285,000

7,285,000

1,829,442,166116,036,240

116,036,240

2,131,750,642
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