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1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

14,253,079يراذگنوناق لصف1001000000 3,160,650 3,487,6502,450,000 633,8974,520,882
 ناگربخ سلجم روما هرادا همانرب1001001000

يربهر
2,571 150 1500 1,826445

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

2,571 150 150يربهر ناگربخ سلجم هناخريبد 10010010010 1,826445 2,571 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
10224003

10,951,148يراذگنوناق همانرب1001003000 2,495,000 2,800,0002,000,000 222,4553,433,693
 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالا نيشام

1,597,497 495,000 300,000يمالسا ياروش سلجم 10010030010 222,455580,042 1,597,497 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
10108001

9,353,651يمالسا ياروش سلجم هعسوت 2,000,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

2,500,000 10010030022,000,000 02,853,651 48.115 عبرمرتم 194,4001396يمالسا ياروش سلجم هعسوت 1390
10108009

1,935,583روشك روما رب تراظن همانرب1001004000 290,000 295,000450,000 211,415689,168
 زيهجت و يساسا تاريمعت و ليمكت
روشك تابساحم ناويد ياهنامتخاس

1,365,640 240,000 200,000روشك تابساحم ناويد 1001004001400,000 211,415314,225 8 عبرمرتم 5,000اتيد زكرم داجيا
15,543 ناتسا 30تالآ نيشام و تا زيهجت نيمات
10.755 عبرمرتم 45,000نامتخاس يساسا تاريمعت
11.703 عبرمرتم 32,075يرادا ياضف ليمكت

1399 1381
10102001

 ناويد يكينورتكلا تراظن هناماس
)انس( روشك تابساحم

569,943 50,000 95,000روشك تابساحم ناويد 100100400250,000 0374,943 569,943 هژورپ 11396ينف تاقيقحت 1390
10102003

1,323,160تاباختنا رب تراظن همانرب1001005000 373,000 390,0000 168,360391,800
 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

1,323,160 373,000 390,000نابهگن ياروش 10010050010 168,360391,800 1,323,160 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
10108002

40,617ماظن يلك ياهتسايس رب تراظن همانرب1001006000 2,500 2,5000 29,8415,776
 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

40,617 2,500 2,500ماظن تحلصم صيخشت عمجم 10010060010 29,8415,776 40,617 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
10224006

35,850,715يمومعروما هرادا لصف1002000000 4,152,625 3,787,72315,058,386 6,488,9916,362,990
272,007روشك ييارجاو ينف ماظن يارجا همانرب1002003000 58,800 43,8000 89,72379,684

 روشك ييارجا ينف ماظن ندرك ييارجا
ليدعت و اهب سراهف نيودت و

69,503 15,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

12,000 10020030010 19,36023,143 695.030 هطباض  ، لمعلاروتسد نيودت و هيهت
 ، ينف همان نييآ و رايعم ، هطباض
يدادرارق و يلام

1000 1386
10405009
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1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
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ميدق
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عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و ينف ياهرايعم و طباوض نيودت
اهنآ جيورت و شزومآ

83,356 14,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

9,800 10020030020 44,90414,652 980.659 هطباض  و يزاس مواقم ياهحرط تيريدم
و ينف ياهرايعم و طباوض نيودت
اهنآ جيورت و شزومآ

850 1386
10405008

 اب ييارجا ينف تاصخشم هيهت
اههاگتسد

45,906 17,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

9,000 10020030030 019,906 18.362 هژورپ 2,5000ييارجا ينف تاصخشم هيهت 1390
10411007

 تيريدم يارب يزاس دنمناوت هناماس
تراظن ياروش

73,242 12,800  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

13,000 10020030040 25,45921,983 24,414 هژورپ 30متسيس داجيا 1385
10237002

 هب دورو ياهتيحالص زارحا همانرب1002004000
يتلود تمدخ

2,553 400 4000 1,346407

2,553تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 400 400شنيزگ يلاع تايه 10020040010 1,346407 2,553 هژورپ 10تازيهجت نيمات 1382
10224017

 و يرادرب هشقن تامدخ هئارا همانرب1002006000
يناكم تاعالطا

828,748 60,630 60,630185,386 303,355218,747

 و تازيهجت نيمات  و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

367,897 20,000 20,000روشك يرادرب هشقن نامزاس 10020060010 240,86087,037 308,805.718 هژورپ 1تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
53,612.708 هژورپ 1يساسا تاريمعت

54.785 هاگتسيا  ياههاگتسيا زيهجت و يزادنا هار
كيمانيدوئژ

100

0 1381
10422004

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

8,260 630 630يرادرب هشقن هدكشزومآ 10020060020 5,5331,467 8,260 هدكشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1379
30146285

 هداد و اه هكبش يهدناماس و هعسوت
روشك حطس رد يناكم ياه

452,591 40,000 40,000روشك يرادرب هشقن نامزاس 1002006003185,386 56,962130,243 215.191 هاگتسيا 1,500ييانبم ياه هكبشو هاگتسيا داجيا
64.903 هشقن گرب 2,000هشقن هيهت

1399 1388
10422017

4,662,421يلوسنك تامدخ دوبهب و هئارا همانرب1002007000 790,000 839,8002,000,000 01,032,621
 تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
روشك زا جراخ رد ا.ا.ج ياهيگدنيامن

615,430 180,000 190,000هجراخ روما ترازو 10020070010 0245,430 4,158.311 يگدنيامن 1480تازيهجت نيمات 1390
10224048

 رد ا.ا.ج ياهيگدنيامن يساسا تاريمعت
روشك زا جراخ

656,159 210,000 219,800هجراخ روما ترازو 10020070020 0226,359 6.562 عبرمرتم 100,0000يساسا تاريمعت 1390
10224049

 يراجيتسا ياهنامتخاس ديرخ
روشك زا جراخ رد ا.ا.ج ياهيگدنيامن

3,390,832 400,000 430,000هجراخ روما ترازو 10020070032,000,000 0560,832 49,142.493 باب 691399نامتخاس ديرخ 1391
10224066

543,610تاباختنا يرازگرب همانرب1002014000 25,000 25,000400,000 093,610
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 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 تاباختنا يرازگرب تازيهجت نيمات
هزيناكم

543,610 25,000 25,000روشك ترازو 1002014001400,000 093,610 543,610 هژورپ 11397تازيهجت نيمات 1391
10224064

 ياه شزومآ يزيرهمانرب همانرب1002015000
يروهرهب گنهرف جيورت و يصصخت

306,599 76,000 78,000140,000 012,599

 زيهجت و ليمكت ،ثادحا ،ديرخ
نامتخاس

306,599 76,000 78,000ناريا يرو هرهب يلم نامزاس 1002015001140,000 012,599 61.320 عبرمرتم 5,0001399نامتخاس زيهجت و نيمات 1391
10224070

 ،يزير همانرب ،يزير هجدوب همانرب1002017000
يمومعو يعامتجا  شخب تراظن

121,541 11,000 15,00045,000 32,55217,989

 يرازفا مرن و يرازفا تخس زيهجت
يزير هجدوب ديدج ماظن

106,176 10,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

10,000 100201700140,000 32,55213,624 106,176 هژورپ  مرن و يرازفا تخس زيهجت
يزير هجدوب ديدج ماظن يرازفا

11399 1381
10411005

 يياراد كلمت ياه حرط يهدناماس
يا هيامرس ياه

15,365 1,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

5,000 10020170025,000 04,365 15,365 هعلاطم 11399هژورپ 1391
10411008

الاك قاچاق اب هزرابم و يريگشيپ همانرب1002021000
زرا و

57,613 4,000 3,3000 33,04917,264

 و تازيهجت نيمات و  يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

57,613 4,000 3,300زرا و الاك قاچاق اب هزرابم داتس 10020210010 33,04917,264 1,800.406 داتس و ناتسا  نيمأت و يساسا تاريمعت
تازيهجت

320 1388
10301031

336,732يرامآ روما يارجا و ميظنت همانرب1002025000 39,500 39,25920,000 82,596155,377
 ماظن رازفا مرن و رازفا تخس نيمات
روشك يرامآ عماج

265,051 32,500 36,759ناريا رامآ زكرم 100202500120,000 45,002130,790 265,051 هژورپ 11399رازفا مرن و رازفا تخس نيمات 1385
10517026

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

71,681 7,000 2,500ناريا رامآ زكرم 10020250020 37,59424,587 9.557 عبرمرتم  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

7,5000 1381
10422003

3,837يلم تينما يربهار همانرب1002031000 300 3000 2,766471
3,837تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 300 300يلم تينما يلاع ياروش 10020310010 2,766471 3,837 هژورپ 10تازيهجت نيمات 1381

10224014

83,080هبقرتم ريغ ثداوح يربهار همانرب1002032000 15,000 15,0000 23,94429,136
 يريذپ رطخ شهاك ياهمتسيس داجيا
 تامادقا دركيور اب هلزلز زا يشان
هناريگشيپ

23,177 1,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

1,000 10020320010 12,8648,313 2,317.700 هژورپ 100يريذپرطخ شهاك متسيس داجيا 1385
10237001

 نارحب تيريدم نامزاس تازيهجت نيمات
روشك

14,408 4,000 4,000روشك نارحب تيريدم نامزاس 10020320020 06,408 14,408 هژورپ 10تازيهجت نيمات 1390
10224050
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 يا هزرل تارطخ ليلحت هشقن هيهت
روشك

45,495 10,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

10,000 10020320030 11,08014,415 9,099 هژورپ 50هشقن هيهت 1385
10411006

18,842,178روشك يمومع تسايس يربهار همانرب1002033000 1,710,100 1,545,7539,348,000 3,503,3572,734,968
1,284,134يماظتنا و يتينما هينب تيوقت 200,000 110,000روشك ترازو 1002033001720,000 195,25758,877 1,284,134 هژورپ 11399تازيهجت نيمات 1381

20201023

 ياهزرم دادسنا و لرتنك و تيوقت
قرش تيولا اب روشك

16,288,066 1,350,000 1,270,000روشك ترازو 10020330028,000,000 3,112,4012,555,665 4,072,016.500 هژورپ  ياهزرم دادسنا و لرتنك و تيوقت
روشك

41399 1379
20201024

 شيامآ ييارجا تامادقا يهدناماس
نيمزرس

29,990 5,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

5,000 100203300310,000 1,7958,195 29,990 هژورپ 11399نيمزرس شيامآ دنس همانرب 1384
10502058

 و تاطابترا يروانف عماج حرط
 و مدرم تاطابترا و داهن تاعالطا
تلود

1,077,381 150,000 150,000يروهمج تساير داهن 1002033004600,000 92,53384,848 1,077,381 هژورپ 11399يكينورتكلا هناماس داجيا 1387
10224028

 و يروآ عمج زكارم داجيا هب كمك
نايدكتم يهدناماس

70,651 2,100 2,113روشك ترازو 100203300510,000 51,6444,794 706.510 زكرم  يرادهگنو تبقارم زكارم داجيا
نايدكتم تقوم

1001399 1379
30429003

 زكارم يزاس مواقم يارجا و هعلاطم
يناشن شتآ و يناسر دادما

91,956 3,000 8,640روشك ترازو 10020330068,000 49,72722,589 45,978 هژورپ  يزاس مواقم يارجا و هعلاطم
يناشن شتآ و يناسردادما زكارم

21396 1381
40908006

2,359,306نايناريا يتيوه عياقو يهدناماس همانرب1002037000 269,201 260,401740,000 317,556772,148
 تبث نامزاس يزكرم نامتخاس ثادحا
روشك لاوحا

209,693 1 1روشك لاوحا تبث نامزاس 1002037001200,000 09,691 20.969 عبرمرتم 10,0001399يرادا ياضف داجيا 1390
10422027

 تاعالطا نابيتشپ مود تياس ثادحا
روشك تيعمج

303,870 85,000 70,000روشك لاوحا تبث نامزاس 100203700260,000 11,45577,415 46.749 عبرمرتم 6,5001396يرادا ياضف داجيا 1389
10422022

345,334تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 8,400 8,600روشك لاوحا تبث نامزاس 10020370030 306,10122,233 5,919.508 لك هرادا  تبث لك تارادا تازيهجت نيم ات
اهناتسا لاوحا

30

167,749.748 هزوح  تالا نيشامو تازيهجت نيمات
يداتس هزوح

1

0 1382
10422008

 يداتس ياهنامتخاس يساسا تاريمعت
روشك لاوحا تبث نامزاس

31,822 5,800 5,800روشك لاوحا تبث نامزاس 10020370040 020,222 1.591 عبرمرتم 20,0000يساسا تاريمعت 1390
10422023

1,468,587دنمشوه يلم تراك رودص 170,000 176,000روشك لاوحا تبث نامزاس 1002037005480,000 0642,587 1,468,587 هژورپ 11397رازفا مرن و تازيهجت نيمات 1390
10422024
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 عابتا يهدناماس و يراذگتسايس همانرب1002038000
يجراخ نيرجاهم و

124,345 23,000 19,0000 47,97934,366

 يساسا تاريمعت و تازيهجت نيمات
 و ناگدنهانپ ياههاگودرا نامتخاس
هناگيب عابتا

124,345 23,000  روشك ترازو - ياه هنيزه
 و يسايس ناگدنهانپ هب طوبرم
 رگيد ياهروشك زا ناگدش هدنار
اهنآ يارب هاگودرا ثادحا و

19,000 10020380010 47,97934,366 3,552.714 هاگودرا  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

350 1381
10224005

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1002054000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

7,306,145 1,069,694 842,0802,180,000 2,050,7681,163,603

 يروهمج يرگلوسنكرس رتفد ثادحا
تاره - ناريا يمالسا

85,645 1 1هجراخ روما ترازو 100205400180,000 4,5891,054 34.258 عبرمرتم 2,5001399يرادا ياضف داجيا 1387
10224033

 يمالسا يروهمج ترافس رتفد ثادحا
قشمد - ناريا

171,668 4,300 4,300هجراخ روما ترازو 100205400220,000 83,54559,523 21.459 عبرمرتم 8,0001397يرادا ياضف داجيا 1387
10224029

 يمالسا يروهمج ترافس رتفد ثادحا
لينام - ناريا

85,645 1 1هجراخ روما ترازو 100205400380,000 4,5891,054 57.097 عبرمرتم 1,5001399يرادا ياضف داجيا 1387
10224031

1,202,920اهيرادناتسا نامتخاس ثادحا 100,000 102,168روشك ترازو 1002054004400,000 420,297180,455 8.661 عبرمرتم 138,8961399يرادا ياضف ثادحا و هعلاطم 1379
10224012

11 نامتخاس ليمكت و ثادحا
روشك زا جراخ رد ا.ا.ج يگدنيامن

1,592,673 161,500 163,700هجراخ روما ترازو 1002054007600,000 392,041275,432 57.311 عبرمرتم 27,7901399يرادا ياضف داجيا 1378
10224052

  ، اه يرادناتسا يزاس درادناتسا
اه يرادشخب و اه يرادنامرف

1,492,904 137,000 150,000روشك ترازو 1002054008600,000 398,762207,142 9.595 عبرمرتم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

155,5871399 1383
10224007

321,274تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 225,000 10,000هجراخ روما ترازو 10020540090 73,27612,998 321,274 هژورپ 10تازيهجت نيمات 1382
10224015

 تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
يشزومآ كمك و يشزومآ

5,711 790 808للملا نيب طباور شزومآ زكرم 10020540100 2,4761,637 5,711 هژورپ كمك و يشزومآ تازيهجت نيمات
يشزومآ

10 1381
30146015

266,804اهنامتخاس يساسا تاريمعت 73,000 45,000هجراخ روما ترازو 10020540110 127,69421,110 4.105 عبرمرتم 65,0000يساسا تاريمعت 1362
10224010

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

407,012 40,000 40,000روشك ترازو 10020540120 134,821192,191 9.250 عبرمرتم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

44,0000 1381
10224004
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 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

941,779 302,000 300,000يروهمج تساير داهن 10020540130 166,548173,231 6.727 عبرمرتم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

140,0000 1381
10224009

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

4,159 332 332رامآ هدكشهوژپ 10020540140 3,058437 4,159 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514010

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

23,939 770  يتلود تيريدم شزومآ زكرم
44 مادختسا نوناق  هدام عوضوم

يروشك

770 10020540150 20,0282,371 23,939 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
30146287

 تارادا ياهنامتخاس ثادحا و ليمكت
اهناتسا زكارم رد لك

704,012 25,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

25,000 1002054016400,000 219,04434,968 3.520 عبرمرتم 200,0001399يرادا ياهاضف داجيا 1374
10224020

10,690,566يتايلامو يلام تامدخ لصف1003000000 3,610,000 3,611,180700,000 364,5382,404,848
 هعسوت و تايلام لوصو ءاقترا همانرب1003001000

يتايلام تلادع
6,056,934 1,808,000 1,836,180200,000 02,212,754

1,191,312تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 350,000 350,000روشك يتايلام روما نامزاس 10030010010 0491,312 1,191,312 هژورپ 10تازيهجت نيمات 1391
10422032

 دروم ياه نامتخاس ليمكت و نيمات
روشك يتايلام روما نامزاس زاين

3,187,150 980,000 1,000,000روشك يتايلام روما نامزاس 1003001002200,000 01,007,150 45 عبرمرتم 50,000نامتخاس نيمات
24.662 عبرمرتم 38,000نامتخاس ليمكت

1399 1391
10422035

1,678,472اهنامتخاس يساسا تاريمعت 478,000 486,180روشك يتايلام روما نامزاس 10030010030 0714,292 2.338 عبرمرتم 718,0000يساسا تاريمعت 1391
10422031

233,010يراد هنازخ و يلام تراظن همانرب1003008000 86,000 26,0000 40,74280,268
84,766تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 25,000 5,000يياراد و يداصتقا روما ترازو 10030080010 40,74214,024 84,766 هژورپ 10تالآ نيشامو تازيهجت ديرخ 1382

10422006

 يداتس ياهنامتخاس يساسا تاريمعت
يياراد و يداصتقا روما ترازو

148,244 61,000 21,000يياراد و يداصتقا روما ترازو 10030080020 066,244 1.235 عبرمرتم 120,0000يساسا تاريمعت 1390
10422028

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1003011000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

4,400,622 1,716,000 1,749,000500,000 323,796111,826
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 زيهجت و ريمعت ،ليمكت ،ثادحا ،ديرخ
)اهناتسا و داتس( تاسيسات و اهنامتخاس

4,267,488 1,690,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

1,723,000 1003011001500,000 287,05867,430 10 عبرمرتم 254,000يرادا ياضف داجيا و نيمات
53,983 ناتسا و داتس  داتس يرادا ياضف داجيا و نيمات

اهناتسا و
32

1 داتس و ناتسا  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

32

1399 1367
10422009

133,134تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 26,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

26,000 10030110020 36,73844,396 133,134 هژورپ 10تالآ نيشام و تازيهجت 1382
10422010

 تامدخ روما رد هعسوتو قيقحت لصف1004000000
يمومع

9,686,123 1,691,316 1,710,400868,000 1,480,3103,936,097

7,730,860يدربراك ياهشهوژپ همانرب1004002000 1,445,916 1,500,0000 1,116,9353,668,009
7,730,860يتايلام عماج حرط 1,445,916 1,500,000روشك يتايلام روما نامزاس 10040020020 1,116,9353,668,009 234,268.485 هژورپ  مرن و تازيهجت نيمات ، هعلاطم

اتيد زكرم ود داجيا و رازفا
331395 1379

10411001

1,950,728كينورتكلا تلود هعسوت همانرب1004003000 245,000 210,000868,000 360,287267,441
تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
يياراد و داصتقا رد

325,179 64,000 24,000يياراد و يداصتقا روما ترازو 1004003001100,000 72,84464,335 325,179 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1381
10517003

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
روشك لاوحا تبث نامزاس رد

787,572 90,000 95,000روشك لاوحا تبث نامزاس 1004003002400,000 144,06258,510 787,572 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1381
10517001

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
 يزيرهمانرب و تيريدم نامزاس رد
روشك

651,305 80,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

80,000 1004003003320,000 43,044128,261 217,101.667 هژورپ و رازفا تخس نيمات و ينف هعسوت
رازفا مرن

31399 1381
10517018

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
هجراخ روما ترازو رد

186,672 11,000 11,000هجراخ روما ترازو 100400300448,000 100,33716,335 186,672 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1381
10517007

 ياهيروانف هعسوت و يربهار همانرب1004005000
صاخ

4,535 400 4000 3,088647

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

4,535 400  و يروآ نف ياهيراكمه زكرم
1( كمك ) يروآون

400 10040050010 3,088647 4,535 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
10224019

72,077,655عافد لصف1101000000 7,266,500 7,488,24743,397,856 1,857,76712,067,285
72,014,894يعافد روما يربهار همانرب1101019000 7,259,000 7,480,74743,397,856 1,827,74712,049,544
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 لماع ريغ دنفادپ ياه حرط يارجا
ييارجا ياه هاگتسد

12,941,500 1,100,000  ياهورين لك يهدنامرف داتس
 يمالسا يروهمج حلسم

- هاگتسد لماع ريغ دنفادپ ناريا
ييارجا ياه

1,100,000 11010190018,900,000 01,841,500 258,830 ييارجا هاگتسد 501399لماع ريغ دنفادپ 1391
20108183

 ييايرد ناگوان ياهتخاسريز ثادحا
سراف جيلخ

13,792,558 950,000  ياهورين لك يهدنامرف داتس
ناريا يمالسا يروهمج حلسم

1,000,000 11010190029,000,000 215,7242,626,834 13,792,558 تخاسريز  ناگوان ياهتخاسريز ثادحا
سراف جيلخ ييايرد

11399 1387
20108090

 ييايرد ناگوان ياهتخاسريز ثادحا
نامع

20,705,902 1,900,000  ياهورين لك يهدنامرف داتس
ناريا يمالسا يروهمج حلسم

2,000,000 110101900313,000,000 396,1933,409,709 20,705,902 تخاسريز  ناگوان ياهتخاسريز ثادحا
نامع ييايرد

11399 1387
20108087

 لرتنك و يهدنامرف هكبش داجيا
حلسم ياهورين

123,234 24,000 كينورتكلا عيانص يماهس تكرش
ناريا

25,000 110101900444,148 030,086 123,234 هكبش داجيا  لرتنك و يهدنامرف هكبش داجيا
حلسم ياهورين

11397 1390
20108166

  يساسا تاريمعتو تازيهجت نيمات
ثادحا و اهنامتخاس

1,905,605 66,000 20,000رتشا كلام يتعنص هاگشناد 11010190051,782,708 9,20227,695 18 عبرمرتم 16,000ثادحا
17,605 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت

تازيهجت
1

320,000 تياس 5يباي تيعقوم هناماس داجيا

1399 1381
20108052

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

286,465 28,000 30,000يلم عافد يلاع هاگشناد 110101900630,000 120,31678,149 11.424 عبرمرتم 25,0751396نامتخاس ثادحا 1386
20108056

 لزانم يزاسزاب و يساسا تاريمعت
اجآ ينامزاس

820,000 410,000  يروهمج شترا كرتشم داتس
ناريا يمالسا

410,000 11010190070 00 205,000 ورين 40يساسا تاريمعت 1394
20108217

 تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
عافد ترازو نارمچ ديهش ناتسراميب

12,110 3,000 ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو
حلسم

3,000 11010190080 06,110 12,110 ناتسراميب  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1391
20108180

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

59,447 20,000 17,000حلسم ياهورين ييايفارغج نامزاس 11010190090 022,447 59,447 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1390
20108165

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
اجآ يرسفا ياه هاگشناد تالآ نيشام

416,000 206,000  يروهمج شترا كرتشم داتس
ناريا يمالسا

210,000 11010190100 00 69,333.333 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

60 1394
20108214

 نكاما يزاس مواقم و يساسا تاريمعت
حلسم ياه ورين لك داتس

10,847 1,800  ياهورين لك يهدنامرف داتس
ناريا يمالسا يروهمج حلسم

2,000 11010190110 07,047 10,847 هژورپ 10يزاس مواقم و يساسا تاريمعت 1390
20108154

 نكاما يزاس مواقم و يساسا تاريمعت
عافد ترازو

21,551 4,000 ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو
حلسم

4,000 11010190120 013,551 0.479 عبرمرتم 45,0000يزاس مواقم و يساسا تاريمعت 1390
20108141
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 عيانص هتفرشيپ ياهيروا نف هعسوت
يعافد

32,486 2,200 2,447يعافد تاقيقحت هسسوم 11010190135,000 17,2395,600 32,486 ينف تاقيقحت  هتفرشيپ ياهيروا نف  هعسوت
يعافد عيانص

11396 1380
40301011

1,384,215اميپاوه هندب و لاب هعسوت و تخاس ريز 30,000  عيانص يماهس تكرش
- زا اسه    ناريا يزاساميپاوه -

 ياميپاوه ديلوت تخاسريز هلمج
يراجت

22,000 1101019014500,000 677,205155,010 1,384,215 تخاسريز  هندب و لاب هعسوت و تخاس ريز
اميپاوه

11399 1375
40302323

 دنفادپ هناماس هعسوت و تخاس ريز
يياوه

541,506 64,000 ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو
حلسم

80,000 1101019015266,000 0131,506 541,506 تخاسريز  هناماس هعسوت و تخاس ريز
يياوه دنفادپ

11397 1390
20108145

 يياوه ياه روتوم هعسوت و تخاس ريز
)اميپاوه و درگلاب(

805,981 30,000  ياهورين يياوه عيانص نامزاس
حلسم

25,300 1101019016400,000 247,484103,197 805,981 تخاسريز  ياه روتوم هعسوت و تخاس ريز
)اميپاوه و درگلاب( يياوه

11399 1379
40302322

 ،يتاحيلست نيون عيانص تخاسريز
تامهم و هيران

297,216 50,000 ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو
حلسم

40,000 1101019017190,000 017,216 297,216 تخاسريز  ،يتاحيلست نيون عيانص تخاسريز
تامهم و هيران

11397 1391
20108170

11,102,358يعافد ياه تخاسريز 1,750,000  ياهورين لك يهدنامرف داتس
ناريا يمالسا يروهمج حلسم

1,820,000 11010190184,500,000 03,032,358 5,551,179 هژورپ 21397يعافد ياه تخاسريز 1391
20108184

1,802,469ييايرد عيانص ياه تخاسريز 140,000 ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو
حلسم

170,000 11010190191,170,000 75,079247,390 1,802,469 تخاسريز 11399ييايرد عيانص ياه تخاس ريز 1389
20108127

3,793,444سدق عيانص ياه تخاسريز 430,000 ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو
حلسم

500,000 11010190202,500,000 69,305294,139 3,793,444 تخاسريز 11399سدق عيانص ياه تخاسريز 1389
20108128

 عافد تخاسريز هعسوت و داجيا
يحطسريز

1,160,000 50,000 ياهورين ينابيتشپ و عافد ترازو
حلسم

0 11010190211,110,000 00 1,160,000 تخاسريز 11399يحطسريز عافد تخاسريز 1395

 يتديقع يگنهرف تامدخ هئارا همانرب1101022000
يعافد هزوح

62,761 7,500 7,5000 30,02017,741

 و تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

27,227 2,000  شترا يسايس يتديقع نامزاس
ناريا يمالسا يروهمج

2,000 11010220010 15,4167,811 27,227 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
20116001

 و تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,440 2,500  و عافد ترازو يسايس يتديقع
هتسباو ياهنامزاس

2,500 11010220020 3,5791,861 5,220 هژورپ 20تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت 1382
20116002

 و تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

25,094 3,000  هاپس رد هيقف يلو يگدنيامن
يمالسا بالقنا نارادساپ

3,000 11010220030 11,0258,069 25,094 هژورپ 10تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت 1382
20116003

46,533,141يمومع تينماو مظن ظفح لصف1102000000 5,507,580 4,888,87520,161,000 10,167,3465,808,340
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1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 نورد كيفارت تراظن و لرتنك همانرب1102003000
ياهداج و يرهش

1,668,300 65,280 50,658374,000 444,403733,959

 و روبع يكينورتكلا تبقارم و لرتنك
اهرهش نالك يرهش نورد رورم

198,584 10,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

10,658 110200300164,000 82,21031,716 198,584 هژورپ  يكينورتكلا تبقارم و لرتنك
 نالك يرهش نورد رورم و روبع
اهرهش

11399 1385
20218001

 و روبع يكينورتكلا تبقارم و لرتنك
 يلصا ياه هداج زيخ هثداح طاقن رورم
روشك

1,469,716 55,280  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

40,000 1102003002310,000 362,193702,243 734,858 هژورپ  يكينورتكلا تبقارم و لرتنك
 زيخ هثداح طاقن رورم و روبع
روشك يلصا ياه هداج

21399 1385
20218002

5,981,915اهزرم تينما نيمات و لرتنك همانرب1102004000 600,000 674,0004,000,000 428,895279,020
1,513,899يزرم هاگساپ183 ثادحا 100,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين

ناريا
100,000 1102004001900,000 236,697177,202 8,272.672 هاگساپ 1831399يزرم هاگساپ  ثادحا 1381

20217001

 يزرم ياههاگساپ و اهگنه زيهجت
روشك

4,468,016 500,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

574,000 11020040023,100,000 192,198101,818 4,468,016 هژورپ يزرم ياههاگساپ و اهگنه زيهجت
روشك

11399 1381
20217002

 يتديقع يگنهرف تامدخ هئارا همانرب1102008000
يتينما- يماظتنا هزوح

19,195 2,300 2,3000 10,3144,281

 ي اهنامتخاس يزاسزاب و زيهجت
اجان يس ايس يتديقع

19,195 2,300  يورين يسايس يتديقع نامزاس
ناريا يمالسا يروهمج يماظتنا

2,300 11020080010 10,3144,281 9,597 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

20 1382
20224001

 ياهنايار عماج ياههناماس هعسوت همانرب1102009000
اجان يطابترا ياههكبش و

4,339,833 217,000 185,0001,790,000 1,762,390385,443

1,835,465ميس اب يتارباخم هكبش دوبهب 102,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

90,000 1102009001780,000 731,971131,494 91,773.250 هژورپ 201399ميس اب يتارباخم هكبش دوبهب 1378
20210001

1,319,550ميس يب يتارباخم هكبش دوبهب 70,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

50,000 1102009002700,000 385,531114,019 65,977.500 هژورپ 201399ميس يب يتارباخم هكبش دوبهب 1379
20210002

 تاعالطا يروانف و نويسازيناكم
 و اههاگساپ و يصصخت تارادا
وردوخ كالپ حرط و اهييرتنالك

1,184,818 45,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

45,000 1102009003310,000 644,888139,930 1,184,818 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1381
20210003

21,005,341يماظتنا و يتينما روما يربهار همانرب1102011000 3,094,000 3,014,4587,598,500 4,361,5322,936,851
 صيخشت ،يهاگآ هرادا15 ثادحا
يراگن تشگنا و تيوه

197,680 28,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

28,000 110201100182,000 059,680 6.589 عبرمرتم 30,0001397تاسيسات و نامتخاس ثادحا 1391
20207038
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1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

337,961هژيو ناگي20 ثادحا 55,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

55,000 1102011002155,000 072,961 7.510 عبرمرتم 45,0001397تاسيسات و نامتخاس ثادحا 1391
20207040

74,810تامهم هغاز40 ثادحا 18,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

18,000 110201100330,000 08,810 1,870.250 هغاز 401397تامهم هغاز40 ثادحا 1390
20207032

 رد يشزرو يگنهرف زكرم ثادحا
ماليا و نادهاز ،دنجريب

107,813 20,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

20,000 110201100440,000 027,813 7.188 عبرمرتم 15,0001396تاسيسات و نامتخاس ثادحا 1391
20207041

401,774همانرذگ هرادا10 زيهجت و ثادحا 40,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

50,000 110201100510,000 0301,774 26.785 عبرمرتم 15,0001396تاسيسات و نامتخاس ثادحا 1391
20207036

 و ييامنهار زكرم10 زيهجت و ثادحا
يگدننار

97,832 22,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

30,000 110201100620,000 025,832 9.783 عبرمرتم 10,0001396تاسيسات و نامتخاس ثادحا 1391
20207037

 هفيظو ماظن هرادا15 زيهجت و ثادحا
يمومع

113,094 24,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

24,700 110201100724,000 040,394 18.849 عبرمرتم 6,0001396تاسيسات و نامتخاس ثادحا 1391
20207035

1,585,997اجان ينامزاس لزانم يزاسزاب و  نيمات 130,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

123,000 1102011008350,000 767,940215,057 51,161.194 ناتسا  لزانم يزاسزاب و نيمات
اجان ينامزاس

311399 1379
20207001

 تازيهجت و هيلقن طياسو نيمات
اجان ييوردوخ

6,042,521 475,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

500,000 11020110092,725,000 1,994,605347,916 6,042,521 هژورپ  تازيهجت و هيلقن طياسو نيمات
اجان ييوردوخ

11399 1381
20207021

775,439اجان نكاما زيهجت 25,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

24,600 1102011010142,500 389,874193,465 25,014.161 ناتسا 311399اجان نكاما زيهجت 1381
20207015

123,403اجان شزومآ زكارم زيهجت 5,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

4,700 110201101125,000 71,59017,113 8,226.800 زكرم 151399اجان شزومآ زكارم زيهجت 1379
20207016

 ترازو ياهنامتخاس يساسا تاريمعت
تاعالطا

267,105 70,000 80,000تاعالطا ترازو 11020110120 39,07578,030 13.355 عبرمرتم 20,0000نامتخاس يساسا  تاريمعت 1388
20227002

421,140اجان نكاما يزاسزاب و يساسا تاريمعت 40,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

28,958 11020110130 194,773157,409 421,140 هژورپ  يزاسزاب و يساسا تاريمعت
اجان نكاما

10 1381
20207013

967,124ناتسرهش و ناتسا ياهداتس ثادحا 80,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

10,000 1102011014640,000 195,67241,452 26,138.486 هژورپ 371399تاسيساتو نامتخاس ثادحا 1379
20207003

 زكرم15  يزاسزاب و ليمكت و هعسوت
اجان شزومآ

338,683 12,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

11,600 110201101560,000 227,40227,681 22,578.867 زكرم 15 يزاسزاب و ليمكت و هعسوت
اجان شزومآ زكرم

151399 1373
20207008
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1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
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 دركلمع
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1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

923,133روشك لك تسارح ياهنامتخاس 160,000 200,000تاعالطا ترازو 1102011016250,000 0313,133 30.771 عبرمرتم 30,0001396يرادا ياه اضف داجيا 1390
20227003

7,483,337تاعالطا ترازو ياهنامتخاس 1,800,000 1,800,000تاعالطا ترازو 11020110172,500,000 398,169985,168 23.603 عبرمرتم 317,0481396يرادا ياهاضف داجيا 1369
20227001

186,495اجان نكاما هب يناسر زاگ 10,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

5,900 110201101865,000 82,43223,163 6,015.900 ناتسا 311399اجان نكاما هب يناسر زاگ 1383
20207014

 رد اتف سيلپ نامتخاس33 ثادحا
روشك رسارس

560,000 80,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

0 1102011019480,000 00 18.307 عبرمرتم 30,5901399نامتخاس ثادحا 1395

 و لخاد  تينما و مظن ظفح همانرب1102012000
اهرهش جراخ

4,247,759 615,000 500,4591,182,500 1,236,933712,867

1,206,441يماظتنا ياه هاگساپ ثادحا 100,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

101,659 1102012001570,000 269,480165,302 5,026.838 هاگساپ 2401399يماظتنا هاگساپ  ثادحا 1378
20214003

1,374,880يرتنالك280 ثادحا 370,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

280,000 1102012002310,000 221,217193,663 4,910.286 يرتنالك 2801396يرتنالك  ثادحا 1378
20214002

801,692يماظتنا ياههاگساپ و اهيرتنالك زيهجت 40,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

37,000 1102012003192,500 287,842244,350 801,692 هژورپ  ياههاگساپ و اهيرتنالك زيهجت
يماظتنا

11399 1380
20214005

 اهيرتنالك يزاس زاب و يساسا تاريمعت
اههاگساپ و

550,814 90,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

72,000 11020120040 301,89286,922 550,814 هژورپ  يزاس زاب و يساسا تاريمعت
اههاگساپ و اهيرتنالك

10 1379
20214004

 اهيرتنالك يراجيتسا نكاما ديرخ
اه هاگساپو

313,932 15,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

9,800 1102012005110,000 156,50222,630 313,932 هژورپ  اهيرتنالك يراجيتسا نكاما ديرخ
اه هاگساپو

11399 1378
20214001

512,945ميارج فشك و شهوژپ همانرب1102015000 16,000 16,00066,000 371,31743,628
 و يهاگآ تيوه صيخشت تارادا زيهجت
هژيو ياهناگي  و روشك ميارج فشك

512,945 16,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

16,000 110201500166,000 371,31743,628 16,546.600 ناتسا  تيوه صيخشت تارادا زيهجت
 و روشك ميارج فشك و يهاگآ
هژيو ياهناگي

311399 1379
20212002

8,556,046تاقيقحت و تاعالطا يربهار همانرب1102019000 870,000 420,0005,150,000 1,437,975678,071
 يزاسزاب و زيهجت و ليمكت و ثادحا
ينف زكارم

2,503,834 250,000 300,000تاعالطا ترازو 11020190011,450,000 184,714319,120 2,503,834 هژورپ  و زيهجت و ليمكت و ثادحا
ينف زكارم يزاسزاب

11399 1379
20203003

1,254,837تالا نيشام و تازيهجت نيمات 100,000 100,000تاعالطا ترازو 11020190020 768,801286,036 1,254,837 هژورپ 10تالا نيشام و تازيهجت نيمات 1381
20203004
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1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
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 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب
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1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 ترازو ميرح رد عقاو كالما ديرخ
تاع الطا

1,297,375 20,000 20,000تاعالطا ترازو 1102019003700,000 484,46072,915 1,297,375 هژورپ  ميرح رد عقاو كالما ديرخ
تاع الطا ترازو

11399 1379
20203002

 ياهناتسا رد ينامزاس لزانم ثادحا
يزرم

1,750,000 250,000 0تاعالطا ترازو 11020190041,500,000 00 21,875 هژورپ  رد ينامزاس لزانم ثادحا
تاعالطا ترازو يزرم ياهناتسا

801399 1395

 ياهناتسا رد يرادا ياهاضف داجيا
يزرم

1,750,000 250,000 0تاعالطا ترازو 11020190051,500,000 00 29,166.670 هژورپ 601399يزرم تاعالطا تارادا ثادحا 1395

 هزوح ينامزاس تينما ءاقترا همانرب1102022000
يعافد

121,420 18,000 18,0000 63,36822,052

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

39,380 5,000 تاعالطا تظافح يزكرم نامزاس
ناريا يمالسا يروهمج شترا

5,000 11020220010 20,1019,279 39,380 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
20124002

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

38,672 3,000 ترازو تاعالطا تظافح نامزاس
عافد

3,000 11020220020 28,7903,882 34,172 هژورپ 1تازيهجت نيمات
7.500 عبرمرتم 600يساسا تاريمعت

0 1382
20124001

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

43,368 10,000  هاپس تاعالطا تظافح نامزاس
يمالسا بالقنا نارادساپ

10,000 11020220030 14,4778,891 43,368 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
20124003

 هزوح ينامزاس تينما ءاقترا همانرب1102023000
يتينما-يماظتنا

80,387 10,000 8,0000 50,21912,168

تظافح ي اهنامتخاس يزاسزاب و زيهجت
اجان تاع الطا

80,387 10,000  يورين تاعالطا تظافح نامزاس
ناريا يمالسا يروهمج يماظتنا

8,000 11020230010 50,21912,168 40,193 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

20 1374
20209001

50,496,150يياضق روما هرادا لصف1201000000 4,725,780 4,129,13024,356,170 7,773,7459,511,325
2,539,045ينوناق يكشزپ رظن راهظا همانرب1201004000 312,000 267,1701,360,000 142,491457,384

 نامتخاس زيهجتو ديرخ ، ثادحا
نامرك ينوناق يكشزپ

110,079 11,000 15,670روشك ينوناق يكشزپ نامزاس 12010040010 3,38180,028 31.451 عبرمرتم 3,5001395نامتخاس ثادحا 1389
10301214

 يكشزپ دحاو125 زيهجت و ثادحا
ينوناق

1,977,244 250,000 200,000روشك ينوناق يكشزپ نامزاس 12010040021,360,000 0167,244 20.549 عبرمرتم 96,2221399نامتخاس زيهجت و ثادحا 1391
10301225

 يكشزپ نامتخاس زيهجتو ديرخ ،ثادحا
هيمورا ينوناق

115,445 21,000 26,500روشك ينوناق يكشزپ نامزاس 12010040030 3,50564,440 32.984 عبرمرتم 3,5001395نامتخاس ثادحا 1389
10301213

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

336,277 30,000 25,000روشك ينوناق يكشزپ نامزاس 12010040040 135,605145,672 6.114 عبرمرتم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

55,0000 1381
10301004

12,197,929نارحب تيريدمو ينيمات تامادقا همانرب1201005000 1,164,001 963,0017,117,298 407,8192,545,810
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 هيوفاشف هرفن2000 هاگودرا ثادحا
نارهت

447,301 1 ينيمات تامادقا و اهنادنز نامزاس
روشك يتيبرت و

1 1201005001317,298 0130,001 18 عبرمرتم 24,8501398هاگودرا ثادحا 1391
10302019

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

826,347 134,000 ينيمات تامادقا و اهنادنز نامزاس
روشك يتيبرت و

133,000 12010050030 153,958405,389 2.754 عبرمرتم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

300,0000 1381
10302001

8,277,944هاگتمادن59 ثادحا و هعلاطم 900,000 ينيمات تامادقا و اهنادنز نامزاس
روشك يتيبرت و

700,000 12010050044,800,000 150,2271,727,717 140,304.136 هژورپ 591399هاگتمادن59 ثادحا و هعلاطم 1381
10302004

2,646,337تقوم ياههاگتشادزاب ثادحاو هعلاطم 130,000 ينيمات تامادقا و اهنادنز نامزاس
روشك يتيبرت و

130,000 12010050122,000,000 103,634282,703 26,463.370 تقوم هاگتشادزاب 1001397تقوم ياههاگتشادزاب ثادحا 1386
10302006

 رد مرج عوقو زا يريگشيپ همانرب1201008000
حلسم ياهورين

251,910 115,000 15,0000 83,24838,662

 تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

251,910 115,000 15,000حلسم ياهورين يياضق نامزاس 12010080010 83,24838,662 7,872.188 داتس و ناتسا  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

320 1381
10301006

9,106,290يمسر دانسا تبث همانرب1201009000 81,500 28,9017,720,811 891,622383,456
 تبث نامتخاس162 ديرخ و ثادحا
روشك كالما و دانسا

2,417,813 20,000  كالما و دانسا تبث نامزاس
روشك

1 12010090012,378,811 019,001 19.546 عبرمرتم 123,7001399يرادا ياضف داجيا 1391
10303012

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

253,703 3,500  كالما و دانسا تبث نامزاس
روشك

3,500 12010090020 116,487130,216 5.638 عبرمرتم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

45,0000 1381
10303004

 دحاو51 ثادحا و اهنامتخاس ليمكت
 كالما و دانسا تبث نامزاس يرادا
روشك

2,046,349 55,000  كالما و دانسا تبث نامزاس
روشك

23,000 12010090031,340,000 440,935187,414 19.089 عبرمرتم 107,2001397يرادا ياضف داجيا 1369
10303001

 ياهنامتخاس  هعسوتو ثادحا و ديرخ
كالماو دانسا تبث

4,388,425 3,000  كالما و دانسا تبث نامزاس
روشك

2,400 12010090044,002,000 334,20046,825 19.459 عبرمرتم 75,000يرادا ياضف نيمات و داجيا
19.526 عبرمرتم 150,000اهنامتخاس ليمكت

1399 1383
10303005

24,351,511يواعد هب يگديسر همانرب1201012000 2,736,850 2,711,5047,669,392 5,665,1835,568,582
 يرتسگداد لك هرادا نامتخاس ثادحا
زربلا ناتسا

266,000 160,000  يمالسا يروهمج يرتسگداد
ناريا

1 120101200175,998 030,001 20 عبرمرتم 13,3001397يياضق نامتخاس ثادحا 1391
10301221

 رهش لك يرتسگداد نامتخاس ثادحا
نارهت

720,750 139,350  يمالسا يروهمج يرتسگداد
ناريا

500,001 120101200212,398 069,001 22.314 عبرمرتم 32,3001396يياضق نامتخاس ثادحا 1391
10301222

646,000ناهفصا يياضق عمتجم ثادحا 150,000  يمالسا يروهمج يرتسگداد
ناريا

1 1201012003425,998 070,001 20 عبرمرتم 32,3001397يياضق نامتخاس ثادحا 1391
10301224
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240,000هداوناخ يياضق عمتجم ثادحا 160,000  يمالسا يروهمج يرتسگداد
ناريا

1 120101200454,998 025,001 20 عبرمرتم 12,0001397يياضق نامتخاس ثادحا 1391
10301223

8,926,788يياضق عمتجم35 زيهجت و ثادحا 1,100,000  يمالسا يروهمج يرتسگداد
ناريا

1,200,000 12010120054,000,000 1,471,5041,155,284 4.978 عبرمرتم 16,850گنيكراپ ثادحا
33.858 عبرمرتم 261,175يياضق نامتخاس ثادحا

1396 1379
10301011

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

99,005 27,500 7,500يرتسگداد ترازو 12010120060 46,94217,063 12.376 عبرمرتم 8,0000تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت 1369
10301002

 و تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

3,814,371 300,000  يمالسا يروهمج يرتسگداد
ناريا

290,000 12010120070 1,711,1211,513,250 119,199.094 داتس و ناتسا  زيهجت نيمات و يساسا  تاريمعت
تا

320 1381
10301014

 هاگداد256 زيهجت و ثادحا ، ديرخ
يمومع

9,638,597 700,000  يمالسا يروهمج يرتسگداد
ناريا

714,000 12010120083,100,000 2,435,6162,688,981 17.803 عبرمرتم 541,4101399يياضق نامتخاس ثادحا 1379
10301012

 يواعد هب يگديسر همانرب1201013000
يتموكح تاريزعت

103,897 10,000 10,0000 23,75360,144

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

103,897 10,000 10,000يتموكح تاريزعت نامزاس 12010130010 23,75360,144 3,246.781 داتس و ناتسا  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

320 1382
10301008

569,271يرادا يواعد هب يگديسر همانرب1201014000 67,001 7,001345,686 36,436113,147
396,001يرادا تلادع ناويد نامتخاس ثادحا 1 1يرادا تلادع ناويد 1201014001345,686 050,313 12 عبرمرتم 33,0001396نامتخاس ثادحا 1391

10301220

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

173,270 67,000 7,000يرادا تلادع ناويد 12010140020 36,43662,834 5,414.688 داتس و ناتسا  نيمأت و يساسا تاريمعت
تازيهجت

320 1382
10301016

 ياهداهن رد يواعد هب يگديسر همانرب1201016000
يياضق هبش

537,236 25,528 25,5280 344,908141,272

537,236فالتخا لح ياهاروش تازيهجت نيمات 25,528 1( كمك ) 25,528فالتخا لح ياروش 12010160010 344,908141,272 16,788.625 داتس و ناتسا 320تازيهجت نيمات 1386
10301022

 اب طبترم يواعد هب يگديسر همانرب1201017000
نويناحور

197,221 22,000 22,0000 80,21373,008

 هژيو يارسداد يرادا نامتخاس ثادحا
ناهفصا تيناحور

21,206 3,000 3,000تيناحور هژيو يناتسداد 12010170010 2,31812,888 21.206 عبرمرتم 1,0001395نامتخاس ثادحا 1389
10301211

 هژيو يارسداد يرادا نامتخاس ثادحا
زاريش تيناحور

23,222 5,000 5,000تيناحور هژيو يناتسداد 12010170020 013,222 23.222 عبرمرتم 1,0001395نامتخاس ثادحا 1390
10301218

15



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هژيو يارسداد يرادا نامتخاس ثادحا
نامرك تيناحور

23,222 5,000 5,000تيناحور هژيو يناتسداد 12010170030 013,222 23.222 عبرمرتم 1,0001395نامتخاس ثادحا 1390
10301217

 هژيو يارسداد يرادا نامتخاس ثادحا
دهشم تيناحور

23,222 5,000 5,000تيناحور هژيو يناتسداد 12010170040 013,222 23.222 عبرمرتم 1,0001395نامتخاس ثادحا 1390
10301219

 و تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

106,349 4,000 4,000تيناحور هژيو يناتسداد 12010170050 77,89520,454 7,089.933 يرادا دحاو  نيمأت و يساسا تاريمعت
تازيهجت

150 1381
10301007

 ياهورين يواعد هب يگديسر همانرب1201018000
حلسم

282,418 36,900 34,02493,800 74,80942,885

178,801نارهت يماظن يارسداد ثادحا 33,000 30,000حلسم ياهورين يياضق نامزاس 120101800185,800 030,001 22.074 عبرمرتم 8,1001396يماظن يارسداد و هاگداد داجيا 1387
10301026

 ينامزاس ياه هناخ ثادحا اي ديرخ
حلسم ياهورين يياضق نامزاس تاضق

103,617 3,900 4,024حلسم ياهورين يياضق نامزاس 12010180028,000 74,80912,884 2.381 عبرمرتم 23,997ينامزاس ياه هناخ داجيا
2.008 عبرمرتم  ياه هناخ ثادحا اي ديرخ

ينامزاس
23,147

1397 1375
40906004

359,422اههاگتسد زا يسرزاب و تراظن همانرب1201020000 155,000 45,00149,183 23,26386,975
 يسرزاب لك هرادا نامتخاس ثادحا
زربلا ناتسا

72,000 10,000 1روشك لك يسرزاب نامزاس 120102000149,183 012,816 18 عبرمرتم 4,0001397يرادا ياضف داجيا 1391
10305015

 يسرزاب لك هرادا نامتخاس ثادحا
نادمه ناتسا

57,311 20,000 20,000روشك لك يسرزاب نامزاس 12010200020 017,311 12.736 عبرمرتم 4,5001395يرادا ياضف داجيا 1391
10305016

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

230,111 125,000 25,000روشك لك يسرزاب نامزاس 12010200030 23,26356,848 4.602 عبرمرتم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

50,0000 1381
10305002

2,207,528يياضقرومارد هعسوتو قيقحت لصف1202000000 283,500 320,546538,356 189,452875,674
105,478يدربراك ياهشهوژپ همانرب1202001000 40,000 39,4990 6,44219,537

 و تازيهجت  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

105,478 40,000  تامدخ و يياضق مولع هاگشناد
يرادا

39,499 12020010010 6,44219,537 105,478 هاگشناد 10تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت 1381
30146016

2,102,050كينورتكلا تلود هعسوت همانرب1202002000 243,500 281,047538,356 183,010856,137
 ياهدحاو يكينورتكلا ويشرآ داجيا
نارهت رد يتبث

293,566 30,000  كالما و دانسا تبث نامزاس
روشك

30,000 1202002001100,000 0133,566 83.876 هدنورپ رازه 3,5001397يكينورتكلا ويشرآ داجيا 1390
10303008

 ياهدحاو يكينورتكلا ويشرآ داجيا
ناهفصا و زاريش ،دهشم رد يتبث

309,000 16,500  كالما و دانسا تبث نامزاس
روشك

12,000 1202002003230,356 050,144 88.286 هدنورپ رازه 3,5001397يكينورتكلا ويشرآ داجيا 1391
10303013
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تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
يرتسگداد رد

1,460,186 195,000  يمالسا يروهمج يرتسگداد
ناريا

237,047 1202002004200,000 165,052663,087 1,460,186 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1381
10517013

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
روشك كالما و دانسا تبث نامزاس رد

39,298 2,000  كالما و دانسا تبث نامزاس
روشك

2,000 12020020058,000 17,9589,340 39,298 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1381
10517016

322,607,263يژرنا لصف1301000000 18,476,039 18,537,012179,376,567 65,554,88740,662,758
11,225,072يا هتسه تامدخ هئارا همانرب1301001000 1,743,000 243,0008,180,000 687,785371,287

593,339يزرواشك رد يا هتسه مولع هعسوت 50,000 50,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301001001230,000 175,58287,757 118,667.800 شور  يا هتسه ديدج ياه شور داجيا
 يماد و يزرواشك شخب رد
روشك

51399 1379
40611002

 دربراك و يهدوترپ ياه شور هعسوت
اهنآ

670,003 50,000 50,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301001002270,000 215,47384,530 67,000.300 هاگتسد  تاريهجت تخاس و يحارط
يهدوترپ

101399 1380
40611003

 و اه هدنهد باتش هعسوت و قيقحت
اهنآ دربراك

343,993 21,000 21,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301001003150,000 120,62831,365 34,399.300 متسيس  ،تاعطق تخاس و يحارط
 باتش ياه هاگتسد و تازيهجت
هدنهد

101399 1380
40611004

 رد يا هتسه مولع دربراك هعسوت
تمالس و يكشزپ

1,333,301 100,000 100,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301001004900,000 102,078131,223 133,330.100 وراد ويدار عون  شور يزاس درادناتسا و ديلوت
وراد ويدار ديلوت

101399 1379
40612001

284,436تعنص رد يا هتسه مولع هعسوت 22,000 22,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301001005130,000 74,02436,412 23,703 متسيس  ياه متسيس تخاس و يحارط
يا هتسه

121399 1379
40612002

8,000,000كارا يتاقيقحت روتكار يحارطزاب 1,500,000  و ديلوت يصصخت ردام تكرش
ناريا يمتا يژرنا هعسوت

0 13010010066,500,000 00 8,000,000 روتكار 40 يتاقيقحت روتكار يحارطزاب
يتاواگم

11399 1395

2,459,152يا هتسه ينميا همانرب1301002000 220,000 150,0001,310,000 493,159285,993
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642,081هعشا ربارب رد تظافح 50,000 50,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301002001360,000 100,09281,989 85.646 عبرمرتم  تهج هاگشيامزآ زيهجت و ثادحا
 هتسه داوم يسرباسح و يسررب
روشك حطس رد يا

700

9,607.137 هاگشيامزآ  ياههاگشيامزآ زيهجت و داجيا
 ياهتيروف ،ييازوترپ رايس
يكيژولويدار

3

208.196 هام رفن  رد يكيژولويدار تظافح هعسوت
روشك حطس

2,520

95.510 هاگتسيا  رادشه هكبش شرتسگ و هعسوت
روشك حطس رد ازوترپ داوم ينآ

300

1399 1379
40614002

 تاسيسات و اههاگورين ينميا ماظن
يا هتسه

1,817,071 170,000 100,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301002002950,000 393,067204,004 95.635 هام رفن  يا هتسه ينميا زا نانيمطا لوصح
ياهتسه تاسيسات و اههاگورين

19,0001399 1379
40625006

تيريدم و تراظن ، يزير همانرب همانرب1301003000
 يتفن ياه هدروارف وزاگ و تفن روما رب
يميشورتپ و

3,841,202 175,000 228,0002,881,030 343,210213,962

46,146زاگو تفنرومارد شهوژپ و قيقحت 5,000 8,000تفن ترازو 13010030015,000 24,9463,200 18.458 هام رفن 2,5001396تراظن و هعلاطم 1384
40619001

يناسرزاگ هناراي و يئوج هفرص جيورت
  يزاس هنيهب  - دنمتسم ياهراوناخ
يژرنا فرصم

1,080,649 150,000  ناريا زاگ  يلم تكرش - ردام
يصصخت

50,000 1301003002770,000 79,99630,653 5.298 كرتشم 180,000يعيبط زاگ نيكرتشم شيازفا
39.709  رتم نويليم

بعكم
  زاگ  فرصم رد ييوج هفرص
يعيبط

3,200
1399 1379

40618002

2,714,407روشك ياهاتسور هب يناسر زاگ 20,000  ناريا زاگ  يلم تكرش - ردام
يصصخت

170,000 13010030032,106,030 238,268180,109 22.620 باعشنا 120,0001399بصن 1387
40622043

 يدربهار تراظن و يزير همانرب همانرب1301004000
يا هتسه

4,223,484 464,410 332,4101,835,000 841,271750,393

 و تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
يساسا تاريمعت

80,000 50,000 30,000يا هتسه نونف و مولع هاگشهوژپ 13010040010 00 80,000 هاگشهوژپ  و تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
يساسا تاريمعت

10 1394
40614007

18
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 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
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مامتا

 دركلمع
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و تالآنيشام و تازيهجت نيمات
يساسا تاريمعت

481,275 102,410 80,410ناريا يمتا يژرنا نامزاس 13010040020 53,559244,896 900.178 دصرد  ريغ و يرادا تازيهجت نيمات
يرادا

100

3,398.733 دصرد  و اه نامتخاس يساسا تاريمعت
تاسيسات

100

1,027.679 هاگتسد  تازيهجت و تالآ نيشام ديرخ
)ور دوخ(

50

0 1383
40614001

1,025,084يا هتسه يدربهار تاقيقحت و هعلاطم 52,000 62,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301004003365,000 381,762164,322 170,847.333 عماج همانرب  تاعلاطم ياه حرط نيودت
يتيريدم و يدربهار

61399 1366
40613001

 يرازفا تخس ياه تخاس ريز هعسوت
يرازفا مرن ينابيتشپ و

502,076 50,000 50,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301004004250,000 54,51297,564 384.640 هام رفن  مرن و يتاعالطا عبانم نيمات
يرازفا

100

111.552 هام رفن  و تازيهجت هعسوت و نيمات
تاسيسات

4,156

1399 1373
40611005

1,515,049يا هتسه تاسيسات ينابيتشپ و هعسوت 110,000 110,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301004005700,000 351,438243,611 252,508.167  تاسيسات
ياهتسه

 يرادهگن و تخاس و يحارط
يا هتسه تاسيسات و تازيهجت

61399 1366
40613002

620,000يمتا يژرنا نامزاس ينميا ميرح ديرخ 100,000 0ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301004006520,000 00 10,000 دروم  رد عقاو يضارا و كالما ديرخ
نامزاس ينميا ميرح

621396 1369
40614005

 هخرچ و اه هدروآرف هعسوت همانرب1301010000
يا هتسه تخوس

29,908,562 3,065,000 3,001,00012,732,003 4,216,0016,894,558

5,319,685مويناروا ديسكا ديلوت هناخراك ثادحا 450,000  داوم نيمأت و فاشتكا تكرش
ناريا ياهتسه تعنص هيلوا

480,000 13010100012,250,000 604,5831,535,102 1,773.228 نت 3,0001399هرتناتسنك ديلوت تيفرظ داجيا 1373
40625004

6,282,992مويناروا يرسارس فاشتكا 670,000  داوم نيمأت و فاشتكا تكرش
ناريا ياهتسه تعنص هيلوا

670,000 13010100022,850,000 396,2141,696,778 3.812 عبرم رتموليك 1,648,1951399يفاشتكا تحاسم 1369
40625001

 هخرچ زاين دروم ياه تخاسريز داجيا
يا هتسه تخوس

372,330 120,000  داوم ديلوت يصصخت ردام تكرش
ناريا يا هتسه تخوس و هيلوا

20,000 1301010003130,000 11,69390,637 203,089.091  دحاو
يهاگشيامزآ

 هاگشيامزآ تخاس و يحارط
تخوس دركلمع شيامزآ

1

3,384.818 تياس 10هعلاطم
27,078.545 تياس  هتسه ياهدنامسپ نفد يبايناكم

يا
5

1399 1389
40625010

1,586,919يا هتسه يرادنامسپ 400,000 تعنص يرادنامسپ يماهس تكرش
ناريا ياهتسه

400,000 1301010004350,003 112,341324,575 9.618 بعكمرتم  عمج تايلمع ماجنا
 و يرادهگن،شيامآ،لرتنك،يروآ
ويتكاويدار ياهنامسپ نفد

165,0001399 1379
40611001
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

4,967,710مويناروا نداعم زيهجت 440,000  داوم نيمأت و فاشتكا تكرش
ناريا ياهتسه تعنص هيلوا

470,000 13010100052,200,000 488,1471,369,563 13.799 لاس رد نت 360,0001399يجارختسا ياهتيفرظ داجيا 1373
40625005

 ديدج ياهيروانف و ينف شناد هعسوت
يزاس ينغ هزوح رد

2,934,677 320,000  هتفرشيپ ياه يروانف تكرش
ناريا

320,000 13010100062,030,000 36,092228,585 293,467.700 هاگتسد 101399تخاس و يحارط 1389
40625012

 يطيحم تاعلاطم و شيالاپ تسيز
يا هتسه تخوس هخرچ لاعف تاسيسات

213,245 15,000  ديلوت مويناروا يروآرف تكرش
يا هتسه تخوس

11,000 1301010007152,000 10,71224,533 213,245 هژورپ  رد تسيز طيحم حطس ءاقترا
 هخرچ دوجوم ياه هاگتخاس
تخوس

11399 1388
40625009

8,231,004يا هتسه تخوس 650,000  ديلوت مويناروا يروآرف تكرش
يا هتسه تخوس

630,000 13010100082,770,000 2,556,2191,624,785 24,722.370 نت  رياس ديلوت تيفرظ داجيا
يبناج تالوصحم

300

23,949.797 نت  ديسكا ديلوت تيفرظ داجيا
زاين دروممويناروا

34

1399 1354
40625003

1,566,384يا هتسه تينما و تظافح همانرب1301012000 150,000 150,000820,000 99,848346,536
و روشك يا هتسه تاسيسات زا تظافح
يربياس عافد

1,566,384 150,000 150,000ناريا يمتا يژرنا نامزاس 1301012001820,000 99,848346,536 5,185.161 دصرد و جرك ، ناهفصا تياس زا تظافح
دزي

100

5,185.161 دصرد 100رهشوب تياس زا تظافح
5,293.519 دصرد 100نارهت تياس زا تظافح

1399 1383
40614003

43,329,049يا هتسه ياه هاگورين هعسوت همانرب1301013000 1,814,000 2,980,00012,750,000 17,710,8278,074,222
26,805,093رهشوب يمتا هاگورين مكي دحاو ليمكت 694,000  و ديلوت يصصخت ردام تكرش

ناريا يمتا يژرنا هعسوت
2,000,000 13010130010 17,397,5756,713,518 24.957 تاووليك  و( رهشوب يمتا هاگورين ليمكت

)تاواگم1000 مكي دحا
1,000,000

1,539.868 هام رفن 1,200يحارط و هعلاطم

1395 1373
40625002

 ديدج ياه هاگورين ثادحا و يحارط
يا هتسه

14,351,612 1,000,000  و ديلوت يصصخت ردام تكرش
ناريا يمتا يژرنا هعسوت

800,000 130101300211,500,000 3,0001,048,612 7,175,806 هاگورين 21399تخاس و يحارط 1389
40625011

 تردق هاگورين تخاس و يحارط
طسوتم

2,172,344 120,000  و ديلوت يصصخت ردام تكرش
ناريا يمتا يژرنا هعسوت

180,000 13010130031,250,000 310,252312,092 2,172,344 هاگورين 11399تخاس و يحارط 1388
40625008

17,640,496يژرنا روما هعسوت همانرب1301014000 1,458,000 2,223,0003,862,552 6,684,4483,412,496
 ياههاچ قرب هكبش تيوقت و ثادحا
يزرواشك

3,945,635 250,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
 قرب يورين عيزوت و لاقتنا ،ديلوت

ريناوت   ناريا  -

240,000 13010140011,000,000 2,072,019383,616 5,217.620 تاواگم 234ديلوت تيفرظ شيازفا
2,256.600 تاواگم  وليك20 يلصا هكبش يلاقتنا ناوت

تلو
1,070

799.356 تاواگم  قوف ياه هكبش يلاقتنا ناوت
لاقتنا و عيزوت

388

1396 1379
40601013
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 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق
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1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 ياههاگورين رد ديلوت يياراك شيازفا
يزاگ و يراخب

424,773 60,000 يرو هرهب نامزاس يماهس تكرش
ناريا يژرنا

60,000 130101400240,000 158,676106,097 707.955 تاواگم 6001396تيفرظ شيازفا يجنس ناكما 1379
40601065

 هزادنا دنمشوه يلم هناماسارف داجيا
يژرنا تيريدم و يريگ

1,068,827 200,000 يرو هرهب نامزاس يماهس تكرش
ناريا يژرنا

200,000 1301014003570,000 098,827 213,753.210 زكرم 5لرتنك زكرم
60.948 هعطق نويليم 1دنمشوه روتنك بصن

1397 1390
40618014

111,826يتخوس ليپ يروانف هعسوت 20,000  ياهيژرنا نامزاس يماهس تكرش
ناريا ون

20,000 130101400415,000 14,35542,471 111,826 هژورپ  ليپ يروآ نف هعسوت هعلاطم
يتخوس

11396 1388
40618011

3,447,310يداب ياههاگورين هعسوت 100,000  ياهيژرنا نامزاس يماهس تكرش
ناريا ون

180,000 13010140051,300,000 1,439,895427,415 13,413.658 تاواگم 2571396يداب هاگورين ثادحا 1368
40601064

 يزاس هنيهب - ون ياه يژرنا يروآ نف
يژرنا فرصم

2,215,741 220,000  ياهيژرنا نامزاس يماهس تكرش
ناريا ون

280,000 1301014006256,600 971,555487,586 1.328 تاواگم 6هاگورين ثادحا
91.181 تعاس تاواگم  ديرخ توافتلا هبام تخادرپ

ريذپديدجت عبانم زا قرب ينيمضت
24,300

1.332 هقلح 25يئامرگ نيمز ياههاچ رفح

1396 1379
40618001

 فرصم يزاس هنيهبو تافلت شهاك
يژرنا فرصم يزاس هنيهب-قرب

2,399,476 160,000 يرو هرهب نامزاس يماهس تكرش
ناريا يژرنا

170,000 1301014007150,000 1,555,064364,412 12,497.271 هنومن هقطنم  نيمات يژرنا و تافلت شهاك
هنومن قطانم رد هدشن

1921396 1379
40601067

 و بآ تعنص رد يروهرهب و تيريدم
قرب

1,920,000 150,000 800,000ورين ترازو 13010140080 0970,000 960,000 هژورپ  و بآ روما يربهار و تراظن
قرب

21395 1393
40618017

 ياههاگورين نامدنار شيازفا هعلاطم
روشك

99,459 18,000 15,000ورين هاگشهوژپ 130101400930,952 8,66326,844 86.037 تاواگم 1,1561396هعلاطم 1389
40618012

29,805يديشروخ يژرنا يروآ نف هعلاطم 10,000 8,000ورين هاگشهوژپ 13010140100 011,805 29,805 يتاعلاطم هژورپ  يژرنا يروآ نف هعلاطم
يديشروخ

11395 1391
40618016

 هرادا هوجو و تاليهست دوس هناراي
 هنيهب - يژرنا تدش شهاك يارب هدش
يژرنا فرصم يزاس

1,977,644 270,000 يرو هرهب نامزاس يماهس تكرش
ناريا يژرنا

250,000 1301014011500,000 464,221493,423 282.521  تفن هكشب رازه
ماخ

7,0001396يژرنا فرصم شهاك 1379
40618005

64,553,086قرب روما هعسوت همانرب1301015000 4,156,629 3,476,60231,012,982 18,458,4727,448,401
 راخب شخب دحاو23 ثادحا
يبيكرت لكيس ياههاگورين

9,557,500 300,000  ديلوت يصصخت ردام تكرش
يترارح قرب يورين

40,000 13010150018,560,000 0657,500 2,597.147 تاواگم  راخب شخب دحاو23 ثادحا
يبيكرت لكيس ياههاگورين

3,6801397 1391
40601262

 عيام تخوس هريخذ نزاخم ثادحا
اههاگورين

1,929,319 100,000  ديلوت يصصخت ردام تكرش
يترارح قرب يورين

240,000 13010150020 884,286705,033 604.234 بعكم رتم رازه  عيام تخوس هريخذ نزاخم ثادحا
اههاگورين

3,1931395 1384
40601063
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1395
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ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و يلم گنيچاپسيد زكرم ثادحا
نابيتشپ

857,288 100,000  هكبش تيريدم يماهس تكرش
ناريا قرب

100,000 1301015003340,000 147,959169,329 857,288 زكرم 11397ثادحا 1387
40601096

8,927,563يبيكرت لكيس ياه هاگورين ثادحا 570,000  ديلوت يصصخت ردام تكرش
يترارح قرب يورين

570,000 13010150042,900,000 3,944,345943,218 2,059.890 تاواگم 4,3341397قرب يورين ديلوت شيازفا 1381
40601021

2,223,643ناجيابرذآ قرب يورين لاقتنا 220,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
ناجيابرذآ

110,000 1301015006980,000 763,717149,926 118.413 رپمآ تلواگم 14,788لاقتنا ياهتسپ تيفرظ شيازفا
71.707 رادم رتموليك 6,590لاقتنا  طوطخ  لوط  شيازفا

1399 1374
40601030

1,675,049ناهفصا قرب يورين لاقتنا 110,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
ناهفصا

70,000 1301015007540,000 852,553102,496 113.604 رپمآ تلواگم 14,280...اهتسپ تيفرظ شيازفا
15.302 رادم رتموليك 3,450...لاقتنا طوطخ شيازفا

1399 1374
40601027

4,921,692ناريا قرب يورين لاقتنا 300,000  ديلوت يصصخت ردام تكرش
يترارح قرب يورين

300,000 13010150081,400,000 2,244,700676,992 400.630 رادم رتموليك 6,699لاقتنا طوطخ شيازفا
48.351 رادم رتموليك 15,000يرونربيف طوطخ شيازفا

1,647.725 متسيس 918يس لا يپ

1399 1369
40601018

1,504,741رتخاب قرب يورين لاقتنا 110,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
رتخاب

70,000 1301015009540,000 709,51975,222 107.780 رپمآ تلواگم 11,021لاقتنا ياهتسپ تيفرظ شيازفا
61.012 رادم رتموليك 5,194...لاقتنا  طوطخ  لوط  شيازفا

1399 1374
40601036

3,629,069نارهت قرب يورين لاقتنا 210,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
نارهت

150,000 1301015010940,000 1,872,445456,624 98.826 رپمآ تلواگم  لاقتنا ياه تسپ تيفرظ شيازفا
عيزوت قوفو

27,621

223.507 رادم رتموليك  قوفو لاقتنا طوطخ شيازفا
عيزوت

4,024

1399 1374
40601032

2,161,128ناسارخ قرب يورين لاقتنا 150,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
ناسارخ

100,000 1301015011700,000 1,025,748185,380 167.243 رپمآ تلواگم 8,270لاقتنا ياهتسپ تيفرظ شيازفا
171.033 رادم رتموليك 4,549...لاقتنا طوطخ شيازفا

1399 1374
40601037

3,871,075ناتسزوخ قرب يورين لاقتنا 253,629  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
ناتسزوخ

202,301 13010150121,140,000 1,806,450468,695 138.536 رپمآ تلواگم 19,659لاقتنا ياهتسپ تيفرظ شيازفا
126.289 رادم رتموليك 9,087ورين لاقتنا طوطخ شيازفا

1399 1374
40601038

1,389,035ناجنز قرب يورين لاقتنا 130,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
ناجنز

75,000 1301015013620,000 409,706154,329 242.372 رپمآ تلواگم 4,820لاقتنا ياهتسپ تيفرظ شيازفا
114.763 رادم رتموليك 1,924ورين لاقتنا طوطخ لوط شيازفا

1399 1374
40601029

1,890,917برغ قرب يورين لاقتنا 110,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
برغ

70,000 1301015016540,000 1,037,788133,129 87.781 رپمآ تلواگم 11,640...لاقتنا ياهتسپ تيفرظ شيازفا
190.102 رادم رتموليك 4,572...لاقتنا طوطخ شيازفا

1399 1374
40601033

2,459,523رهشوب و سراف قرب يورين لاقتنا 130,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
سراف

70,000 1301015017620,000 1,486,127153,396 40.497 رپمآ تلواگم  لاقتنا ياهتسپ تيفرظ شيازفا
ورين

21,274

203.695 رادم رتموليك 7,845ورين لاقتنا طوطخ لوط شيازفا

1399 1374
40601026
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1,318,901ناردنزام قرب يورين لاقتنا 110,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
ناردنزام

70,000 1301015020540,000 500,48098,421 98.052 رپمآ تلواگم 12,178لاقتنا ياهتسپ تيفرظ شيازفا
49.692 رادم رتموليك 2,512...ورين لاقتنا طوطخ شيازفا

1399 1374
40601039

100,280تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 15,000 12,000ورين ترازو 13010150220 55,61017,670 55.315 هاگتسد 400هنايار نيمات
29,315.053 هاگتسد 2وردوخ ديرخ و ينيزگياج و نيمات

6.007 هاگتسد  لياسو و تالآ نيشام و تازيهجت
يرادا

3,250

0 1381
40601023

781,641ورين يداينب تاقيقحت 70,000 62,301ورين هاگشهوژپ 1301015023287,948 236,324125,068 15,632.820 هژورپ 501399يداينب تاقيقحت 1376
10502032

11,941,415يراخب ياههاگورين هعسوت و تخاس 650,000  ديلوت يصصخت ردام تكرش
يترارح قرب يورين

650,000 13010150248,850,000 340,5291,450,886 2,102.362 تاواگم 5,6801397هاگورين ثادحا 1385
40601062

 ناتسرهش قرب و بآ نيمات هب كمك
يسوموبا

794,000 200,000 200,000ورين ترازو 1301015025200,000 0194,000 264,666 حرط  هعسوت و نيمات ياهحرط يارجا
بآ و قرب

31396 1393
40601292

88,298قرب تعنص عجرم هاگشيامزآ هعلاطم 18,000 15,000ورين هاگشهوژپ 130101502615,034 14,58825,676 14,716.333 يتاعلاطم هژورپ 61396هعلاطم 1386
40601087

 يگنس لاغذ هاگورين يارجا و هعلاطم
سبط

2,531,009 300,000  ديلوت يصصخت ردام تكرش
يترارح قرب يورين

300,000 13010150281,300,000 125,598505,411 4,017.475 تاواگم 6301397هاگورين ثادحا 1376
40601022

143,860,776يبآ قرب روما هعسوت همانرب1301016000 5,230,000 5,753,000103,993,000 16,019,86612,864,910
 تفن هلول طوطخ و اههار يئاجباج
4 و3 نوراك ياه هاگورين

4,466,557 600,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

500,000 13010160011,200,000 889,1531,277,404 10,427.882 رتموليك  ثادحا.هداج ريسم رييغت
 دروم ياهلپ بصن و تخاس.اهلنوت
زاين

144

148,247.102 رتموليك 20تفن هلول ريسم رييغت

1396 1379
40601009

371,482,798 ناسرخ هاگورين و دس نامتخاس 900,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

800,000 130101600269,000,000 13,600769,198 178,706.995 تاواگم 4001396هاگورين ثادحا 1388
40601103

203,535يبآ ياههاگورين هعلاطم 20,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

30,000 1301016003100,600 052,935 13.087 تاواگم 15,5531396يبآ ياههاگورين هعلاطم 1391
40601264

5,089,563يرايتخب يبآ هاگورين 250,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

350,000 13010160042,800,000 179,6901,509,873 3,393.042 تاواگم 1,5001398يبآ هاگورين ثادحا 1387
40601095

18,875,340ناتسرل رابدور يبآ هاگورين 770,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

750,000 130101600515,300,000 1,092,323963,017 47,665.569 تاواگم 385يبآ هاگورين ثادحا
524.096 تاواگم 1,000يا هريخذ هبملت هاگورين ثادحا

1397 1373
40601007
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6,005,342هرميس يبآ هاگورين 900,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

950,000 13010160060 2,185,0021,970,340 9,958.368 تاواگم 480يبآ هاگورين ثادحا
1,225.325 تاواگم 1,000يا هريخذ هبملت هاگورين ثادحا

1395 1372
40601012

7,006,888ينزخم4 نوراك يبآ هاگورين 400,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

750,000 13010160070 4,315,5781,541,310 7,006.888 تاواگم 1,0001395يبآ هاگورين ثادحا 1372
40601011

17,025,323ايلع دنوتگ يبآ هاگورين 900,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

983,000 13010160086,500,000 6,002,9212,639,402 8,512.662 تاواگم 2,0001396يبآ هاگورين ثادحا 1372
40601010

1,570,270)رليچ هرق( سرا يبآ قرب هاگورين 50,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

100,000 13010160091,350,000 070,270 12,079 تاواگم 1301398يبآ هاگورين ثادحا 1392
40601267

3,025,961كچوك يبآ قرب هاگورين 140,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

140,000 13010160102,040,000 513,369192,592 10,316.920 هاگياج 120اه تخاسريز يزاس هدامآ
27,089.857 تاواگم 66كچوك يبآ ياههاگورين ثادحا

1398 1362
40601001

6,268,751دازآ يا هريخذ هبملت هاگورين 100,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

150,000 13010160115,702,400 0316,351 12,537.502 تاواگم 5001396ي ا هريخذ هبملت هاگورين ثادحا 1391
40601263

2,840,448هشيب هايس يا هريخذ هبملت هاگورين 200,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

250,000 13010160120 828,2301,562,218 2,840.448 تاواگم 1,0001395يا هريخذ هبملت هاگورين ثادحا 1357
40601044

32,927,154تاعالطا يروانف و تاطابترا لصف1302000000 2,811,681 2,935,08016,978,435 1,627,0168,574,942
 ياه هكبش هعسوت و داجيا همانرب1302001000

تاعالطا يروانف و تاطابترا
19,846,838 1,594,530 1,812,20610,180,668 06,259,434

 زاين دروم يطابترا تخاس ريز هعسوت
 اب اميسو ادص ينيمز يناسر لانگيس
 ياهكنيل و يرون ربيف زا هدافتسا
ييويدار

1,768,250 200,000  تاطابترا يماهس تكرش
تخاسريز

270,000 1302001001900,000 0398,250 3,186.036 هاگتسيا  ياهكنيل و يرون ربيف هعسوت
 هب لاصتا يارب ييويدار
 يناسر لانگيس ياههاگتسيا
ينيمز

5551399 1392
40810010

17,451,615تاعالطا يلم هكبش ياهتخاسريز 1,344,530  يروانف و تاطابترا ترازو
تاعالطا

1,491,494 13020010028,958,587 05,657,004 5,817,205 هناماس 31399هعسوت و داجيا 1391
40812012

626,973تاعالطا يلم هكبش هچراپكي تيريدم 50,000  يروانف و تاطابترا ترازو
تاعالطا

50,712 1302001003322,081 0204,180 52,247.750 عبنم 121399عبانم تيريدم 1391
40812013

 تامدخ هعسوت و داجيا همانرب1302002000
 يروانف ياهدربراك و اوتحم تخاسريز،
يكينورتكلا تلود و تاعالطا

2,533,901 172,000 143,9161,741,715 46,640429,630
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1,440,829يمقر هد يتسپ دك يزاس ماگنهب 120,000  يمالسا يروهمج تسپ تكرش
ناريا

120,000 1302002001900,000 31,250269,579 148.541 ناكم رازه  اب يمقر هد يتسپ دك قابطنا
 يئارجا ياههاگتسد نيكرتشم
يتلود ريغ و يتلود

8,000

5 ناكم رازه  تاعالطا يزاس ماگنهب
نكاما يراذگدكو

50,500

1399 1384
40811002

761,828يكينورتكلا تلود دحاو)لاترپ( هاگرد 30,000  يروانف و تاطابترا ترازو
تاعالطا

2,160 1302002002700,000 15,39014,278 761,828 هاگرد 11399هعسوت و داجيا 1387
40812003

331,244تاعالطا يلم هكبش ياهدربراك 22,000  يروانف و تاطابترا ترازو
تاعالطا

21,756 1302002003141,715 0145,773 82,811 تمدخ 41399دربراك هعسوت 1391
40812014

3,889,088تاطابترا تاررقم ميظنت همانرب1302004000 390,000 394,6391,950,000 252,689901,760
3,889,088ييويدار تاطابترا هعسوت 390,000  و تاررقم ميظنت نامزاس

ييويدار تاطابترا
394,639 13020040011,950,000 252,689901,760 141,259.154  زكرم

گنيروتينوم
 زكارم زيهجتو هعسوت ، داجيا
گنيروتينوم

26

15,857 وگلا  هد رد جاوما راشتنا وگلا هيهت
هطقن

10

3,852 ييويدار سيورس 15سناكرف فيط عماج تيريدم

1399 1379
40814001

2,180,464هناورپ رودص و تاررقم ميظنت همانرب1302005000 170,000 151,3341,112,080 415,599331,451
 و يزاسدازآ ياهراكهار نيودت
تاررقم ميظنت و يزاس يصوصخ

1,384,242 130,000  و تاررقم ميظنت نامزاس
ييويدار تاطابترا

133,552 1302005001780,000 49,525291,165 197,748.857 هقطنم  ييويدار قطانم زيهجت و هعسوت
 يروتالوگر فياظو ماجنا روظنمب

71399 1380
40807003

 تاعالطا يروانف عماج حرط نيودت
روشك

796,222 40,000  يروانف و تاطابترا ترازو
تاعالطا

17,782 1302005002332,080 366,07440,286 425,805.581 هژورپ 1اهتخاس ريز هعسوت
2,226.145 شرازگ  يروانف ي اهدرادناتسا هعلاطم

يكينورتكلا شجنسو تاعالطا
60

2,016.108 شرازگ  ياه سيورس يسررب و هعلاطم
 تاعالطا يروانف يكينورتكلا
 هب طوبرم تاررقمو نيناوق
تاعالطا يروانف

115

199.812 شرازگ  نالك ياهحرط نيودت و هعلاطم
تاطابتراو تاعالطا يروانف

25

1399 1380
40812001

 ياه تيلاعف و اه يروانف هعسوت همانرب1302011000
يياضف

896,718 50,000 32,243370,000 355,56788,908
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 ياه هراوهام تخاس و يروانف هعسوت
يتايلمع يتاقيقحت

896,718 50,000 32,243ناريا يياضف نامزاس 1302011001370,000 355,56788,908 112,000 هاگتسيا  ياههاگتسيا هعسوت و يزاسهب
يا هراوهام تاعالطا ذخا ينيمز

1

513,102 هاگشيامزآ 1يياضف يلم هاگشيامزآ سيسأت
33,952 هراوهام  هرهب و باترپ،تخاسرد تكراشم

هراوهام زا يرادرب
8

1399 1384
40821002

 و يياضف ياهدربراك هعسوت همانرب1302012000
يرادم طاقن ظفح

273,705 30,000 4,547170,000 54,38714,771

 تامدخ و تاعالطا ياهدربراك هعسوت
يا هراوهام

273,705 30,000 4,547ناريا يياضف نامزاس 1302012001170,000 54,38714,771 23,974 دروم 5يتاعالطا ياههاگياپ داجيا
688.800 متسيس 10شياپ ياهمتسيس داجيا

29,389.400 دروم 5يگنهرف يزاس رتسب

1399 1384
40821001

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1302018000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

1,748,386 255,151 264,356523,972 424,273280,634

 و تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
يساسا تاريمعت

259,385 70,000  يروانف و تاطابترا ترازو
تاعالطا

43,532 13020180010 38,954106,899 6.073 عبرمرتم  و اهنامتخاس يساسا تاريمعت
هناخترازو تاسيسأت

35,100

1,848.395 دحاو 25ينف و يرادا تازيهجت هيهت

0 1381
40817001

 و تالآ نيشام و تازيهجت نيمأت
يساسا تاريمعت

37,335 10,000 1,961ناريا يياضف نامزاس 13020180020 14,97510,399 295 دحاو  يرادا تازيهجت يزاسهب و نيمات
ينف و

25

2.996 عبرمرتم  و اه نامتخاس يساسا تاريمعت
تاسيسات

10,000

0 1384
40817005

 و تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
تاررقم ميظنت نامزاس يساسا تاريمعت
ييويدار تاطابترا و

139,958 40,000  و تاررقم ميظنت نامزاس
ييويدار تاطابترا

28,944 13020180030 3,62867,386 3,185.636 نامتخاس  يساسا تاريمعتو يزاس زاب
اهنامتخاس

30

378.670 هاگتسد 50تالآ نيشامو تازيهجت نيمات
50.911 هاگتسد  تازيهجت يساسا تاريمعت

تالآ نيشامو
500

0 1384
40817003

419,518ناريا يئاضف نامزاس نامتخاس نيمأت 10,000 3,949ناريا يياضف نامزاس 130201800480,000 313,52612,043 31.512 عبرمرتم  ينف ياهنامتخاس  هعسوت و داجيا
يصصخت و

10,000

25.460 عبرمرتم 4,000يشهوژپ و يداتس نامتخاس نيمات
63.925 راتكه 40تشدهام هاگتسيا نيمز كلمت

1399 1384
40817002

280,000يشهوژپ ياهاضف نيمات 10,000 85,000ناريا يياضف هاگشهوژپ 1302018005185,000 00 7.368 عبرمرتم  نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروآ

38,0001399 1394
10521062
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 يزاس مواقم يارجا و هعلاطم
 مهم زكارم و يتايلمع ياهنامتخاس
ا.ا. ج تسپ تكرش

408,825 40,000  يمالسا يروهمج تسپ تكرش
ناريا

25,800 1302018006258,000 24,14860,877 408,825 هژورپ  يزاس مواقم يارجا و هعلاطم
 زكارم و يتايلمع ياهنامتخاس
ا ا ج تسپ تكرش مهم

11399 1381
40819002

 زكارم يزاس مواقم يارجا و هعلاطم
 يروانف و تاطابترا ترازو مهم
تاعالطا

7,476 151  يروانف و تاطابترا ترازو
تاعالطا

170 1302018007972 6,045138 7,476 هژورپ  يزاس مواقمو يارجاو هعلاطم
هناختزارو ياهنامتخاس

11399 1381
40819001

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

195,889 75,000 75,000ناريا يياضف هاگشهوژپ 13020180080 22,99722,892 195,889 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502041

 رد نيون ياهيروانف يريگراكب همانرب1302019000
يطابترا ياه شخب تايلمع

1,558,054 150,000 131,839930,000 77,861268,354

1,558,054يتسپ تايلمع رد يروانف هعسوت 150,000  يمالسا يروهمج تسپ تكرش
ناريا

131,839 1302019001930,000 77,861268,354 57.139 دون  تخاس ريز هكبش هعسوت
يتسپ ياهدحاو

24,390

18 هاگتسيا  يريگيپ يرسارس هكبش هعسوت
يبايدرو

8,748

162 يتسپ دحاو  تامدخ هدش مامت تميق
يتسپ تالوسرمو

43

1399 1383
40811001

1,615,267,722لقن و لمح لصف1303000000 70,189,689 56,300,7171,224,035,459 133,348,654131,393,203
5,345,091يسانشاوه تامدخ هئارا همانرب1303005000 495,147 417,1502,517,212 1,078,149837,433

 زكارم و اه هاگتسيا يزاسون و يزاسهب
يسانشاوه

1,178,177 124,977 100,000روشك يسانشاوه نامزاس 1303005001650,112 165,705137,383 29,454.425 زكرم  ياه هاگتسيا يهدناماس
يسانشاوه

401399 1386
10407007

58,484تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 14,000 8,000روشك يسانشاوه نامزاس 13030050020 25,99610,488 44.133 هاگتسد  تازيهجت رياسو هنايارديرخ
يفرصمريغ

200

1,056.538 هاگتسد 47تازيهجت رياس

0 1381
10407003

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

64,246 20,404  ميلقا و يسانشاوه هدكشهوژپ
يسانش

23,000 13030050030 16,9133,929 64,246 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514007

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

34,108 2,000  و نكسم ،هار تاقيقحت زكرم
يزاسرهش

2,200 13030050040 25,8004,108 34,108 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514008

4,010,076يسانشاوه تاعالطا يروآ نف هعسوت 333,766 283,950روشك يسانشاوه نامزاس 13030050051,867,100 843,735681,525 4,010,076 هكبش  هزينردم و تاعالطا يروآ نف
 تازيهجت نيمات و ندرك
يسانشاوه

11399 1373
10407001
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 و هعسوت همانرب يربهار همانرب1303013000
لقن و لمح هزوح يرادهگن

527,579 56,841 33,00083,127 300,72853,883

81,948تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 6,841 20,000يزاسرهش و هار ترازو 13030130010 36,46418,643 62.136 ددع 1,000يرادا تازيهجتديرخ
792.480 هاگتسد 25تازيهجت رياس

0 1381
40709001

 يجنس ناكما و يياسانش تاعلاطم
 ياه حرط تاعلاطم و اه هژورپ
لقن و لمح يدربهار

445,631 50,000 13,000يزاسرهش و هار ترازو 130301300283,127 264,26435,240 1.874 رتموليك 135,000لوا هلحرم و يتامدقم تاعلاطم
192,627.500 هژورپ 1يدربهار ياه حرط تاعلاطم

1399 1353
40705006

829,211,575يلير لقن و لمح هعسوت همانرب1303015000 21,268,590 18,857,473705,130,772 44,926,54039,028,200
12,437,677يلير هكبش هب ليبدرا  لاصتا 294,186  و تخاس يصصخت ردام تكرش

 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

340,000 13030150018,615,814 1,313,5191,874,158 71,072.440 رتموليك 1751397نهآ هار ثادحا 1382
40701017

 زيربت - ناجنز نهآ هار ثادحا لاصتا
 ريسم زا جدننس - نادمه نهآ هار هب
راجيب

5,015,337 1,291  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

5,000 13030150025,005,709 03,337 41,794.475 رتموليك 1201399نهآ هار ثادحا 1391
40701089

3,413,957يلير هكبش هب ماليا لاصتا 1,291  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

2,000 13030150033,402,709 07,957 42,674.462 رتموليك 801399نهآ هار ثادحا 1391
40701084

37,422,774يلير هكبش هب راهباچ لاصتا 230,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

230,000 130301500436,720,000 0242,774 64,522.024 رتموليك 5801398نهآ هار يارجا و هعلاطم 1389
40701069

 نهآ هار هب رمشاك و دابآ ليلخ لاصتا
دهشم - قفاب

9,106,928 1,291  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

2,000 13030150059,102,709 0928 41,395.127 رتموليك 2201399نهآ هار ثادحا 1391
40701087

8,128,793يلير هكبش هب نوراغود لاصتا 45,032  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

80,000 13030150067,934,709 069,052 40,643.965 رتموليك 2001399نهآ هار ثادحا 1391
40701088

 نهآ هار هب ديلقا - دزي نهآ هار لاصتا
زاريش -ناهفصا

6,176,300 77,485  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

106,614 13030150075,189,515 0802,686 23,395.076 رتموليك 2641398نهآ هار ثادحا 1389
40701064
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1,847,227يلير هكبش هب راوزبس لاصتا 23,075  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

30,000 13030150081,686,925 0107,227 41,049.488 رتموليك 451397نهآ هار ثادحا 1389
40701063

7,514,849يلير هكبش هب بارس لاصتا 1,291  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

5,000 13030150097,505,709 02,849 48,482.896 رتموليك 1551398نهآ هار ثادحا 1391
40701082

7,146,450يلير هكبش هب جوساي لاصتا 25,828  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

30,000 13030150107,054,172 036,450 42,037.941 رتموليك 1701399نهآ هار ثادحا 1391
40701083

 نهآ هار هاگتسيا نتنآ ثادحا
درونجب نيارفسانيوج

10,481,546 170,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

140,000 13030150119,980,000 0191,546 87,346.220 رتموليك 1201398نهآ هار ثادحا 1389
40701067

 نارهت نهآ هار مود طخ ثادحا
زيربتهنايم

39,442 10,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

15,000 13030150120 014,442 89.641 رتموليك 4401395نهآ هار ثادحا و هعلاطم 1389
40701066

 نهآ هار يزاسون و مود طخ ثادحا
رهشمرخ - زاوها

2,383,113 10,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

101,000 13030150131,739,000 352,758180,355 19,859.275 رتموليك 1201396نهآ هار ثادحا 1387
40701056

 - نادمه - نارهت  نهآ هار ثادحا
جدننس

15,322,477 1,500,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

1,206,071 13030150149,900,000 967,6881,748,718 35,633.667 رتموليك 4301398نهآ هار ثادحا 1384
40701021

 -نيمخ - كارا نهآ هار ثادحا
ناهفصا -هميم -ناگياپلگ

6,936,023 23,075  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

35,000 13030150156,861,925 016,023 42,036.503 رتموليك 1651398نهآ هار ثادحا 1391
40701081

13,234,968انزا -ناراد - ناهفصا نهآ هار ثادحا 36,159  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

50,000 130301501613,083,841 064,968 41,102.385 رتموليك 3221398نهآ هار ثادحا 1391
40701078

 هار و دهشم - قفاب نهآ هار ثادحا
تاره - ناگنس - هيرديح تبرت نهآ

6,482,108 500,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

500,000 13030150170 4,596,594885,514 6,501.613 رتموليك 9971395نهآ هار ثادحا 1377
40701007

 - نيوزق يا هموح نهآ هار ثادحا
هيدمحم

3,826 1,291  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

2,000 13030150180 0535 191.300 رتموليك 201395نهآ هار ثادحا 1391
40701085
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 -دابآ مرخ -دورود نهآ هار ثادحا
كشميدنا

36,634,946 51,656  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

63,000 130301501936,448,344 071,946 99,822.741 رتموليك 3671399نهآ هار ثادحا 1390
40701075

 - ناجيرال - نهدور نهآ هار ثادحا
لمآ

64,198,528 92,298  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

120,000 130301502063,967,702 018,528 534,987.733 رتموليك 1201399نهآ هار ثادحا 1391
40701086

 و دنجريب - نادهاز نهآ هار ثادحا
دهشم - قفاب نهآهار هب نآ لاصتا

29,362,000 94,140  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

70,000 130301502129,197,860 00 38,634.210 رتموليك 7601399ثادحا و هعلاطم 1393
40701091

 - نارهت ريسلا عيرس نهآ هار ثادحا
ناهفصا - مق

152,742,652 760,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

922,788 1303015022149,640,000 890,242529,622 377,142.350 رتموليك 4051398نهآ هار ثادحا 1379
40701011

6,361,174ناهفصا - زاريش نهآ هار ثادحا 300,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

300,000 13030150230 4,586,5041,174,670 12,571.490 رتموليك 5061395نهآ هار ثادحا 1380
40701012

22,089,083رهشوب - زاريش نهآ هار ثادحا 51,656  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

63,000 130301502421,618,344 76,329279,754 88,356.332 رتموليك 2501398نهآ هار ثادحا و هعلاطم 1386
40701058

21,202,538روشك برغ نهآ هار ثادحا 1,497,996  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

1,680,000 130301502513,302,004 1,806,1792,916,359 32,519.230 رتموليك 6521399نهآ هار ثادحا 1380
40701014

 - تشر - نيوزق نهآ هار ثادحا
اراتسآ - يلزنا

41,008,311 4,000,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

2,800,000 130301502626,450,000 2,876,3364,881,975 105,691.523 رتموليك 3881399نهآ هار ثادحا 1381
40701016

3,917,074نادهاز - نامرك نهآ هار ثادحا 200,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

200,000 13030150270 3,103,624413,450 7,187.291 رتموليك 5451395نهآ هار ثادحا 1375
40701006

 - درونجب - ناگرگ نهآ هار ثادحا
دهشم

31,150,347 25,828  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

33,000 130301502831,057,172 034,347 54,649.731 رتموليك 5701399نهآ هار ثادحا 1389
40701061

749,150نورب هچنيا -ناگرگ نهآ هار ثادحا 400,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

161,000 13030150290 0188,150 9,364.375 رتموليك 801395نهآ هار ثادحا 1391
40701080
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 - زيرين - رهگ لگ نهآ هار ثادحا
باراد ينتنآ و زاريش - اسف - نابهتسا

21,557,028 200,047  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

250,000 130301503020,599,953 0507,028 38,841.490 رتموليك 5551399نها هار ثادحا 1389
40701060

 -تشد ديفس - هكرابم نهآ هار ثادحا
دركرهش

4,453,009 51,656  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

49,000 13030150314,268,344 084,009 49,477.877 رتموليك 901397نهآ هار ثادحا 1391
40701079

7,919,142هيمورا - هغارم نهآ هار ثادحا 900,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

900,000 13030150323,650,000 1,195,0631,274,079 43,995.230 رتموليك 1801398نهآ هار ثادحا 1380
40701013

 نيمارو - نارهت يا هموح راطق ثادحا
راسمرگ -اوشيپ -

5,501,261 900,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

266,000 13030150333,700,680 58,800575,781 45,843.842 رتموليك 1201396نهآ هار ثادحا 1389
40701071

 و مق نارهت يا هموح راطق ثادحا
 ثادحا و ينيمخ ماما هاگدورف ينتنآ
مق يدنبرمك نهآ  هار

4,109,145 50,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

200,000 13030150343,008,000 140,000711,145 26,682.759 رتموليك 1541396نهآ هار ثادحا 1389
40701065

 - هنايم نهآ هار ديدج روحم ثادحا
زيربت

25,443,442 2,750,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

2,059,000 130301503514,103,000 2,728,1773,803,265 127,217.210 رتموليك 2001398نهآ هار ثادحا 1379
40701008

58,291,158دهشم - نارهت نهآ هار ندرك يقرب 5,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

11,000 130301503758,199,900 72,6092,649 59,785.803 رتموليك 9751397نهآ هار ندرك يقرب 1387
40701054

 طوطخ يرادهگن و يزاسون ، يزاسهب
نهآ هار

29,090,167 2,175,727  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

2,320,000 130301503814,918,273 4,251,2165,424,951 16,000 هاگتسد 216حطسمه ريغ ياههاگرذگ ثادحا
6,679.950 رتموليك  يرادهگن و يزاسون ، يزاسهب

نهآ هار طوطخ
3,501

7,467.313 رتموليك  ريسم حالصا يارجا و هعلاطم
نهآ هار ياهروحم

301

1399 1379
40701009

10,392,086نهآ هار ناگوان يزاسهب 800,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

450,000 13030150392,658,000 3,849,8932,634,193 5,038.905 هاگتسد  يزاسزاب و يساسا تاريمعت
ويتوموكل

1,867

6 هاگتسد  يزاسون و يزاسزاب ،تاريمعت
يرفاسم و يراب ياهنگاو

106,272

23,121.262 هعومجم 15يتاريمعت يوپد

1396 1360
40701002
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 هار ياه هاگتسيا يزاسون و يزاسهب
نهآ

6,907,025 600,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

700,000 13030150403,450,000 969,1991,187,826 57,558.542 هاگتسيا 1201399نهآ هار ياه هاگتسيا يهدناماس 1386
40701059

6,976,199تاطابترا و مئالع يزاسونو يزاسهب 600,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

500,000 13030150413,290,000 1,626,908959,291 156.272 رتموليك  ياهمتسيس يزاسون و يزاسهب
يطابترا

12,000

15,457.379 هاگتسيا  ياهمتسيس يزاسون و يزاسهب
مئالع
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1399 1379
40701010

 هنيهب - نهآ هار اب لقن و لمح هعسوت
يژرنا فرصم يزاس

17,132,002 200,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

200,000 130301504211,496,000 4,057,2831,178,719 4,865.663  تفن رتيل نويليم
زاگ

3,5211396...)لاس25( تخوس ييوج هفرص 1379
40701001

 هار طوطخ يتيفرظ ياههاگولگ عفر
نهآ

24,397,734 1,000,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

1,400,000 130301504316,861,250 1,960,7153,175,769 33,000 هاگتسد 120اه عطاقت يزاس نميا
42,756.766 رتموليك 478اه هاگولگ عفر

1399 1387
40701052

 لقن و لمح يرابتعا و ينف ياهكمك
نهآ هار

1,311,161 200,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

230,000 13030150440 617,288263,873 38.564 يلدنص لداعم  و لمح ناگوان تيفرظ شيازفا
يلير لقن

34,0001395 1379
40701030

 - زاريش نهآ هار ثادحا رد تكراشم
سابع ردنب -رال -مرهج

22,126,701 1,291  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

15,000 130301504521,875,709 231,8052,896 41,358.319 رتموليك 5351399نهآ هار ثادحا 1389
40701076

 نايرش يزاس مواقم يارجا و هعلاطم
روشك نهآ هار هكبش يتايح  ياه

106,515 10,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

15,000 13030150460 70,03711,478 106,515 هژورپ 11395لوا هلحرم و يتامدقم هعلاطم 1381
40716001

8,500,702رفاسم لمح تيفرظ شيازفا 300,000  يروهمج نهآ هار يماهس تكرش
ناريا يمالسا

0 13030150475,200,000 2,527,774472,928 5,009.253 هاگتسد  و يرفاسم نگاو عاونا ديرخ
يتامدخ ياهنگاو

1,6971399 1362
40701015

 هطخ ود نهآ هار ثادحا رد تكراشم
15 رثكادح( زاوها - ناهفصا يقرب
)يمومع عبانم لحم زا دصرد

12,487,500 100,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

0 130301504812,387,500 00 27,811.800 رتموليك 4491399نهآ هار ثادحا 1395

757,109,558يا هداج لقن و لمح هعسوت همانرب1303016000 47,311,649 35,534,914505,647,690 81,041,39487,573,911
 - تشر - يلزنا هارگرزب ثادحا.
 - لمآ ،لباب - رسلباب - ناجيهال
رهشهب - يراس و دابآدومحم

12,677,336 1,600,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

1,000,000 13030160014,399,999 3,595,8902,081,447 25,253.659 رتموليك 5021399هارگرزب ثادحا 1361
40702042

 - ناگرگ - رهشهب هارگرزب ثادحا.
ناچوق - ناوريش - درونجب - رهشدازآ

10,430,918 1,100,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

673,600 13030160025,020,983 2,098,5471,537,788 20,412.750 رتموليك 5111396هارگرزب ثادحا 1375
40702043
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 ، ناهبهب - اضرهش يلصا هار ثادحا.
 جنم - ناگدرل ، مور تشد - ناديم اباب

ناديپس - نوگجنگ و هلديب -

6,482,976 564,838  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

500,000 13030160031,690,162 2,563,4351,164,541 24,280.809 رتموليك 2671397يلصا هار ثادحا 1373
40702028

 هب زنطن - ناشاك هار دازآ لاصتا
 ثادحا و ناتسدرا - دورداب - ناشاك
 - ناتسدرا و دورداب - ناشاك مود دناب
 - ناجنسفر -رانا - ناكدرا - نيئان
نيغاب

2,267,351 250,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

125,000 130301600430,000 1,614,616247,735 3,409.550 رتموليك 6651396موددناب ثادحا 1377
40702040

2,015,422جدننس-نادمه  هار مود دناب  ثادحا 76,915  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

105,000 1303016005847,085 428,194558,228 11,196.780 رتموليك 1801397مود دناب ثادحا 1382
40702051

 تسب گنس -دهشم هارگرزب  ثادحا
نوراغود-دابيات- ماج تبرت-ناميرف-

4,077,422 201,517 262,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160062,377,423 426,366810,116 18,121.870 رتموليك 2251396هارگرزب ثادحا 1381
40702092

 ،هاگشناد- ناجنز يلصا هار  ثادحا
يلغواويا - افلج و رها - زيربت

1,314,901 52,954  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

84,000 1303016007639,052 378,924159,971 7,513.720 رتموليك 1751397يلصا هار ثادحا 1365
40702021

 ،دابآرون - نيسره يلصا هار  ثادحا
 نيمخ ،درجورب - يدنولغچ - دنولامك
دنزاش - انزا و تالحم -

1,062,047 46,149  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

61,800 13030160080 704,596249,502 4,827.486 رتموليك 2201395يلصا هار ثادحا 1370
40702022

 -مق(مرح ات مرح هار دازآ ثادحا
)دهشم-راسمرگ

12,575,277 115,373  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

156,000 130301600910,966,055 01,337,849 35,929.363 رتموليك 3501398هار دازآ ثادحا 1391
40702783

 هوكزوريف - نهدور  مود دناب ثادحا
رهش مئاق -

6,675,533 884,523  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

1,037,000 13030160110 2,015,3472,738,663 33,377.665 رتموليك 2001395مود دناب ثادحا 1379
40702039

 - قمروس - اضرهش  مود دناب ثادحا
 تشدورم -رهش تداعس - رهشافص
 يهار هس - ناخ لپو زاريش يدنبرمك،
ديشمج تخت

4,696,901 300,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

204,234 13030160121,700,149 1,963,185529,333 11,512.012 رتموليك 4081396مود دناب ثادحا 1362
40702037

1,719,161سبط -دزي  مود دناب ثادحا 150,000 100,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160151,430,000 039,161 5,056.356 رتموليك 3401399مود دناب ثادحا 1391
40702781
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 ردنب - هيفرشا هناتسآ مود دناب ثادحا
رهشايك

757,303 11,080 14,700يزاسرهش و هار ترازو 1303016016618,837 28,00084,686 50,486.867 رتموليك 151397مود دناب ثادحا 1389
40702732

 نيكشم -ليبدرا مود دناب ثادحا
رها -رهش

2,663,577 35,514  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

72,000 13030160172,457,126 098,937 20,809.195 رتموليك 1281399مود دناب ثادحا 1391
40702803

 -رواگنك - دابآدسا مود دناب ثادحا
 مالسا - هاشنامرك - نوتسيب - هنحص
 - هواس و هاشنامرك يدنبرمك و دابآ
نادمه

2,365,032 62,301  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

83,200 1303016018469,235 1,327,080423,216 6,569.530 رتموليك 3601396يلصا هار ثادحا 1368
40702036

 - ناجريس - رانا مود دناب ثادحا
سابعردنب

3,857,568 200,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

390,240 13030160200 1,776,0401,491,288 7,563.858 رتموليك 5101395مود دناب ثادحا 1379
40702041

 ناراسچگ - ناديماباب مود دناب ثادحا
ناهبهب -

3,319,927 350,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

250,000 13030160212,450,229 0269,698 17,473.300 رتموليك 1901399مود دناب ثادحا 1390
40702741

  - جوساي - ناديماباب مود دناب ثادحا
مريمس

6,443,556 130,523 150,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160226,069,477 2,10491,452 31,586.059 رتموليك 2041399مود دناب ثادحا 1389
40702651

 - ارهز نيئوب مود دناب ثادحا
دابآ ميحر يهار هس -ناهفسناد

625,191 40,000 28,600يزاسرهش و هار ترازو 1303016024390,000 22,000144,591 11,367.110 رتموليك 551397مود دناب ثادحا 1389
40702668

 هچغاب - هيرديح تبرت مود دناب ثادحا
 - دورهاش  -راوزبس -روباشين -
راسمرگ- نانمس - ناغماد

4,182,694 260,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

264,800 13030160250 2,692,489965,405 7,089.312 رتموليك 5901395مود دناب ثادحا 1375
40702050

 - ناماس - ناريت مود دناب ثادحا
 و دركرهش يبونج رذگرانك ،رتشلاچ
دركرهش - خر هندرگ - نارداهب غاب

1,027,615 23,535 32,698يزاسرهش و هار ترازو 1303016026494,365 178,992298,025 8,563.458 رتموليك 1201398مود دناب ثادحا 1387
40702233

 -رال -مرهج مود دناب ثادحا
سابعردنب

2,744,801 45,199  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

53,200 13030160272,549,801 096,601 7,110.883 رتموليك 3861399مود دناب ثادحا 1391
40702798

 - تفاب - تفريج مود دناب ثادحا
ناجريس

1,638,906 20,663 36,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160281,511,337 070,906 6,070.022 رتموليك 2701399مود دناب ثادحا 1390
40702745
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1,881,155دورد - ناراد مود دناب ثادحا 230,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

100,000 1303016030771,000 473,089307,066 12,973.480 رتموليك 1451397مود دناب ثادحا 1381
40702045

 - راسناوخ - هنماد مود دناب ثادحا
نيمخ - ناگياپلگ

1,690,344 150,000 30,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160311,265,891 108,840135,613 15,366.764 رتموليك 1101397مود دناب ثادحا 1387
40702239

 - نيمخ - ناجيلد مود دناب ثادحا
زردوگيلا

1,271,747 50,000 70,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016032995,000 15,000141,747 9,935.520 رتموليك 1281398مود دناب ثادحا 1389
40702684

1,600,351ناهبهب - زمرهمار مود دناب ثادحا 35,302 41,400يزاسرهش و هار ترازو 13030160331,401,097 22,126100,426 16,003.510 رتموليك 1001399مود دناب ثادحا 1389
40702636

5,189,101دنجريب -نادهاز مود دناب ثادحا 80,000 90,200يزاسرهش و هار ترازو 13030160344,805,641 4,819208,441 11,531.330 رتموليك 4501397مود دناب ثادحا 1389
40702644

 و دابآ ناتسب -بارس مود دناب ثادحا
هار دازآ هب نآ لاصتا

322,764 50,000 66,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016035115,479 3,73787,548 3,753.070 رتموليك 861396مود دناب ثادحا 1389
40702663

1,548,706هنايم - مچرس مود دناب ثادحا 9,414 10,500يزاسرهش و هار ترازو 13030160361,491,403 1,68835,701 28,158.291 رتموليك 551399مود دناب ثادحا 1389
40702635

 - هواس يهار هس مود دناب ثادحا
 - نيزج رد هورق - هلصا  و ناربون
نيقروا - قمد - نزر

591,742 25,000 13,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016037445,000 6,000102,742 6,163.980 رتموليك 961397مود دناب ثادحا 1389
40702653

 -هيناطلس يهار هس مود دناب ثادحا
ناتسكات - رهبا

1,036,975 7,692  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

9,854 13030160381,002,308 017,121 10,067.720 رتموليك 1031398مود دناب ثادحا 1391
40702800

635,746ناراد -نب -دركرهش مود دناب ثادحا 13,681 20,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016040532,507 069,558 6,487.204 رتموليك 981399مود دناب ثادحا 1391
40702804

 رهش مالسا - رايرهش مود دناب ثادحا
رذگرانك و

1,545,879 250,000 32,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016041966,950 123,091173,838 51,529.300 رتموليك 301399مود دناب ثادحا 1386
40702229

 - دابآزوريف - زاريش مود دناب ثادحا
مج

3,979,131 57,686  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

100,000 13030160423,421,174 145,989254,282 14,737.522 رتموليك 2701399مود دناب ثادحا 1387
40702236
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 - نابهتسا - اسف مود دناب ثادحا
 تكراشم اب( ناجريس - هيورطق
)تفن ترازو

4,073,923 95,240 75,200يزاسرهش و هار ترازو 13030160433,589,214 21,659292,610 15,790.399 رتموليك 2581399مود دناب ثادحا 1389
40702608

 راديق - گنهآردوبك مود دناب ثادحا
هيناطلس -

2,198,216 38,458 42,600يزاسرهش و هار ترازو 13030160452,001,542 10,500105,116 13,738.850 رتموليك 1601399مود دناب ثادحا 1389
40702669

 ردنب - يوكدرك مود دناب ثادحا
نمكرت

721,369 2,600 7,600يزاسرهش و هار ترازو 1303016046667,418 10,50033,251 13,358.680 رتموليك 541396مود دناب ثادحا 1389
40702701

 و نجورب - ناگدرل مود دناب ثادحا
 - درك رهش هار سيلپ روحم مود دناب
نجورب - ناقاهد و نجورب

3,102,858 230,745  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

186,000 13030160472,179,255 212,386294,472 14,846.211 رتموليك 2091399مود دناب ثادحا 1387
40702234

 - دراهتشا - دابآدرم مود دناب ثادحا
 - ارهز نيئوب - هواس و ارهز نيئوب
نيوزق

3,072,200 230,745  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

210,800 1303016048789,255 973,356868,044 12,288.800 رتموليك 2501397مود دناب ثادحا 1379
40702038

 دجسم - يناثالم مود دناب ثادحا
ناميلس

1,446,217 9,999  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

8,500 13030160491,395,001 032,717 19,811.192 رتموليك 731399مود دناب ثادحا 1389
40702697

 هداج و هاگورين هب اكن مود دناب ثادحا
دابآريما ردنب هب رهشهب

934,036 120,000 41,400يزاسرهش و هار ترازو 1303016051670,572 18,98883,076 16,679.200 رتموليك 561399مود دناب ثادحا 1389
40702709

 ،دابآ مرخ - درجورب مود دناب ثادحا
 - دابآ مرخ و دابآ مرخ - تشدهوك
رتخدلپ

4,426,394 476,770 380,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160522,367,230 90,0001,112,394 22,699.456 رتموليك 1951397مود دناب ثادحا 1389
40702607

 - برغ دابآ مالسا هارگرزب ثادحا
نيريش رصق

3,452,378 282,419 276,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160561,780,581 161,335952,043 27,619.024 رتموليك 1251397هارگرزب ثادحا 1385
40702144

 هداج()ع( اضر ماما هارگرزب ثادحا
)نيچراپ

3,180,871 7,692 10,600يزاسرهش و هار ترازو 13030160572,997,923 91,41973,237 212,058 رتموليك 151397هارگرزب ثادحا 1386
40702232

2,676,294زيربت - رها هارگرزب ثادحا 450,000 150,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160581,664,153 124,016288,125 28,171.516 رتموليك 951398هارگرزب ثادحا 1386
40702230

527,853روپمب - رهشناريا هارگرزب ثادحا 50,926 77,800يزاسرهش و هار ترازو 13030160590 115,134283,993 21,114.120 رتموليك 251395هارگرزب ثادحا 1386
40702231
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 رذگرانك و دزي - قفاب هارگرزب ثادحا
رذكشا و چراز ياهرهش

2,462,393 30,766 33,127يزاسرهش و هار ترازو 13030160602,009,234 192,140197,126 16,982.021 رتموليك 1451397هارگرزب ثادحا 1387
40702235

 - هتخترانك - ناجزارب هارگرزب ثادحا
 تشد - زاريش و ناديماباب - هيمئاق
هيمئاق - نژرا

3,299,124 400,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

204,000 13030160611,900,000 338,020457,104 11,616.634 رتموليك 2841398هارگرزب ثادحا 1384
40702083

 - نادهاز - مب هارگرزب ثادحا
هواجريم

5,972,091 150,000 150,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160625,025,000 139,560507,531 14,219.264 رتموليك 4201399هارگرزب ثادحا 1386
40702241

 يهار هس سابعردنب هارگرزب ثادحا
نادور - بانيم

1,447,639 300,000 321,200يزاسرهش و هار ترازو 13030160630 380,647445,792 16,084.878 رتموليك 901395هارگرزب ثادحا 1383
40702075

1,279,649نزر - ناتسكات هارگرزب ثادحا 110,000 110,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016064710,142 116,241233,266 14,218.320 رتموليك 901397هارگرزب ثادحا 1385
40702143

 - ناريپسا -زيربت هارگرزب ثادحا
زودرون زرم - اناوراخ - اباباقآ

4,150,670 182,288  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

250,000 13030160653,464,676 30,839222,867 27,671.127 رتموليك 1501399هارگرزب ثادحا 1388
40702244

 - هوكربا -تفت هارگرزب ثادحا
قمروس

620,283 12,105 29,400يزاسرهش و هار ترازو 1303016066556,642 1,50020,636 6,202.830 رتموليك 1001398هارگرزب ثادحا 1389
40702721

 و لباز - نادهاز هارگرزب ثادحا
دمحم تسود - لباز هارگرزب

4,567,585 200,000 176,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160683,072,480 420,875698,230 19,859.065 رتموليك 2301399هارگرزب ثادحا 1385
40702141

  و دابآ رزخ - يراس هارگرزب ثادحا
رانك نوديرف - لمآ

809,689 100,000 51,740يزاسرهش و هار ترازو 1303016069350,705 188,258118,986 18,829.977 رتموليك 431399هارگرزب ثادحا 1384
40702097

 - ناديپس - زاريش هارگرزب ثادحا
جوساي

2,872,199 76,915 100,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160701,974,859 251,596468,829 22,439.062 رتموليك 1281398هارگرزب ثادحا 1384
40702084

 باراد - اسف - زاريش هارگرزب ثادحا
مگهك -

4,882,094 192,288 180,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160713,530,994 430,124548,688 13,948.840 رتموليك 3501397هارگرزب ثادحا 1383
40702077

3,263,618ساملس - نايفوص هارگرزب ثادحا 42,017 66,400يزاسرهش و هار ترازو 13030160722,614,305 199,293341,603 26,533.489 رتموليك 1231398هارگرزب ثادحا 1384
40702103

340,743لاهدرا دهشم- ناشاك هارگرزب ثادحا 7,692 7,600يزاسرهش و هار ترازو 1303016073206,334 70,82148,296 11,358.100 رتموليك 301396هارگرزب ثادحا 1385
40702168
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896,649دنرز - نامرك هارگرزب ثادحا 92,298 100,600يزاسرهش و هار ترازو 13030160740 320,548383,203 24,233.757 رتموليك 371395هارگرزب ثادحا 1385
40702140

1,180,032زيربت يبرغ رذگ رانك هارگرزب ثادحا 76,915  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

150,000 1303016076237,973 347,566367,578 78,668.800 رتموليك 151396هارگرزب ثادحا 1380
40702044

 ناوضر - اراتسآ  يلصا هار ثادحا
 مشاه هدازماما  ،ناوارس - تفش - رهش
 مشالك تشر و نيوزق -
نموف -لقجرم-نيياپ

9,295,757 500,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

518,000 13030160775,283,208 1,910,5661,083,983 22,839.698 رتموليك 4071399يلصا هار ثادحا 1374
40702033

 - نژرا تشد  يلصا هار ثادحا
 مرهج -رال ،ناتسروهك -رال ، نورزاك
 ناجزارب - يدمحا - دنلبزگ،
 ناجرباره - نايروس ، مج - دابآزوريف،

كباب رهش هب تاره  و  تاره -

4,690,224 76,915  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

130,000 13030160801,828,085 1,990,392664,832 6,681.231 رتموليك 7021398يلصا هار ثادحا 1370
40702020

  ،ناگچفلس - هواس  يلصا هار ثادحا
راسمرگ - مق و مق - هوآ

1,455,879 32,285  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

53,100 13030160810 1,127,297243,197 5,412.190 رتموليك 2691395يلصا هار ثادحا 1378
40702023

 رهوگ - دابآ لكسا يلصا هار ثادحا
نامزب - هوك

1,488,895 9,686 20,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160841,305,314 91,17262,723 11,453.038 رتموليك 1301398يلصا هار ثادحا 1386
40702220

 - تاداس هچغاب يلصا هار ثادحا
تخس يس - جوساي و بايرافرس

1,206,445 44,057 73,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016085950,943 6,000132,445 12,310.663 رتموليك 981399يلصا هار ثادحا 1389
40702690

 راي دمحم - بانب يلصا هار ثادحا
)هدقن يهار هس(

551,775 10,768 14,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016087376,232 35,570115,205 7,882.500 رتموليك 701397يلصا هار ثادحا 1384
40702082

 - دنبرد - داباهب يلصا هار ثادحا
دنبيان

1,663,901 7,748 12,400يزاسرهش و هار ترازو 13030160881,504,252 97,10042,401 15,846.676 رتموليك 1051399يلصا هار ثادحا 1384
40702138

2,635,613راسمرگ - قدنج يلصا هار ثادحا 11,767 20,400يزاسرهش و هار ترازو 13030160902,471,839 59,20572,402 10,981.721 رتموليك 2401397يلصا هار ثادحا 1387
40702227

1,146,834هاشنامرك - ليمح يلصا هار ثادحا 77,685  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

66,000 1303016092809,315 8,946184,888 22,936.680 رتموليك 501397يلصا هار ثادحا 1389
40702641
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1,704,308دابآ رون - نيلاد يلصا هار ثادحا 41,186  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

65,200 13030160931,450,814 43,797103,311 24,700.115 رتموليك 691399يلصا هار ثادحا 1385
40702136

653,185هلحم دالوف-ناغماد يلصا هار ثادحا 3,626 10,600يزاسرهش و هار ترازو 1303016094434,013 129,33075,616 9,331.210 رتموليك 701396يلصا هار ثادحا 1384
40702096

486,858ناسراف - كتشد يلصا هار ثادحا 60,000 60,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016095242,375 61,71962,764 19,474.320 رتموليك 251397يلصا هار ثادحا 1386
40702223

2,235,453قفاب - دنرز يلصا هار ثادحا 17,651 20,900يزاسرهش و هار ترازو 13030160961,893,420 160,918142,564 13,548.200 رتموليك 1651399يلصا هار ثادحا 1385
40702132

 - رسايك - يراس يلصا هار ثادحا
 - قدنج - ناملعم - ناغماد و نانمس
ناكدرا - ناناپوچ

5,647,917 600,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

194,000 13030160973,664,998 865,781323,138 8,742.900 رتموليك 6461396يلصا هار ثادحا 1367
40702031

 - حرد - هشيبرس يلصا هار ثادحا
78 ليم

1,620,133 38,458 34,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160981,314,851 83,739149,085 11,572.378 رتموليك 1401396يلصا هار ثادحا 1387
40702225

 - رهش تداعس يلصا هار ثادحا
 باب - ناتسورس - همارخ - ناجنسرا
 - كشط هدابآ -زيرين - نابهتسا و رانا
ناجنسرا

1,308,006 200,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

100,000 1303016099393,563 320,743293,700 5,232.024 رتموليك 2501397يلصا هار ثادحا 1383
40702078

736,713لكهايس-رگنس يلصا هار ثادحا 70,605 100,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016100205,506 151,310209,292 21,048.943 رتموليك 351396يلصا هار ثادحا 1384
40702094

2,065,545ناويرم - جدننس يلصا هار ثادحا 310,000 170,409يزاسرهش و هار ترازو 1303016101557,000 255,992772,144 15,888.800 رتموليك 1301398يلصا هار ثادحا 1385
40702133

 لت - كتشد هار هس يلصا هار ثادحا
هايس

391,714 11,767 18,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016102217,767 62,79781,383 9,792.850 رتموليك 401397يلصا هار ثادحا 1387
40702224

 روحم يهار هس يلصا هار ثادحا
پاش يماش -ناهفسناد

484,030 9,614 12,049يزاسرهش و هار ترازو 1303016103400,386 10,22851,753 15,613.870 رتموليك 311397يلصا هار ثادحا 1389
40702736

 - ديلقا - قمروس يلصا هار ثادحا
جوساي

4,219,504 107,681 101,600يزاسرهش و هار ترازو 13030161042,858,257 566,517585,449 22,207.916 رتموليك 1901399يلصا هار ثادحا 1385
40702139

779,271تفزاب -درك رهش يلصا هار ثادحا 58,000 58,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016105613,840 7,74341,688 5,566.221 رتموليك 1401398يلصا هار ثادحا 1389
40702728
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 - ماليا - دابآ حلاص يلصا هار ثادحا
ليمح

1,607,771 100,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

108,311 13030161060 889,799509,661 15,459.336 رتموليك 1041395يلصا هار ثادحا 1370
40702025

578,011هيورشب - سبط يلصا هار ثادحا 10,331  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

16,000 1303016107517,669 034,011 8,257.300 رتموليك 701399يلصا هار ثادحا 1391
40702799

1,683,072دابآ يجاح - نئاق يلصا هار ثادحا 20,767 18,681يزاسرهش و هار ترازو 13030161081,457,298 58,043128,283 9,900.423 رتموليك 1701397يلصا هار ثادحا 1387
40702226

 - توملا - نيوزق يلصا هار ثادحا
نباكنت

3,121,443 240,359  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

300,000 13030161091,674,641 388,731517,712 22,296.020 رتموليك 1401398يلصا هار ثادحا 1385
40702137

 - يلقماما - ناچوق يلصا هار ثادحا
 - نكسدرب -راوزبس ، ناريگجاب
 - كوهيد ، دهشم - سخرس ، ناتسجب
 - نيارفسا - ماب - ناچوق و دنبيان
يمايم - مرجاج - تساوخنس

2,593,639 180,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

201,700 1303016110361,280 1,109,746740,913 4,237.970 رتموليك 6121396يلصا هار ثادحا 1369
40702026

 دابآ ميحر - ياچالك يلصا هار ثادحا
نيوزق -

6,522,982 38,458 50,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161116,394,457 040,067 40,018.294 رتموليك 1631399يلصا هار ثادحا 1389
40702672

2,139,240مارد - رولك يلصا هار ثادحا 50,000 51,400يزاسرهش و هار ترازو 13030161121,988,804 10,85938,177 38,895.273 رتموليك 551399يلصا هار ثادحا 1389
40702742

 نورزاك - هتخت رانك يلصا هار ثادحا
 رينماباب - ينسمم دابآرون هار ثادحا و
هوانگ ردنب - ايلع ناشيم -

2,073,992 57,686  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

79,000 13030161131,446,079 220,166271,061 11,717.469 رتموليك 1771399يلصا هار ثادحا 1383
40702074

 ياه رذگ رانك يلصا هار ثادحا
ناميرف و روباشين ،نارانچ ،ناچوق

1,140,896 96,144 148,200يزاسرهش و هار ترازو 1303016114533,585 125,320237,647 20,743.560 رتموليك 551396يلصا هار ثادحا 1386
40702221

485,390هنايم لپ و رذگ رانك يلصا هار ثادحا 5,062 8,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016115344,450 70,76157,117 16,179.667 رتموليك 301397يلصا هار ثادحا 1385
40702171

772,001يچخليا رذگرانك يلصا هار ثادحا 12,362 16,400يزاسرهش و هار ترازو 1303016116622,683 57,42963,127 77,200.100 رتموليك 101397يلصا هار ثادحا 1386
40702222
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 ردنب - ناتسروهك يلصا هار ثادحا
ريمخ

566,644 20,000 55,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161170 331,000160,644 10,691.396 رتموليك 531395يلصا هار ثادحا 1383
40702076

 نيميس -راسمرگ يلصا هار ثادحا
هوكزوريف - تشد

1,506,841 342,304 350,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016118646,236 2,320165,981 17,320.010 رتموليك 871397يلصا هار ثادحا 1389
40702649

 - هروت - نارجاهم يلصا هار ثادحا
 هس ،لاز لپ - دابآ مرخ - درجورب
 - زاوها هداج هب يناثالم - دالوف يهار
كارا يدنبرمك و كشميدنا

3,945,164 320,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

308,000 13030161201,074,000 1,254,783988,381 9,645.870 رتموليك 4091396يلصا هار ثادحا 1375
40702027

( نازيملاراد- رهم يلصا هار ثادحا
)يلصا هار هب ليدبت

307,914 23,535 35,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016121120,460 22,961105,958 4,737.138 رتموليك 651396يلصا هار ثادحا 1389
40702688

 ،بآودنايم - هنايم يلصا هار ثادحا
 - رهشناوضر ،دنك قآ - دابآزوريف
لاخلخ - دابآزوريف و لاخلخ

4,689,603 169,213  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

190,800 13030161221,513,240 1,899,021917,329 10,957.016 رتموليك 4281398يلصا هار ثادحا 1379
40702029

710,206ورس - ولزان يلصا هار ثادحا 49,820 31,400يزاسرهش و هار ترازو 1303016123345,950 96,156186,880 14,204.120 رتموليك 501396يلصا هار ثادحا 1385
40702134

 - دابآ ايض  - دنواهن يلصا هار ثادحا
شرتبآ

904,219 30,766 40,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016124701,015 54,60177,837 12,219.180 رتموليك 741397يلصا هار ثادحا 1387
40702228

 - خياشم - دابآرون يلصا هار ثادحا
ناينز ناخ

818,050 6,457 10,700يزاسرهش و هار ترازو 1303016125767,873 033,020 10,099.395 رتموليك 811399يلصا هار ثادحا 1390
40702743

  نادمه يلصا هار ثادحا
راجيب-نادمه و ريالم-نادمه،نزر-

2,959,692 400,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

165,000 13030161261,127,530 511,818755,344 13,095.980 رتموليك 2261397يلصا هار ثادحا 1370
40702030

 - هدلب - كزاو يلصا هار ثادحا
ردبامرگ

1,032,305 3,229  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

10,680 1303016127801,771 175,33441,291 9,217 رتموليك 1121399يلصا هار ثادحا 1372
40702060

 - تفت و سبط - دزي يلصا هار ثادحا
قمروس - هوكربا

1,889,766 96,144  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

130,000 1303016128183,856 974,874504,892 5,692.066 رتموليك 3321396يلصا هار ثادحا 1375
40702032

3,012,520يريوك ياههار ثادحا 300,000 350,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161290 980,7961,381,724 4,315.931 رتموليك 6981395يريوك هار ثادحا 1385
40702131
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 و لگديب - نارآ يدنبرمك ثادحا
راسمرگ مق هداج هب لاصتا و ناشاك

1,533,079 50,000 30,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161301,335,891 52,52564,663 11,534 رتموليك 43هارگرزب ثادحا
8,296.936 رتموليك 125يلصا هار ثادحا

1399 1387
40702237

 - مشاه هداز ماما يدنبرمك ثادحا
فيرش ديس اقآ - مامخ

10,968,497 19,822 31,324يزاسرهش و هار ترازو 130301613110,767,793 0149,558 99,713.600 رتموليك 1101399هارگرزب ثادحا 1389
40702609

 فجن - رهش ينيمخ يدنبرمك ثادحا
دابآ

973,063 200,000 17,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016132589,005 74,77292,286 32,435.433 رتموليك 301396هارگرزب ثادحا 1387
40702238

 ياهدحاو يرادهگن و يزاسهب ،ثادحا
اههار رد رقتسم يرادهار

342,012 50,000  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

12,000 130301613765,000 92,470122,542 526.983 يرادهار دحاو  ياهدحاو يرادهگن و ثادحا
يرادهار

6491399 1389
40702645

 ياههار يرادهگن و يزاس نميا
روشك ينايرش

41,124,333 5,143,272  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

5,800,000 130301613825,586,728 04,594,333 1,223.902 رتموليك 33,6011399هار يرادهگن و يزاس نميا 1393
40702819

 هب رهشهب -دابآريما نتنآ  يزاسهب
ناغماد روحم

711,793 3,420 10,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016139681,877 016,496 11,863.220 رتموليك 601399يلصا هار يزاسهب 1391
40702757

959,847باراد - اسف ميدق هداج يزاسهب 70,000 80,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016141443,991 84,302281,554 9,598.470 رتموليك 1001397هار يزاسهب 1386
40702213

 دازآ هب دورهاش يلصا  هار يزاسهب
رهش

1,514,913 150,000 266,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016142677,662 181,643239,608 15,149.130 رتموليك 1001396يلصا هار يزاسهب 1384
40702093

 - درونجب  يلصا هار يزاسهب
تساوخنس

944,581 67,301 79,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016143513,181 99,419185,680 10,495.340 رتموليك 901396يلصا هار يزاسهب 1385
40702122

 يهار هس - نايمار  يلصا هار يزاسهب
دورهاش

646,068 1,710 155,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016144479,645 09,713 13,746.120 رتموليك 471396يلصا هار يزاسهب 1391
40702801

 نارهم - دابآ حلاص  يلصا هار يزاسهب
كشميدنا -نارلهد -

1,002,947 23,075 16,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016146846,925 0116,947 3,728.420 رتموليك 2691399يلصا هار يزاسهب 1391
40702769

706,869رقنس - هورق  يلصا هار يزاسهب 3,229 10,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016147677,771 015,869 9,300.900 رتموليك 761399يلصا هار يزاسهب 1391
40702805

608,316دبنگ - الق قآ يلصا هار يزاسهب 9,414 12,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016150451,680 73,28461,938 7,603.930 رتموليك 801396يلصا هار يزاسهب 1386
40702207

434,876نيمخ - كارا يلصا هار يزاسهب 38,458 50,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016151231,542 3,507111,369 7,014.130 رتموليك 621396يلصا هار يزاسهب 1389
40702683
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 - نيهمرف -كارا يلصا هار يزاسهب
نادمه -دنواهق - نيجنخ

1,497,725 19,229  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

40,000 13030161521,401,959 036,537 8,009.220 رتموليك 1871398يلصا هار يزاسهب 1391
40702802

 و هورق - دابآ دسا يلصا هار يزاسهب
رقنس - دابآدسا

1,167,674 9,686 20,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161531,105,314 032,674 10,615.220 رتموليك 1101398يلصا هار يزاسهب 1391
40702791

 مجن-دراهتشا يلصا هار يزاسهب
درگتشه-دابآ

616,414 62,875 62,400يزاسرهش و هار ترازو 1303016154177,125 194,802119,212 15,410.350 رتموليك 401396يلصا هار يزاسهب 1383
40702085

 - زمرهمار - زاوها يلصا هار يزاسهب
 ، مليد - ناجيدنه - رهشهام ،ناهبهب
  و قرودروخ - ناگداش - نيوخراد
ينف گنت تنايراو

2,495,823 160,037  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

170,000 13030161561,049,963 785,400330,423 7,255.299 رتموليك 3441397يلصا هار يزاسهب 1368
40702052

 - كلمغاب - هذيا يلصا هار يزاسهب
 زمرهمار، ديسربق - كي هرمن - لگتفه
 و رتشوش ياهرذگ رانك، كي هرمن -
هذيا تشد - 3 نوراك روحم و لوفزد

4,738,098 230,745  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

216,205 13030161572,749,255 916,224625,669 32,903.458 رتموليك 1441398يلصا هار يزاسهب 1370
40702024

 -رهش هرد -ماليا يلصا هار يزاسهب
نارلهد - نانادبآ

1,409,086 7,103 18,620يزاسرهش و هار ترازو 13030161581,137,897 74,200171,266 5,238.230 رتموليك 2691399يلصا هار يزاسهب 1389
40702705

 - ناليك - يكناويا يلصا هار يزاسهب
دنوامد - درسبآ

998,053 70,000 16,600يزاسرهش و هار ترازو 1303016159738,793 88,43484,226 16,361.500 رتموليك 611396يلصا هار يزاسهب 1386
40702211

 - زيربت -دابآ ناتسب يلصا هار يزاسهب
 بآودنايم ،يلغوا ويا يهار هس - دنرم
 ناتسب - بارس - ليبدرا ،رهشرذآ -
 و بآودنايم يدنبرمك ثادحا و دابآ
بانب يدنبرمك

5,837,661 210,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

200,000 13030161603,728,640 1,149,886549,135 11,559.720 رتموليك 5051399يلصا هار يزاسهب 1360
40702049

704,731هردناويد - راجيب يلصا هار يزاسهب 2,583 7,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016163664,417 1,50029,231 12,584.480 رتموليك 561398يلصا هار يزاسهب 1389
40702648
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 - هيرديح تبرت يلصا هار يزاسهب
 - روشلاك ،نافيتشن يهار هس - فاوخ
 - نئاق  ،دابيات - ناگنس يهار هس
 هيرديح تبرت و روشلاك - دابآ ميهاربا

دابيات - زرخاب -

4,527,724 120,000 156,409يزاسرهش و هار ترازو 13030161643,510,437 366,873374,005 7,674.100 رتموليك 5901396يلصا هار يزاسهب 1383
40702120

613,560ريالم - هروت يلصا هار يزاسهب 76,915 95,597يزاسرهش و هار ترازو 13030161660 180,995260,053 10,226 رتموليك 601395يلصا ه ار يزاسهب 1385
40702130

569,319رواگنك-ناكرسيوت يلصا هار يزاسهب 12,914  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

15,200 1303016167507,086 034,119 14,597.920 رتموليك 391396يلصا هار يزاسهب 1391
40702749

 - زودنالصا - افلج يلصا هار يزاسهب
راوس هليب - دابآ سراپ

5,422,515 35,383 12,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161685,207,313 91,35076,469 19,026.370 رتموليك 2851399يلصا ه ار يزاسهب 1386
40702210

 - جونهك - تفريج يلصا هار يزاسهب
نادور

3,017,635 140,000 140,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161701,997,200 273,843466,592 14,938.787 رتموليك 2021399يلصا هار يزاسهب 1385
40702125

 هلاخمچ-دور نسح يلصا هار يزاسهب
رسدور-

6,569,442 10,768 13,676يزاسرهش و هار ترازو 13030161716,344,832 114,00886,158 84,223.611 رتموليك 781398يلصا هار يزاسهب 1385
40702166

940,255هاگولگ - ناغماد يلصا هار يزاسهب 46,149  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

60,000 1303016172623,458 88,637122,011 8,547.770 رتموليك 1101396يلصا هار يزاسهب 1387
40702218

 - ناكبك -زگرد يلصا هار يزاسهب
ناچوق

1,971,748 130,756 62,900يزاسرهش و هار ترازو 13030161731,688,488 4,27585,329 21,908.311 رتموليك 901396هار يزاسهب 1389
40702654

 نانادبآ - رهش هرد يلصا هار يزاسهب
)هوك ريبك(

1,385,569 58,113 90,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016174999,887 21,737215,832 37,447.810 رتموليك 371396يلصا هار يزاسهب 1385
40702170

 هارو نادنبهن-لباز يلصا هار يزاسهب
كليم-لباز

1,311,234 76,915 91,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016176261,085 513,535368,699 10,406.619 رتموليك 1261397يلصا هار يزاسهب 1381
40702242

 -شاخ - نادهاز يلصا هار يزاسهب
 رهشناريا - زابرس - كسار و رهشناريا

دابآ متسر - نامزب -

2,622,453 75,935  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

120,000 1303016177191,665 1,950,715284,138 3,148.203 رتموليك 8331396يلصا هار يزاسهب 1361
40702048

 و باكتناجنز يلصا هار يزاسهب
راجيبناجنز

2,910,440 247,116 305,559يزاسرهش و هار ترازو 13030161781,471,884 117,542768,339 14,699.190 رتموليك 1981397يلصا هار يزاسهب 1387
40702611
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 -رابيوج -يراس يلصا هار يزاسهب
 - اكن و لمآ - ناتسمچ - رون ،الكايك
دابآريما

1,677,562 86,529 100,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016179961,471 268,529261,033 17,658.550 رتموليك 951399يلصا هار يزاسهب 1385
40702165

 نيرز - تشد ديفس يلصا هار يزاسهب
رهش

309,409 9,686 11,700يزاسرهش و هار ترازو 1303016180176,645 55,53855,840 6,188.180 رتموليك 501397يلصا هار يزاسهب 1387
40702216

 ،ناويرم - زقس يلصا هار يزاسهب
 - هناب - زقس و رهشناريپ - تشدرس
تشدرس

1,817,805 46,149 70,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161811,096,851 258,698346,107 5,330.800 رتموليك 3411399يلصا هار يزاسهب 1385
40702121

701,599هوكزوريف - نانمس يلصا هار يزاسهب 140,000 40,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016182493,073 028,526 10,793.831 رتموليك 651398يلصا هار يزاسهب 1391
40702795

263,815نارايماك - رقنس يلصا هار يزاسهب 7,692 7,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016183227,808 021,315 3,382.240 رتموليك 781399يلصا هار يزاسهب 1391
40702756

 - يضر يهار هس يلصا هار يزاسهب
يدنك ريما

614,923 15,383 12,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016184362,773 121,818102,949 12,298.460 رتموليك 501397يلصا هار يزاسهب 1385
40702169

 ردنب - ناجريس يلصا هار يزاسهب
 - اضرهش ،نامرك - ناجريس ،سابع
مرهج - زاريش و مريمس

758,446 35,302  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

70,241 13030161850 541,007111,896 1,225.276 رتموليك 6191395يلصا هار يزاسهب 1370
40702053

 كاپ - دابآ فيرش يلصا هار يزاسهب
تشد

553,400 46,149 52,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016186213,851 97,631143,769 27,670 رتموليك 201396يلصا هار يزاسهب 1386
40702208

 - نايارس - سودرف يلصا هار يزاسهب
مور - زيرفا

908,881 16,143 20,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016187688,466 56,998127,274 7,213.340 رتموليك 1261396يلصا هار يزاسهب 1387
40702217

 - ريق - دابآ زوريف يلصا هار يزاسهب
جنخ

1,081,833 48,000 40,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016189561,044 208,124224,665 7,070.804 رتموليك 1531398يلصا هار يزاسهب 1386
40702214

 ناتسجب - دابآ ضيف يلصا هار يزاسهب
 سودرف -دابانگ ،كوهيد - سودرف -
دنجريب - هيرديح تبرت و

4,100,754 290,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

295,180 13030161901,526,784 964,6531,024,137 10,001.830 رتموليك 4101396يلصا هار يزاسهب 1374
40702054

 دابآ شيرس - هورق يلصا هار يزاسهب
راجيب -

818,732 5,884 7,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016191774,616 5,00026,232 9,303.770 رتموليك 881399يلصا هار يزاسهب 1389
40702660

 دنبشارف - نورزاك يلصا هار يزاسهب
دابآ زوريف -

1,596,713 25,828 35,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161921,328,167 117,06790,651 9,337.502 رتموليك 1711399يلصا هار يزاسهب 1385
40702127
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368,779ناويرم - نارايماك يلصا هار يزاسهب 40,000 30,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016193165,539 27,500105,740 4,097.540 رتموليك 901399يلصا هار يزاسهب 1389
40702605

 ير ،سولاچ - جرك يلصا هار يزاسهب
 هدازماما هندرگ تنايراو و نيمارو -
)زاره روحم رد مشاه

5,277,843 360,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

350,000 13030161942,926,943 795,105845,795 28,528.900 رتموليك 1851399يلصا هار يزاسهب 1358
40702047

 و تفاب ـ نامرك يلصا هار يزاسهب
كوهيد - نامرك روحم

3,507,518 192,288 165,916يزاسرهش و هار ترازو 13030161952,077,712 462,503609,099 6,706.535 رتموليك 5231399يلصا هار يزاسهب 1381
40702079

 و جنخ - درمال يلصا هار يزاسهب
راد هلگ - تشدورمالع

905,343 105,000 80,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016198465,048 36,098219,197 4,947.229 رتموليك 1831397يلصا هار يزاسهب 1389
40702606

 - راهآ - كركشل يلصا هار يزاسهب
سولاچ هداج - نيزيد

281,132 19,229 26,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161990 127,901108,002 4,016.171 رتموليك 701395يلصا هار يزاسهب 1385
40702117

 يجاح -تفاب روحم يلصا هار يزاسهب
دابآ

781,194 3,874 10,800يزاسرهش و هار ترازو 1303016200742,126 024,394 4,622.450 رتموليك 1691399يلصا هار يزاسهب 1391
40702760

 - نييان روحم يلصا هار يزاسهب
سبط - روخ - كرانا

1,035,753 250,000 116,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016201380,000 199,14790,606 4,093.885 رتموليك 2531397يلصا هار يزاسهب 1383
40702090

 - تشدورم يلصا هار يزاسهب
نزدورد

442,364 35,302 50,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016203232,060 0125,002 9,830.311 رتموليك 451397يلصا هار يزاسهب 1390
40702740

 - ناميلس دجسم يلصا هار يزاسهب
تفزاب

1,706,147 100,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

100,200 13030162041,068,196 231,634206,117 13,649.176 رتموليك 1251398يلصا هار يزاسهب 1387
40702215

 - تفش - ارسالم يلصا هار يزاسهب
ناجنز

2,095,012 29,419  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

37,000 13030162051,990,581 038,012 12,251.530 رتموليك 1711399يلصا هار يزاسهب 1389
40702713

 يهار هس - ليجنم يلصا هار يزاسهب
مراط

1,147,599 23,535 38,600يزاسرهش و هار ترازو 1303016206596,911 223,218265,335 11,475.990 رتموليك 1001399يلصا هار يزاسهب 1385
40702123

1,154,126تشدرس- داباهم يلصا هار يزاسهب 3,556 7,200يزاسرهش و هار ترازو 13030162071,109,944 7,35026,076 10,686.350 رتموليك 1081399هار يزاسهب 1389
40702678

228,434قارع زرم - نارهم يلصا هار يزاسهب 32,304 42,900يزاسرهش و هار ترازو 13030162080 52,917100,313 20,766.727 رتموليك 111395يلصا هار يزاسهب 1385
40702205

46



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 نيهاش - بآودنايم يلصا هار يزاسهب
باكت -ژد

2,548,205 9,614 13,600يزاسرهش و هار ترازو 13030162092,139,386 169,995215,610 8,038.500 رتموليك 3171398يلصا هار يزاسهب 1386
40702209

543,560درجورب - دنواهن يلصا هار يزاسهب 15,383 24,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016210327,330 61,936114,911 9,059.330 رتموليك 601397يلصا هار يزاسهب 1386
40702212

10,278,368زاره يلصا هار يزاسهب 890,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

641,000 13030162117,238,180 349,2411,159,947 79,064.370 رتموليك 1301399يلصا هار يزاسهب 1385
40702126

 يلصا هار يزاسهب
جرك-درگتشه-ناقلاط

831,082 60,000 40,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016212450,000 144,742136,340 15,110.582 رتموليك 551398يلصا هار يزاسهب 1383
40702087

638,241هجالق هندرگ يزاسهب 92,298 123,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016213208,232 98,975115,736 31,912.050 رتموليك 201396يلصا هار يزاسهب 1385
40702128

 لپ -برغ دابآ مالسا روحم يزاسهب
رتخد

2,325,814 49,995 24,400يزاسرهش و هار ترازو 13030162142,195,005 056,414 14,720.340 رتموليك 1581397يلصا هار يزاسهب 1391
40702752

1,910,000تفريج - مب روحم يزاسهب 30,994 40,000يزاسرهش و هار ترازو 13030162151,839,006 00 20,319.149 رتموليك 941399يلصا هار يزاسهب 1394
40702827

1,143,906نارهت - مق ميدق روحم يزاسهب 425,000 47,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016216570,000 11,04690,860 8,867.488 رتموليك 1291399يلصا هار يزاسهب 1389
40702637

478,502رازين - مق روحم يزاسهب 110,300 48,100يزاسرهش و هار ترازو 13030162170 190,735129,367 10,633.378 رتموليك 451395يلصا هار يزاسهب 1385
40702243

1,665,213مرهج - زاريش  يلصا هاريزاسهب 100,000 100,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016218827,718 253,503383,992 10,407.581 رتموليك 1601398يلصا هار يزاسهب 1385
40702119

مئالع و تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
روشك ينايرش ياههار ينميا

739,870 40,000  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

43,000 13030162190 525,339131,531 39.857 رتموليك  ينميا تازيهجت و مئالع زيهجت
ينايرش ياههار يارب

18,5630 1384
40702062

1,095,621يزرم ياههار ليمكت 40,000 30,000روشك ترازو 1303016221400,000 577,86147,760 141.553 رتموليك 7,7401399يزرم ياه هار ليمكت 1363
40702059

 لمح ياهحرط يليصفت تاعلاطم ليمكت
لقن و

45,160 10,000 15,000يزاسرهش و هار ترازو 13030162220 020,160 1,456.774 ناتسا 311395يليصفت تاعلاطم 1391
40702806
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 رد زيخ هثداح طاقن حالصا و فذح
 تيولوا اب روشك ينايرش ياههار
ددرترپ ياهريسم

21,153,084 1,900,000  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

1,380,933 13030162237,949,708 4,983,1044,939,339 16,525.846 دروم  ياههار زيخ هثداح طاقن حالصا
ينايرش

1,2801399 1384
40702061

 ياه هار يزاس نميا و تلافسآ شكور
ينايرشريغ يعرف و يلصا

5,780,000 800,000  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

800,000 13030162244,180,000 00 115.600 رتموليك 50,0001399هار يزاس نميا و تلافسآ شكور 1394
40702828

 لقن و لمح يرابتعا و ينف ياهكمك
يا هداج

711,227 30,000  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

50,000 13030162250 596,47034,757 37.615 هاگتسد  و لمح ناگوان تيفرظ شيازفا
يا هداج لقن

18,9081395 1379
40702110

 - نارهت  هار دازآ ثادحا رد تكراشم
لامش

34,055,184 246,128  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

213,000 130301622630,073,872 759,4322,762,752 281,447.800 رتموليك 1211399هار دازآ ثادحا 1376
40702004

دابآ مرخ  هار دازآ ثادحا رد تكراشم
لاز لپ -

2,479,102 37,688  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

50,000 13030162270 2,172,209219,205 23,837.519 رتموليك 1041395هار دازآ ثادحا 1381
40702010

 هار دازآ ثادحا رد تكراشم
زاريش-ناهفصا

9,889,633 150,753  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

200,000 13030162289,045,247 72,712420,921 26,728.738 رتموليك 3701399هار دازآ ثادحا 1384
40702098

 - لاز لپ هار دازآ ثادحا رد تكراشم
زاوها - كشميدنا

10,158,970 40,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

101,000 13030162299,210,000 51,837756,133 56,438.722 رتموليك 1801399هار دازآ ثادحا 1386
40702204

 - زيربت هار دازآ ثادحا رد تكراشم
هيمورا

5,645,911 51,918  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

66,000 13030162305,344,082 0183,911 56,459.110 رتموليك 1001399هار دازآ ثادحا 1391
40702785

 - زيربت هار دازآ ثادحا رد تكراشم
ناگرزاب

33,547,687 2,310,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

28,000 130301623131,160,414 43,3485,925 134,190.748 رتموليك 2501399هار دازآ ثادحا 1386
40702203

 هار دازآ ثادحا رد تكراشم
دنهس ديدج رهشزيربت

595,653 30,766  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

34,400 1303016232302,082 30,000198,405 29,782.650 رتموليك 201397هار دازآ ثادحا 1389
40702610

 - نارهت هار دازآ ثادحا رد تكراشم
نهدور

2,281,136 63,279  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

100,000 13030162331,644,721 230,751242,385 65,175.300 رتموليك 351399هار دازآ ثادحا 1379
40702005
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 - نارهت هار دازآ ثادحا رد تكراشم
)تمه نابوتا همادا(جرك

1,209,681 340,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

700,000 13030162340 0169,681 71,157.705 رتموليك 171395هار دازآ ثادحا 1391
40702788

 - تشر هار دازآ ثادحا رد تكراشم
نيوزق

6,023,077 600,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

316,000 13030162352,977,556 1,148,423981,098 40,153.846 رتموليك 1501398هار دازآ ثادحا 1381
40702008

 - ناجنز هار دازآ ثادحا رد تكراشم
زيربت

3,901,070 37,688  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

50,000 13030162361,999,612 1,465,566348,204 13,687.964 رتموليك 2851396هاردازا ثادحا 1375
40702003

 - هواس هار دازآ ثادحا رد تكراشم
نادمه

1,701,127 50,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

110,000 13030162370 562,009979,118 9,720.725 رتموليك 1751395هار دازآ ثادحا 1381
40702007

ناگچفلس هار دازآ ثادحا رد تكراشم
دابآ مرخ -كارا -

14,727,913 115,373  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

140,000 130301623813,850,627 0621,913 49,925.120 رتموليك 2951399هار دازآ ثادحا 1391
40702784

 ناجريس هار دازآ ثادحا رد تكراشم
سابع ردنب -

7,552,438 4,176  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

6,600 13030162397,502,292 38,1191,251 25,174.800 رتموليك 3001399هار دازآ ثادحا 1381
40702009

 -زاريش هار دازآ ثادحا رد تكراشم
رهشوب

8,017,853 7,692  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

10,000 13030162407,997,742 02,419 34,860.230 رتموليك 2301399هار دازآ ثادحا 1391
40702796

رذگ رانك هار دازآ ثادحا رد تكراشم
)رهشمرچ - كيبآ( نارهت يبونج

7,173,465 67,301  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

100,000 13030162416,996,464 09,700 45,983.750 رتموليك 1561398هاردازآ ثادحا 1393
40702817

رذگ رانك هار دازآ ثادحا رد تكراشم
دهشم يلامش

712,150 18,828  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

20,000 13030162420 591,31082,012 9,890.972 رتموليك 721395هار دازآ ثادحا 1383
40702073

رذگ رانك هار دازآ ثادحا رد تكراشم
ناهفصا يبرغ

820,554 100,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

48,000 130301624350,000 405,156217,398 9,117.267 رتموليك 901396هار دازآ ثادحا 1375
40702002
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رذگ رانك هار دازآ ثادحا رد تكراشم
يراس - رهش مئاق

3,074,734 30,766  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

43,200 13030162442,999,234 01,534 69,880.300 رتموليك 441399هاردازآ ثادحا 1393
40702818

 - هغارم هار دازآ ثادحا رد تكراشم
دورتشه

9,539,253 15,383  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

5,000 13030162459,346,085 0172,785 103,687.532 رتموليك 921399هار دازآ ثادحا 1391
40702786

 سراف جيلخ لپ ثادحا رد تكراشم
)مشق(

1,252,800 400,000 -  يراجت دازآ هقطنم نامزاس
مشق يتعنص

350,000 13030162460 0502,800 501.120 لوطرتم 2,5001395لپ ثادحا 1392
40702814

 رذگ رانك هاردازآ ثادحارد تكراشم
ناهفصا يقرش

966,726 8,394  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

13,000 1303016247634,606 274,54336,183 10,741.400 رتموليك 901398هار دازآ ثادحا 1383
40702080

 و يساسا تاريمعت يارجا و هعلاطم
 ينف هينبا و گرزب ياهلپ يرادهگن
روشك ياههار

1,801,599 300,000  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

180,000 13030162481,142,000 0179,599 257.371 هاگتسد 7,0001399ينف هينبا يرادهگن و ريمعت 1391
40702787

 ياهروحم ينايرش ياههار يرادهگن
يبرغ بونج و بونج

13,169,869 1,000,000  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

974,000 13030162495,740,000 2,181,1563,274,713 1,092.754 رتموليك 12,0521399ينايرش ياههار تلافسآ شكور 1370
40702177

 ياهروحم ينايرش ياههار يرادهگن
يقرش

10,489,245 850,000  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

811,000 13030162504,880,000 1,237,3912,710,854 745.187 رتموليك 14,0761399ينايرش ياههار تلافسآ شكور 1370
40702178

 ياهروحم ينايرش ياههار يرادهگن
برغ و لامش

11,131,188 900,000  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

853,000 13030162515,130,000 1,421,3792,826,809 1,308.782 رتموليك 8,5051399ينايرش ياههار تلافسآ شكور 1370
40702179

53,923يرادهار تالآ نيشام ناگوان يزاسون 10,000  لقن و لمح و يرادهار نامزاس
يا هداج

30,000 13030162520 013,923 1,739.452 ناتسا 311395تالآ نيشام نيمات 1391
40702797

 - روشك برغ يهارگرزب روديرك
 لماش)هر( ينيمخ ماما ردنب ات ناگرزاب
 ،بآودنايم - هيمورا( ياهريسم
 مرخ - دابآرون ،هاشنامرك - بآودنايم
 و كشميدنا برغ يدنبرمك ،دابآ
هب اعمج زاوها برغ و بونج يدنبرمك
)رتموليك758 لوط

16,956,466 1,461,077  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

902,500 130301625310,466,671 1,321,3192,804,899 22,370.008 رتموليك 7581399يلصا هار يزاسهب 1383
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بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 يلحاس راون يهارگرزب روديرك ثادحا
 هچملش ات كرانك - روشك بونج
 ،سابعدنب - كرانك ياهريسم لماش
 ردنب ،ريمخ هار هس - يزاس يتشك
 - ناگنك ،هيولسع - هگنل ردنب - ريمخ
 - هوانگ - رهشوب ،كداغچ - جوم روخ
 - رهشهام - ناجيدنه ،ناجيدنه - مليد
هچملش - ادهش لپ و نادابآ

22,058,385 1,539,807  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

1,174,431 130301625415,278,712 1,358,5882,706,847 13,401.206 رتموليك 1,6461399يلصا هار يزاسهب 1370

40,000,000يياتسور ياههار ليمكت و هعسوت 6,000,000 0يزاسرهش و هار ترازو 130301625534,000,000 00 1,290.323 رتموليك 15,500يياتسور ياههار ليمكت و هعسوت
194.175 رتموليك 103,000يياتسور ياههار تلافسآ شكور

1399 1395

16,637,803يياوه لقن و لمح هعسوت همانرب1303017000 646,862 1,113,1807,906,758 3,913,4493,057,554
1,094,049تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 274,400 280,000يروشك يياميپاوه نامزاس 13030170020 139,323400,326 151,623.173 دنورف  ياميپاوه يرادهگن و ريمعت

)هنايلاسروطب(نكلاف
3

1,597.949 هعطق  و ينف،يرادا تازيهجت ديرخ
يتاسيسات

400

0 1381
40712001

 يللملا نيب هاگدورف زيهجت و ريمعت
زاريش

70,106 9,614 19,000يزاسرهش و هار ترازو 13030170030 041,492 70,106 هاگدورف 11395هاگدورف زيهجت و ريمعت 1390
40703356

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

78,826 16,222  و يدروناوه يلاع شزومآ زكرم
روشك يهاگدورف

19,040 13030170040 3,14140,423 78,826 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
30146290

983,692رسمار هاگدورف هعسوت 16,417 40,000يزاسرهش و هار ترازو 1303017005132,008 144,382650,885 983,692 هاگدورف 11396هاگدورف ثادحا 1389
40703353

 درادناتسا شيامزآ ياميپاوه ديرخ
زاورپ

866,528 31,781 40,000يروشك يياميپاوه نامزاس 1303017006473,644 320,455648 433,264 دنورف 21396اميپاوه ديرخ 1385
40712002

 لقن و لمح يرابتعا و ينف ياهكمك
يياوه

1,238,067 7,945 10,000يروشك يياميپاوه نامزاس 1303017007998,411 221,7110 284.941 يلدنص  يرفاسم ناگوان تيفرظ شيازفا
يياوه

4,3451399 1379
40703008

854,817رصعيلو هاگدورف ثادحا رد تكراشم 2,052 5,140يزاسرهش و هار ترازو 1303017008791,126 18,68637,813 854,817 هاگدورف 11399هاگدورف ثادحا رد تكراشم 1389
40703355

 يللملا نيب هاگدورف ليمكتو تكراشم
هر( ينيمخ ماما

11,451,718 288,431 700,000يزاسرهش و هار ترازو 13030170095,511,569 3,065,7511,885,967 11,451,718 هاگدورف 11399هاگدورف ثادحا 1386
40703014

6,436,116ييايرد لقن و لمح هعسوت همانرب1303018000 410,600 345,0002,749,900 2,088,394842,222
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يدنب هقبط
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بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

2,771,749يدايص ردانب ثادحا 127,000 140,000ناريا تاليش نامزاس 1303018002500,000 1,516,239488,510 110,869.960 ردنب 251398يدايص ردنب ثادحا 1366
40704007

1,230,739يدايص ردانب يزاسهب 143,600 85,000ناريا تاليش نامزاس 1303018003249,900 550,098202,141 87,909.930 ردنب 141398ردنب ثادحا 1374
40704001

2,433,628يدايص ردانب يهدناماس 140,000 120,000ناريا تاليش نامزاس 13030180052,000,000 22,057151,571 347,661.140 ردنب 71398ردنب يزاسهب و ثادحا 1388
40704017

91,168,345ندعمو تعنص لصف1304000000 5,650,718 5,836,42655,181,598 13,922,69610,576,907
359,236يندعم عبانم فاشتكا همانرب1304001000 38,861 3,000280,017 25,00012,358

 دحاو ياهانبريز نيمات هب كمك
جونهك مويناتيت يروآرف

359,236 38,861  نداعم يزاسون و هعسوت نامزاس
 ناريا يندعم عيانص و - ردام

يصصخت

3,000 1304001001280,017 25,00012,358 7.185 نت  تنمگيپ ديلوت هناخراك ثادحا
مويناتيت

50,0001399 1383
40304007

62,688درادناتسا نيودت همانرب1304002000 2,266 1,97022,566 31,9293,957
 ياهنامتخاس ريمعت و ليمكتو هعسوت
عجرم ياههاگشيامزا و يرادا

62,688 2,266 1,970درادناتسا يلم نامزاس 130400200122,566 31,9293,957 7.375 عبرمرتم 8,5001399نامتخاس تايلمع 1377
40301014

432,047درادناتسا يناسر عالطا و جيورت همانرب1304003000 53,732 64,350233,231 080,734
 نامزاس ياهنامتخاس ليمكت و ثادحا
اهناتسا رد درادناتسا يلم

432,047 53,732 64,350درادناتسا يلم نامزاس 1304003001233,231 080,734 17.853 عبرمرتم 24,2001398نامتخاس ييارجا تايلمع 1391
40301419

8,994,037يسانش نيمز تاعلاطم همانرب1304008000 627,830 932,4515,107,407 1,389,162937,187
2,504,701يياوه كيزيفوئژ ياه هداد تشادرب 205,830 تافاشتكا و يسانش نيمز نامزاس

روشك يندعم
328,451 13040080011,777,344 0193,076 12.524 يطخ رتموليك 200,0001399كيزيفوئژ ياه هداد ديلوت 1391

40303270

 نييعتو هياپ تاعالطا ياه هيال قيفلت
يندعم داوم شخب ديما طاقن

1,727,988 110,000 تافاشتكا و يسانش نيمز نامزاس
روشك يندعم

227,000 1304008002792,619 391,465206,904 78.545 عبرم رتموليك 22,0001399يندعم داوم فاشتكا 1377
40303002

 تارطاخم يدنب هنهپ ياه هشقن هيهت
يزيخ هزرل و يتخاس نيمز

523,254 12,000 تافاشتكا و يسانش نيمز نامزاس
روشك يندعم

15,000 1304008003415,266 53,61727,371 16,879.161 ناتسا 311399هشقن هيهت 1385
40303007

 هداد يتاعالطا  هاگياپ ليمكت و هعسوت
روشك نيمز مولع ياه

303,947 19,000 تافاشتكا و يسانش نيمز نامزاس
روشك يندعم

22,000 130400800497,397 113,82151,729 303,947 هژورپ  تاعالطا هاگياپ ليمكت و هعسوت
روشك نيمز مولع ياه هداد

11399 1379
40303008
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ات 1390
1393
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1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هيهت(ناريا يمومع يسانش نيمز
ا)هياپ تاعالطا

3,934,147 281,000 تافاشتكا و يسانش نيمز نامزاس
روشك يندعم

340,000 13040080052,024,781 830,259458,107 7.219 عبرم رتموليك  يتاعالطا ياههيال هيهت
 ،ييايميشوئژ ،يسانشنيمز
 يسانشنيمز ،ييايرد يسانشنيمز
ياهراوهام و يكشزپ

545,0001399 1372
40303001

936,457درادناتسا يارجا رب تراظن همانرب1304009000 20,000 11,700806,790 78,54419,423
 زيهجت و هعسوت هب كمك
 هرادا هوجو( راكمه ياههاگشيامزآ
ا) هدش

936,457 20,000 11,700درادناتسا يلم نامزاس 1304009001806,790 78,54419,423 515.954 هاگتسد  زيهجت و هعسوت هب كمك
راكمه ياههاگشيامزا

1,8151399 1383
40308005

 و نداعم،عيانص هعسوتو داجيا همانرب1304011000
يندعمو يتعنص ياه تخاسريز

79,825,385 4,813,269 4,744,38348,731,587 12,160,6009,375,546

 هب يرابتعا و ينف ياهكمك ياطعا
عيانص

16,040,501 601,787 566,715تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 130401100210,290,558 2,127,3362,454,105 2,467.769 هژورپ  و داجيارد تباث هيامرس ليكشت
 تخاسو يژولونكت هعسوت
يتعنص تازيهجت و تالآنيشام

6,5001399 1379
40308004

 هب يرابتعا و ينف ياهكمك ياطعا
 يليمكت و يليدبت عيانص ياهحرط
يزرواشك

3,317,221 224,187 227,920يزرواشك داهج ترازو 13040110031,800,342 478,006586,766 975.653 يديلوت دحاو 3,4001399ديلوت تيفرظ شيازفا 1382
40308002

 هب يرابتعاو ينف ياهكمك ياطعا
يتلود ريغ يندعم ياهحرط

4,090,116 196,690 219,902تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 13040110041,903,661 809,335960,528 584.302 دروم 7,0001399ندعم شخب تباث هيامرس ليكشت 1379
40309001

1,256,878يتعنص يروانف كرهش7 داجيا 84,000  نامزاس يصصخت ردام تكرش
 ياهكرهش و كچوك عيانص
ناريا يتعنص

117,059 1304011005531,016 355,335169,468 179,554 كرهش 71399يروانف كرهش داجيا 1385
40301010

 گرزب نداعم رد مزال ياهانب ريز داجيا
يندعم قطانم و

4,998,284 595,380  نداعم يزاسون و هعسوت نامزاس
 ناريا يندعم عيانص و - ردام

يصصخت

714,773 13040110062,648,961 351,191687,979 24,982.255 ندعم 200مزال ياهانبريز داجيا
1,833 دروم   رد مزال ياهانبريز  هعلاطم

 و هار ثادحا لماش نداعم
.... و يناسرقرب

1
1399 1384

40301001

 و بسكو يروانف تامدخ زكارم داجيا
راك

999,538 80,000  نامزاس يصصخت ردام تكرش
 ياهكرهش و كچوك عيانص
ناريا يتعنص

80,000 1304011007486,094 196,766156,678 9.550 عبرمرتم 100,000زكرم ثادحا
1,781.520 زكرم 25زيهجت

1399 1386
40301019

 يژرنا عيانص رارقتسا هژيو قطانم داجيا
روشك يبونج لحاوس رد رب

3,890,221 318,400  نداعم يزاسون و هعسوت نامزاس
 ناريا يندعم عيانص و - ردام

يصصخت

47,400 13040110083,021,335 378,931124,155 28,000 دروم   هژيو قطانم داجيا تاعلاطم ماجنا
رب يژرنا عيانصرارقتسا

5

72,119.635 دروم 52اهتخاس ريز نيمات هب كمك

1399 1384
40301004
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1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 ينتبم عيانص رارقتسا هژيو قطانم داجيا
 ياهبطق راوج رد رترب ياهيروانف رب
روشك يتعنص-يملع

2,935,700 60,000 80,000تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 13040110092,384,324 333,90377,473 978,566.667 هقطنم 31399نيون عيانص هژيو قطانم داجيا 1384
40301005

 و يتعنص يدربراك تاعلاطم حرط
يندعم

252,942 5,000 5,000تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 130401101049,728 162,98130,233 316.178 دادرارق 8001399يدربراك تاعلاطم 1369
40302019

 هعسوت و يروآون ءاقترا  هب كمك
نيون عيانص

5,153,462 260,000 276,786تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 13040110112,749,549 1,520,624346,503 5,726.069 دروم 9001399يروآون و يروانف هعسوت و ديلوت 1381
40308001

 زاگ لاقتنا هلول طخ ثادحا هب كمك
 ، جدننس ،داباهم ياهرهش هب نليتا
 ،هاشنامرك ،ناراسچگ ،زيربت،بآودنايم
 ،كشميدنا ،دابآ مرخ ،تشدهد
 و نادمه، يرايتخب و لاحمراهچ
ينسمم

8,955,764 586,260 عيانص يلم يصصخت ردام تكرش
يميشورتپ

595,954 13040110123,366,528 3,248,8371,158,185 4,264.650 رتموليك 2,1001399نليتا لاقتنا هلول طخ ثادحا 1383
40302004

 زاگ لاقتنا هلول طخ ثادحا هب كمك
يزكرم نليتا

508,632 26,000 عيانص يلم يصصخت ردام تكرش
يميشورتپ

26,500 1304011013277,309 86,38592,438 847.720 رتموليك 6001399نليتا زاگ هلول طخ ثادحا 1388
40302025

 ياه هشوخ هعسوت و داجيا هب كمك
يتعنص

800,000 76,000  نامزاس يصصخت ردام تكرش
 ياهكرهش و كچوك عيانص
ناريا يتعنص

105,300 1304011014519,941 098,759 16,000 يتعنص هشوخ 501399يتعنص هشوخ داجيا 1391
40308009

 هناخ هيفصت داجيا و ليمكت هب كمك
يتعنص  ياهكرهش بالضاف ياه

8,468,324 671,496  نامزاس يصصخت ردام تكرش
 ياهكرهش و كچوك عيانص
ناريا يتعنص

567,757 13040110155,609,476 855,526764,069 20.250  رد بعكمرتم
زور

297,300يتعنص باسپ ةيفصت

40.800  رد بعكمرتم
زور

60,000يتعنص باسپ ددجم هيفصت

1399 1381
40301003

 راتخاس ديدجت و يزاسون هب كمك
عيانص

5,000,000 249,568  نامزاس يصصخت ردام تكرش
 ياهكرهش و كچوك عيانص
ناريا يتعنص

319,304 13040110163,575,999 257,454597,675 2,000 هاگنب  ديدجت و يزاسون هب كمك
عيانص راتخاس

2,5001399 1382
40302015

 عيانص هب يرابتعا و ينف ياه كمك
ييايرد

728,600 50,000 61,820تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 1304011017528,760 088,020 24,286.667 دروم 301399تباث هيامرس ليكشت 1391
40308010

 عيانص هب يرابتعا و ينف ياه كمك
ينبل

2,589,691 80,000  نامزاس يصصخت ردام تكرش
 ياهكرهش و كچوك عيانص
ناريا يتعنص

70,792 13040110182,308,740 0130,159 5,179.382 يتعنص دحاو  هريجنز راتخاس ديدجت هب كمك
 و طبترم تامدخ ،ينبل عيانص
ريش فرصم جيورت

5001399 1391
40308011
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1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و داجيا يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
 تارداص يديلوت ياه عمتجم هعسوت
رتاوگ - كساج  لحاوس رد ارگ

6,042,723 558,501  يزاسون و شرتسگ نامزاس
يصصخت ردام  ناريا عيانص -

567,801 13040110194,319,306 0597,115 402,848.200 هژورپ 151399يرابتعا و ينف ياهكمك 1391
40302333

 عيانص هب يرابتعا و ينف ياهكمك
طسوتم و كچوك

3,796,788 90,000  نامزاس يصصخت ردام تكرش
 ياهكرهش و كچوك عيانص
ناريا يتعنص

93,600 13040110202,359,960 997,990255,238 3,781.661 هرقف  تخادرپ و تاليهست ياطعا
تاليهست دوس هناراي

502

150.762 رفن 12,592لاغتشا داجيا

1399 1379
40308003

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1304012000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

558,495 94,760 78,5720 237,461147,702

 ياهنامتخاس ريمعت و تازيهجت نيمات
يرادا

76,182 10,000 تافاشتكا و يسانش نيمز نامزاس
روشك يندعم

10,000 13040120010 28,15128,031 61.650 دروم 1,000تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
1,453.174 نامتخاس 10يرادا ياهنامتخاس تاريمعت

0 1382
40301013

29,313تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 1,967  و يراذگ هيامرس نامزاس
ناريا ينف و يداصتقا ياهكمك

2,000 13040120020 20,2475,099 29,313 هژورپ 10تازيهجت نيمات 1381
10422005

 ريمعت و تالآ نيشام ،تازيهجت نيمات
اهنامتخاس

7,257 2,225 2,293درادناتسا هاگشهوژپ 13040120030 02,739 11.175 هاگتسد 20تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
9.378 عبرمرتم 750نامتخاس يساسا تاريمعت

0 1391
40301418

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

39,672 19,672 ( ياروش تباقر يلم زكرم
1( تباقر

20,000 13040120040 00 39,672 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1394
10224093

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآنيشام

233,252 30,036 29,779درادناتسا يلم نامزاس 13040120050 123,03250,405 63.062 هاگتسد 2,893تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
6.338 عبرمرتم 8,017يساسا  تاريمعت

0 1377
40301015

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآنيشام

21,306 10,426  ياهشهوژپ و تاعلاطم هسسوم
يناگرزاب

4,500 13040120060 06,380 12,395 هسسوم 1تالآنيشام و تازيهجت نيمات
6.470 عبرمرتم 1,377يساسا تاريمعت

0 1391
40531006

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

151,513 20,434 10,000تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 13040120070 66,03155,048 100,000 هاگتسد 1تالآنيشام و تازيهجت نيمات
0.730 عبرمرتم 70,550يساسا تاريمعت

0 1381
40502023

7,676,929يناگرزاب لصف1305000000 678,918 614,3243,415,049 1,263,7291,704,909
6,324,557يلخاد رازاب ميظنت همانرب1305004000 603,918 528,0292,551,049 963,7381,677,823

162,500راسمرگ ينت رازه100 يوليس ثادحا 83,000 4,400يزرواشك داهج ترازو 130500400151,084 8,42315,593 1,625 نت رازه 1001397يزاس هريخذ تيفرظ شيازفا 1386
40502015

 راسمرگ ينت رازه100 يوليس ثادحا
يماو -

651,124 7,000 7,000يزرواشك داهج ترازو 1305004002637,123 10 6,511.240 نت رازه 1001397يزاس هريخذ تيفرظ شيازفا 1385
40502016
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1393
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 ليمكت و يرادهگن ،يزاسزاب ،زيهجت
 دوجوم مدنگ يا هريخذ تاسيسات
روشك

515,816 21,000  يناگرزاب يصصخت ردام تكرش
ناريا يتلود

14,076 1305004004107,057 321,88051,803 103.163 نت رازه  هريخذ تيفرظزيهجتو ليمكت
...تالغ يزاس

5,0001399 1376
40502006

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

39,618 6,418 7,642اه هناراي يزاس دنمفده نامزاس 13050040050 025,558 39,618 نامزاس 1تالآنيشام و تازيهجت نيمات
0 عبرمرتم 7,000يساسا تاريمعت

0 1390
30486009

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

22,206 3,500  ناگدننك فرصم تيامح نامزاس
ناگدننك ديلوت و

2,320 13050040060 11,3405,046 20,136 نامزاس 1تالآ نيشام و تازيهجت نيمأت
0.158 عبرمرتم 13,130يساسا تاريمعت

0 1381
40502020

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

7,000 4,000  يياتسور نواعت يزكرم نامزاس
ناريا

3,000 13050040080 00 5,810 نامزاس 1تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
0.030 عبرمرتم 40,000نامتخاس يساسا تاريمعت

0 1394
40502266

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

66,293 8,000 5,800ناريا تراجت  هعسوت نامزاس 13050040090 34,42418,069 43,956 نامزاس 1تالآنيشام و تازيهجت نيمأت
2.686 عبرمرتم 8,317يساسا تاريمعت

0 1387
40531003

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآنيشام

19,896 4,500 4,500روشك ياچ نامزاس 13050040100 010,896 9,715 نامزاس 1تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
6.363 عبرمرتم 1,600نامتخاس يساسا تاريمعت

0 1390
40162009

 و تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

1,533,129 141,500 120,000ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 13050040110 237,0071,034,622 3.419 عبرمرتم 230,250يكرمگ نكاما يساسا تاريمعت
4,750.786 كرمگ 157تازيهجت ديرخ

0 1381
40502026

 ديلوت يارب يرابتعا و ينف ياه كمك
 داجيا و فابتسد شرف هيلوا داوم
يفابيلاق ياه عمتجم

732,356 80,000 82,219تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 1305004012398,836 124,54746,754 6,277.337 هاگراك  داوم ديلوت ياهدحاو هب كمك
فابتسد شرف هيلوا

70

4,506.806 عمتجم   ياه عمتجم داجيا هب كمك
يفابيلاق

65

1399 1384
40502021

 ثادحا يرابتعا و ينف ياهكمك
 هتسب ،يروآرف ،يرادهگن تاسيسات
 تالوصحم هضرع زكارم و يدنب
يزرواشك

1,882,534 193,000  يياتسور نواعت يزكرم نامزاس
ناريا

218,572 13050040131,021,020 42,631407,311 457.187 هفرغ  ميقتسم هضرع زكارم ثادحا
يزرواشك تالوصحم

2,800

753.014 نت رازه 800يزاس هريخذ تيفرظ شيازفا

1399 1384
40502025

 يزاسهب يرابتعا و ينف ياهكمك
اهيياونان

692,085 52,000  يناگرزاب يصصخت ردام تكرش
ناريا يتلود

58,500 1305004014335,929 183,48562,171 7.887 دحاو 54,000اه يياونان يزاسهب
53.237 نت 5,000تالآنيشام و تازيهجت نيمات

1399 1384
40502031

1,352,372يجراخ يناگرزاب ميظنت همانرب1305007000 75,000 86,295864,000 299,99127,086
 ثادحا يرابتعا و ينف ياه كمك
يراگنوترپ تازيهجت ديرخ و تاسيسات

1,296,713 60,000 72,722ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 1305007008864,000 299,9910 8,259.318 دحاو 1571399ينف و يرادا تازيهجت هيهت 1380
40501002
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1393
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1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و هعسوت ،تخاس يارجا و هعلاطم
 و هچملش و هدبئوچ تاكرمگ زيهجت
هبازچ و رانكدنورا

55,659 15,000 13,573ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 13050070100 027,086 13,914.750 هژورپ  هعسوت و تخاس يارجا و هعلاطم
تاكرمگ زيهجت و

41395 1390
40501402

172,721,518يعيبط عبانمو يزرواشك لصف1306000000 14,798,187 10,645,45499,646,969 23,725,37723,905,531
24,220,979كاخ تظافح و يرادزيخبآ همانرب1306001000 2,309,000 1,628,00013,774,095 4,675,1191,834,765

311,900كرتا زيخبآ هزوح رد يرادزيخبآ 32,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

23,000 1306001001155,955 62,86038,085 2,818 راتكه رازه 110ييارجا تايلمع
24 راتكه رازه 80ييارجا - يليصفت تاعلاطم

1399 1384
40137013

 هچايرد زيخبآ هزوح رد يرادزيخبآ
هيمورا

505,995 90,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

61,700 1306001002110,000 164,80879,487 1,386.300 راتكه رازه 3651397يرادزيخبآ ييارجا تايلمع 1379
40137016

 ريوك هيشاح هزوح رد يرادزيخبآ
يزكرم

1,224,975 78,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

63,000 1306001003824,708 101,824157,443 4,899.900 راتكه رازه 2501399يرادزيخبآ ييارجا تايلمع 1379
40137015

 هعسوت يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
يرادزيخبآ تايلمع

126,732 5,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

4,000 13060010047,763 103,1786,791 21.404 رفن  و يلغش ياهتصرف تيبثت و داجيا
يداصتقا ياهتيلاعف هعسوت

5,9211399 1379
40137008

 زا تظافح و يرادزيخبآ ،ليس لرتنك
ناتسلگ زيخبآ هزوح

820,478 92,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

64,000 130600100586,177 424,407153,894 2,665.420 راتكه رازه  و يرادزيخبآ تايلمع يارجا
يعيبط عبانم

300

26 راتكه رازه  يليصفت و يهيجوت تاعلاطم هيهت
ييارجا -

802

1396 1383
40137005

 يرادزيخبآ تايلمع يارجا و هعلاطم
 و يبونج ناسارخ هوك هايس هزوح
يوضر

248,325 32,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

18,000 1306001006181,822 016,503 3.311 راتكه 75,0001399يرادزيخبآ يارجا و هعلاطم 1391
40137017

رد يرادزيخبآ تايلمع يارجا و هعلاطم
هخرك دس زيخبآ  هزوح

992,591 60,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

41,000 1306001007567,832 245,25178,508 1,269.880 راتكه رازه 770ييارجا تايلمع
16 راتكه رازه 924ييارجا-يليصفت تاعلاطم

1399 1375
40137012

رد يرادزيخبآ تايلمع يارجا و هعلاطم
گرزب نوراك زيخبآ هزوح

1,641,608 120,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

64,800 13060010081,083,096 263,092110,620 2,500 راتكه رازه 650ييارجا تايلمع
24 راتكه رازه 692ييارجا-يليصفت تاعلاطم

1399 1384
40137011

رد يرادزيخبآ تايلمع يارجا و هعلاطم
دورديفس دس زيخبآ ياه هزوح

2,701,800 70,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

48,500 13060010092,173,403 308,125101,772 26 راتكه رازه 1,200ييارجا -يليصفت ياه هژورپ هيهت
2,567.885 راتكه رازه 1,040يرادزيخبآ ييارجا تايلمع

1399 1377
40137003

رد يرادزيخبآ تايلمع يارجا و هعلاطم
 تسد رد ياهدس زيخبآ ياه هزوح
روشك نامتخاس

4,587,000 430,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

390,000 13060010102,494,340 920,911351,749 1,670 راتكه رازه 2,700يرادزيخبآ تايلمع يارجا
26 راتكه رازه 3,000ييارجا-يليصفت تاعلاطم

1399 1379
40137002
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رد يرادزيخبآ تايلمع يارجا و هعلاطم
روشك دوجوم ياهدس زيخبآ ياه هزوح

5,748,600 600,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

490,000 13060010112,635,173 1,536,434486,993 1,820 راتكه رازه 3,100يرادزيخبآ ييارجا تايلمع
26 راتكه رازه 4,100ييارجا-يليصفت تاعلاطم

1399 1379
40137001

 يرادزيخبآ تايلمع يارجا و هعلاطم
 زيخبآ ياه هزوح رد يراد ناوخبآو
روشك دس دقاف

5,310,975 700,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

360,000 13060010123,453,826 544,229252,920 3,540.650 راتكه رازه  و يرادزيخبآ تايلمع يارجا
باليس شخپ

1,5001399 1385
40137010

 يرادرب هرهب و هعسوت ،ءايحا همانرب1306002000
روشك ياهلگنجزا يلوصا

14,285,002 1,591,000 1,176,4007,744,942 2,101,8731,670,787

 ءافطا و تظافح ناگي تازيهجت نيمات
قيرح

2,079,860 300,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

195,000 13060020011,280,000 53,758251,102 850 هاگتسد 175قيرح ءافطا تازيهجت نيمات
64,370.300 ناتسا  و يتظافح تازيهجت نيمات و هيهت

يتيامح
30

1399 1381
40138011

 و اه لكشت يزاس دنمناوت و جيورت
 عبانم ءايحا و ظفح رد يلحم عماوج
يعيبط

756,171 90,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

50,000 1306002002548,802 067,369 60 رفن رازه 1,200نارادرب هرهب و نايرجم شزومآ
12 لكشت 3,200اهلكشت يزاسدنمناوت

30.751 هقيقد  ياه همانرب شخپ و ديلوت
يجيورت

21,000

1399 1391
40138012

 ياه لگنج زا ماد جورخ يهدناماس
روشك لامش

1,048,999 50,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

20,000 1306002003545,226 310,176123,597 75 دحاو  لگنج)نايعا(يقافترا قوقح ديرخ
نانيشن

4,145

556.120 يماد دحاو رازه  لگنج ماد ءازا هبام قوقح ديرخ
نانيشن

1,210

60 راتكه 1,087)تاينثتسم( هصرع كلمت و ديرخ

1399 1384
40138008

659,698نارابسرا ياه لگنج زا تنايص 15,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

7,000 1306002004527,955 58,14851,595 24,228.300 راتكه رازه 25لگنج يزاس ينغ و ايحا
65.500 راتكه رازه 122يرادلگنج ياه حرط هيهت

230 راتكه رازه  بيرخت لماوع شهاك و تظافح
لگنج

200

1399 1383
40138003

 بونج ،سرگاز ياه لگنج زا تنايص
روشك يزكرم قطانم و

5,665,953 720,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

600,000 13060020053,105,847 495,634744,472 1,716.955 راتكه رازه  لماوع شهاك و ايحا ،ظفح
لگنج بيرخت

3,3001399 1382
40138002

2,601,104روشك لامش يا لگنج زا تنايص 340,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

258,000 1306002006750,000 915,176337,928 1,408.285 راتكه رازه 1,8471397لامش ياهلگنج زا تنايص 1388
40138001

 يارجا يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
 ناهايگ و عترم و لگنج ياهحرط
ييوراد

497,056 16,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

12,200 1306002007339,938 103,40925,509 83.948 رفن  و يلغش ياهتصرف تيبثت و داجيا
يداصتقا ياهتيلاعف هعسوت

5,9211399 1379
40138005
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1394

 ينيب شيپ
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 هعسوت يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
بوچ تعارز

894,405 40,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

25,000 1306002008635,612 151,15242,641 5.963 راتكه  تعارز تهج تاليهست نيمات
بوچ

150,0001399 1378
40138006

 يلحاس ياهلگنج رادياپ تيريدم
1)ورگنام(

81,756 20,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

9,200 130600200911,562 14,42026,574 27.252 راتكه 3,0001396يلحاس ياهلگنج هعسوت و ايحا 1388
40138010

 يرادربهرهب و هعسوت ،ءايحا همانرب1306003000
روشك عتارم زا يلوصا

996,599 100,000 48,0000 640,192208,407

996,599روشك عتارم رادياپ تيريدم 100,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

48,000 13060030010 640,192208,407 3.400 راتكه رازه 86,100روشك عتارم هشقن هيهت
17.100 راتكه رازه  ياهحرط يراذگاو و هيهت

يرادعترم
18,467

4.507 راتكه رازه  يارچ هناورپ لرتنك و يهدناماس
ماد

86,100

1395 1380
40139001

3,017,890يجيورت تامدخ هئارا همانرب1306004000 780,000 300,0001,504,215 172,223261,452
 تيريدم تاعالطا هناماس رارقتسا
 يروآ رف ،ديلوت ، نيمات ،جيورت هريجنز
 هرهب و داجيا و يياهن لوصحم شورف و
 ينويزيولت يلم هكبش يرادرب
يزرواشك

3,017,890 780,000 300,000يزرواشك داهج ترازو 13060040011,504,215 172,223261,452 5 هقيقد  يجيورت يناسر مايپ و يهدناماس
يزرواشك شخب نيبطاخم هب

502,868

90 تكرش 2,600تيريدم تاعالطا هناماس
4.500 رفن  و ينف تامدخ هئارا هب كمك

يا هرواشم
59,900

1399 1382
40147003

 و يتظافح ششوپ حطس ءاقترا همانرب1306005000
يزبآ عبانم و رياخذ زا تنايص

1,320,144 189,000 144,000308,210 529,289149,645

 ،نايزبآ شرورپ ياهشور حالصا
يدايص ناگوان ليدعت و يريگيهام

625,155 93,000 92,000ناريا تاليش نامزاس 130600500127,780 353,38958,986 2,147.006 شور 150نايزبآ شرورپ شور حالصا
15,350.714 ناتسا 7يدايص راتخاس حالصا

1,130.919 دنورف 173يدايص ناگوان ليدعت

1396 1382
40155001

 ناگي زيهجت و نايزبآ رياخذ زا تظافح
تظافح

694,989 96,000 52,000ناريا تاليش نامزاس 1306005002280,430 175,90090,659 65,778.429 ناتسا  و يا هيامرس تازيهجت نيمات
يتارباخم  هعسوت

7

679.826 دنورف 345هطوبرم تازيهجت و روانش نيمات

1399 1379
40141001

 نويسازيناكم بيرض ءاقترا همانرب1306007000
يزرواشك

4,548,668 200,000 247,0002,593,340 844,600663,728

 هعسوت يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
يزرواشك نويسازيناكم

4,548,668 200,000 247,000يزرواشك داهج ترازو 13060070012,593,340 844,600663,728 78.297 رفن  و يلغش ياهتصرف تيبثت و داجيا
يداصتقا ياهتيلاعف هعسوت

58,0951399 1379
40142004

1,128,146يشرورپ نايزبآ ديلوت شيازفا همانرب1306008000 76,000 77,000566,056 260,476148,614
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 شيازفا يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
نايزبآ ديلوت

1,128,146 76,000 77,000ناريا تاليش نامزاس 1306008001566,056 260,476148,614 89.111 رفن  و يلغش ياهتصرف تيبثت و داجيا
يداصتقا ياهتيلاعف هعسوت

12,6601399 1379
40143002

21,541,234يغاب تالوصحم ديلوت شيازفا همانرب1306009000 1,990,498 1,196,00013,566,771 2,682,8322,105,133
 تاغاب هعسوت يارب بآ لاقتنا و نيمات
راد بيش يضارا رد

7,848,356 478,000 262,000يزرواشك داهج ترازو 13060090016,062,473 383,394662,489 46.167 راتكه 170,0001399بآ لاقتنا و نيمات 1386
40144007

633,917روشك نوتيز تاغاب حالصا و هعسوت 70,500 36,000يزرواشك داهج ترازو 1306009002180,000 246,657100,760 2,263.989 راتكه رازه 2801399تاغاب حالصا و هعسوت 1371
40144009

و حالصا يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
 و نيون ياهشور هب تاغاب هعسوت
يتسبراد شور هب روگنا تاغاب

5,521,961 573,798 360,000يزرواشك داهج ترازو 13060090032,618,532 1,429,622540,009 8.637 راتكه  حالصا و ثادحا تاليهست نيمات
تاغاب

639,3601399 1378
40144004

 شيازفا يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
يا هناخلگ و يعارز تالوصحم ديلوت

5,475,000 335,000 346,000يزرواشك داهج ترازو 13060090043,812,845 405,467575,688 1,825 راتكه رازه 3,0001399تاليهست نيمات 1378
40146010

 يعارز يضارا ليدبت رد تكراشم
رمثم تاغاب هب ناتسلگ ناتسا رادبيش

1,166,000 51,200 52,000يزرواشك داهج ترازو 1306009005774,921 217,69270,187 15,972.603 راتكه رازه  تاغاب هب رادبيش يضارا ليدبت
رمثم

731399 1378
40144003

 تخاسريز يارجا و يحارط و هعلاطم
يزرواشك ياهكرهش

896,000 482,000 140,000يزرواشك ياه كرهش تكرش 1306009006118,000 0156,000 537,600 هژورپ  ياهكرهش تاليهست نيمات
يزرواشك

1

358,400 هژورپ  ياهتخاسريز ليمكت و هعلاطم
يزرواشك ياهكرهش

1

1396 1392
40165001

 و ماد تالوصحم ديلوت شيازفا همانرب1306010000
رويط

4,561,426 325,000 351,0002,282,000 843,182760,244

1,011,879زمرق تشوگ و ريش ديلوت شيازفا 40,000 36,000يزرواشك داهج ترازو 1306010001784,000 106,98844,891 119.840 نت رازه 5,780ماخ ريش ديلوت شيازفا
1,050 نت رازه 304زمرق تشوگ ديلوت شيازفا

1399 1383
40145005

 شيازفا يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
رويط و ماد تاديلوت

3,352,062 270,000 300,000يزرواشك داهج ترازو 13060100021,340,000 736,194705,868 95.468 رفن  و يلغش ياهتصرف تيبثت و داجيا
يداصتقا ياهتيلاعف هعسوت

35,1121399 1379
40145007

197,485روشك ماد ندرك راد تيوه 15,000 15,000يزرواشك داهج ترازو 1306010003158,000 09,485 98.743 سار رازه 2,0001399ماد ندرك راد تيوه 1392
40145010

 هصرعرد بآ يرو هرهب دوبهب همانرب1306012000
يزرواشك

76,834,649 3,897,002 3,662,00047,250,079 8,325,09513,700,473

 هصرع رد كاخ و بآ تايلمع يارجا
يزرواشك ياه لكشت

9,715,443 620,000 612,000يزرواشك داهج ترازو 13060120014,695,226 2,837,142951,075 32.975 راتكه 289,600كاخو بآ تايلمع يارجا
2 راتكه 82,900تاعلاطم

1399 1376
40152002
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 ينيب شيپ
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 يزرواشك كاخ و بآ تايلمع يارجا
دنوم هزوح رد

2,111,751 110,000 98,000يزرواشك داهج ترازو 13060120021,306,929 378,060218,762 21.065 راتكه  ياراد يضارا يزاسون و زيهجت
هكبش

99,000

8.634 راتكه 3,050يضارا ءايحا و يشكهز

1397 1379
40152019

 هب هلول اب بآ لاقتنا تايلمع يارجا
ناتسيس تشد يزرواشك يضارا

150,124 1 1,000يزرواشك داهج ترازو 130601200310,000 32,851106,272 3.264 راتكه 46,0001399هلول اب بآ لاقتنا 1379
40152020

 ياهدس ريز يضارا يزاسون و زيهجت
 و لقتسم يفارحنا ياهدنب ،ينزخم
يرازيلاش

27,362,685 570,000 580,000يزرواشك داهج ترازو 130601200421,943,100 2,933,1931,336,392 30 راتكه  هكبش يضارا يزاسون و زيهجت
راد

378,688

31 راتكه  يزاسون و زيهجت ،ءايحا،يشكهز
يرازيلاش يضارا

516,195

1399 1379
40152004

 يزرواشك يضارا يزاسون و زيهجت
ماليا و ناتسزوخ

6,845,876 1 1,000رصن داهج هسسوم 13060120055,320,000 501,0701,023,805 13.262 راتكه 516,1951399يضارا يزاسون و زيهجت 1387
40152013

 و يزاسزاب يرابتعا و ينف ياهكمك
تاونق يزاسون

1,407,190 197,000 200,000يزرواشك داهج ترازو 1306012007900,200 0109,990 1,407,190 هژورپ 11398تاليهست نيمات 1392
40152039

 هعسوت يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
يرايبآ نيون ياهشور

29,241,580 2,400,000 2,170,000يزرواشك داهج ترازو 130601200813,074,624 1,642,7799,954,177 40.559 راتكه 700,000نيون يرايبآ ياهحرط يارجا
1.700 راتكه 500,000نيون يرايبآ ياه متسيس هعلاطم

1399 1382
40152008

 ياهيراميب اب هزرابم و يريگشيپ همانرب1306015000
نايزبآ و رويط ،ماد

1,508,019 150,000 134,600765,483 316,234141,702

 يئاسانش و شياپ ،تبقارم هكبش هعسوت
نايزبآ و رويط ،ماد ياهيراميب

191,680 15,000 10,300روشك يكشزپماد نامزاس 130601500196,624 49,89419,862 44.441  ديدزاب درومرازه
هنومن

 ياهيراميب زا تبقارمو يسررب
يماد

2,700

9.820 بعكمرتم  هريجنز(هناخدرس بصنو هيبعت
)درس

7,300

1399 1379
40150001

 ياهيراميب ينك هشير و هزرابم ،لرتنك
ماد و ناسنا نيب لاقتنا لباق

555,843 79,000 79,000روشك يكشزپماد نامزاس 1306015002249,852 116,03331,958 1.740 رس تبونرازه ناسنا كرتشم ياه يراميب لرتنك
 يا هيامرس تاكرادت و مادو
هطوبرم

319,4501399 1380
40133001

287,376يماد ياه هنيطنرق هكبش شرتسگ 30,000 26,300روشك يكشزپماد نامزاس 1306015003139,877 59,92931,270 3,363.212 دحاو  ياه هنيطنرق يزادنا هار و ثادحا
يللملا نيبو يزرم

52

598.346 دحاو  نيب ياه هنيطنرق هعسوت و زيهجت
يا هقطنم و يناتسا

188

1399 1382
40156001
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 و هبقرتم ريغ ياه يمديپا اب هزرابم
يا هنيطنرق ياهيراميب لرتنك

473,120 26,000 19,000روشك يكشزپماد نامزاس 1306015004279,130 90,37858,612 539.241 يرس  و يريگشيپ يا هيامرس تاكرادت
هبقرتم ريغ ياه يمديپا اب هزرابم

850

17.640 دحاو  شخب يكشزپماد يزادنا هار
يصوصخ

837

1399 1380
40150002

877,392نايزبآ رياخذ يزاسزاب و ريثكت همانرب1306016000 96,000 54,000324,048 269,420133,924
 ياهبآ رد نايزبآ رياخذ يزاس زاب
يلحاس

877,392 96,000 54,000ناريا تاليش نامزاس 1306016001324,048 269,420133,924 438.378 هعطق نويليم 468يرايواخ يهام هچب ديلوت وديرخ
124.469 هعطق نويليم 4,392يناوختسا يهام هچبديلوت وديرخ
245.720 هعطق نويليم 511نايزبآرياسديلوت وديرخ

1399 1369
40151001

 و طباوض نيودتو هيهت همانرب1306018000
ينف ياهرايعم

1,232,724 30,000 40,0001,108,273 054,451

 و تشك يوگلا حالصا همانرب نيودت
 تالوصحم ديلوت ينف ياهرايعم
ملاس و كيناگرا

1,232,724 30,000 40,000يزرواشك داهج ترازو 13060180011,108,273 054,451 15 يتاعلاطم هژورپ 1طباوض نيودت
39,764.810 ناتسا 31تشك يوگلا حالصا تاعلاطم

1399 1390
40146014

52,251ديلوت لماوع و اه هداهن ديلوت همانرب1306022000 10,000 15,00023,968 03,283
 هعسوت تهج يرابتعاو ينف ياهكمك
يتسيز ياهدوك ديلوت

52,251 10,000 15,000يزرواشك داهج ترازو 130602200123,968 03,283 26,125.500 هژورپ 21399تاليهست نيمات 1392
40146015

 يكيتنژ رياخذ زا تيامح و ظفح همانرب1306023000
رويط و ماد

848,274 75,000 63,300482,000 151,45676,518

 حالصا و ينژ عبانم تسارح و ظفح
رويط و ماد داژن

848,274 75,000 63,300يزرواشك داهج ترازو 1306023001482,000 151,45676,518 172.412 سار رازه 3,041)شيمواگ و واگ(ماد داژن حالصا
20,307.250 زكرم  غرم داژن حالصا زكارم زيهجت

لسع روبنزو يموب
12

60.090 سار رازه  و هدش حالصا چوق عيزوتو ديلوت
رتش و بسا داژن حالصا

1,336

1399 1379
40145004

3,320,484يلم يضارا تيكلام يهدناماس همانرب1306028000 830,000 354,000478,325 853,012805,147
  رد يعيبط عبانم هعسوت و ءايحا ، ظفح
نارهت لامش

1,388,579 400,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

160,000 1306028001400,000 24,523404,056 2,700 راتكه رازه  هصرع رد تلود تيكلام تيبثت
نارهت لامش يعيبط عبانم ياه

130

127.482 راتكه 8,139زبس ياضف ثادحا و يراك لگنج

1397 1388
40153002

1,931,905تاينثتسم كيكفت و يضارا يزيمم 430,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

194,000 130602800278,325 828,489401,091 7 راتكه رازه  كيكفت و يضارا يزيمم
تاينثتسم

162,270

88.446 راتكه رازه 9,000يتلود و يلم يضارا يراگندح

1397 1362
40153001
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دنس رودص و تيكلام يهدناماس همانرب1306029000
يزرواشك يضارا

1,924,810 780,000 415,000650,000 079,810

 يضارا شياپ و)رتساداك( يراگندح
يزرواشك

1,924,810 780,000 415,000يضارا روما نامزاس 1306029001650,000 079,810 1,924,810 هژورپ  شياپ و)رتساداك( يراگندح
يزرواشك يضارا

11399 1392
40142005

 و تافآ اب هزرابم و لرتنك همانرب1306031000
زره ياهفلع و يهايگ ي اهيراميب

748,289 228,000 118,000120,000 201,42980,860

445,438روشك يتابن هنيطنرق زيهجت و هعسوت 110,000 58,000روشك تاتابن ظفح نامزاس 130603100190,000 129,67957,759 50 هاگتسد  يهاگشيامزآ تازيهجت ديرخ
يا هنيطنرق ياهتياسو

4,889

76.103 راتكه رازه  هنيطنرق تافا اب هزرابم و يبايدر
يا

2,641

1397 1374
40158004

 و يتابن تافآ هيلع يقيفلت هزرابم
يمومع تافآ اب هزرابم تاناكما زيهجت
يناگمه و

302,851 118,000 60,000روشك تاتابن ظفح نامزاس 130603100230,000 71,75023,101 30 هاگتسد  هزرابم يارب تازيهجت ديرخ
يمومع تافآو يقيفلت

2,514

7,581.037 راتكه نويليم 30ازيراميب لماوع و تافآاب هزرابم

1396 1369
40158003

نش تيبثت و يياز نابايب اب هلباقم همانرب1306033000
ناور ياه

7,597,251 685,000 467,3005,535,605 277,853631,493

 يداب شياسرف اب هلباقم و ييادز نابايب
ناتسيس تشد

836,794 30,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

15,000 1306033001749,600 11,73230,462 30 رتموليك 400نكشداب ثادحا
40 راتكه 1,000يشاپ چلام

26.160 راتكه 30,000يراكلاهن

1399 1389
40157003

 هلباقم عماج ياه حرط يارجا  و هيهت
ييازنابايب اب

6,705,600 650,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

450,000 13060330024,783,112 226,318596,170 16,700 راتكه رازه 400تايلمع يارجا
8 راتكه رازه  نابايب اب هلباقم عماج حرط هيهت

يياز
3,200

1399 1379
40157001

 رد كاخ و بآ عبانم رادياپ تيريدم
 - دور هلبح زيربآ هزوح
رآ.ويلبد.لا.ما.سا

54,857 5,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

2,300 13060330032,893 39,8034,861 610 راتكه رازه 53يراد زيخبآ
200 راتكه رازه 57ييادز نايايب
210 راتكه رازه  تشد كاخ و بآ عبانم تيريدم

راسمرگ
53

1398 1377
40157002

 و نامرد ،وراد رب تراظن همانرب1306034000
اهيراميب صيخشت

1,255,900 174,187 71,000509,744 342,562158,407
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 هقطنم ياههاگشيامزآ زيهجت و ثادحا
يكشزپماد عجرم زكارم و يا

1,255,900 174,187 71,000روشك يكشزپماد نامزاس 1306034001509,744 342,562158,407 118,846 زكرم   يزادنا هار و زيهجت و ثادحا
 يسررب زكرم هلوزيا دحاو
ماد يرادهگنو

1

51,000 زكرم  صيخشتزكرمزيهجت و ثادحا
رويط ياهيراميب

1

2,045.299 باب  و اههاگشيامزآ ليمكت و زيهجت
 عجرم  و يسررب زكارم
يكشزپماد

531

1399 1369
40159001

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1306040000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

901,387 282,500 83,85459,815 238,530236,688

168,614نامزاس داتس يرادا نامتخاس ثادحا 25,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

20,700 130604000159,815 18,65344,446 12.800 عبرمرتم 13,1731396يرادا نامتخاس داجيا 1388
40162008

 و تالآ نيشام ،تازيهجت نيمات
اهنامتخاس يساسا تاريمعت

173,800 172,000 1,800يضارا روما نامزاس 13060400020 00 5,266.666 يضارا دحاو  و تالآ نيشام ،تازيهجت نيمات
اهنامتخاس يساسا تاريمعت

330 1394
40162010

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

128,781 20,000  و عتارم ، اهلگنج نامزاس
روشك يرادزيخبآ

14,754 13060400030 38,06755,960 4,024.400 زكرم 320تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 1381
40162003

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

29,275 9,000 6,000ناريا تاليش نامزاس 13060400040 5,7628,513 3,659.375 ناتسا 80تالآ نيشام و تا زيهجت نيمات 1384
40162006

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

23,792 1,500 - هسسوم يزرواشك داهج ترازو
 و يزير همانرب ياه شهوژپ
يزرواشك داصتقا

1,000 13060400050 19,5981,694 23,792 هسسوم 10تالآنيشام و تازيهجت نيمات 1381
40162007

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

298,488 45,000 32,200يزرواشك داهج ترازو 13060400060 116,269105,019 600 دحاو  تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
 و اهناتسا يزرواشكداهج نامزاس
يتامدخ و يديلوت ياهدحاو

69

13,531 دحاو  تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
 ياهدحاو روما و ترازو داتس
هعبات

19

0 1381
40162005
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 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآنيشام

78,637 10,000 7,400روشك يكشزپماد نامزاس 13060400070 40,18121,056 1,223.742 نامزاس  ياهنامتخاس ريمعت و ليمكت ناتسا -
يكشزپماد

31

1,312.935 نامزاس 31ينفو يرادا تازيهجت ديرخ ناتسا -

0 1381
40162002

442,639,010بآ عبانم لصف1307000000 25,114,918 22,255,332248,312,666 71,837,12075,118,974
201,929,092بآ هضرع همانرب1307002000 13,794,510 13,707,915106,291,498 29,319,92238,815,247

1,117,249مق رهش هب يرچوك دس زا يناسربآ 150,000 80,000مق يا هقطنم بآ يماهس تكرش 1307002002195,000 330,948361,301 9,310.408  رتم نويلبم
بعكم

1201396برش بآ نيمات 1378
40201387

 ياهرهش و رسلباب و لباب هب يناسربآ
 داوس ياهاتسور و اه رهش،فلا هورگ
 و رهش مئاق ،يلامش هوك داوس ،هوك
زربلا دس زا رابيوج

2,233,548 380,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

440,000 1307002005440,000 116,742856,806 21,897.529  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1021396اهرهش هب يناسربآ 1388
40201537

282,947رهش هزات و ساملس هب يناسربآ 45,000  ناجيابرذآ بالضافو بآ تكرش
يبرغ

40,000 1307002016155,000 042,947 23,578.917  رتم نويليم
لاس رد بعكم

121396اهرهش هب يناسربآ 1390
40201681

946,708نادابآ رهش هب يناسربآ 90,000 90,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1307002018300,000 242,327224,381 11,833.850  رتم نويليم
لاس رد بعكم

801396رهش هب يناسربآ 1373
40201177

 لامك دس زا كارا رهش هب يناسربآ
حلاص

1,991,556 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يزكرم

130,000 1307002019350,000 1,024,315387,241 30,639.323  رتم نويليم
لاس رد بعكم

651397رهش هب يناسربآ 1381
40201235

1,029,068دنجريب رهش هب يناسربآ 150,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبونج ناسارخ

110,000 1307002026260,000 224,490284,578 28,840.050  رتم نويليم
بعكم

4رهش هب يناسربآ

26,105.937 رتموليك 35بآ لاقتنا طخ ثادحا

1396 1378
40201227

3,057,148تمرمو زيربت رهش هب يناسربآ 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

120,000 13070020272,078,111 185,812573,225 19,472.280  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1571399اهرهش هب يناسربآ 1381
40201170

2,576,164ولمامدس زا نارهت رهش هب يناسربآ 300,000 200,000نارهت بالضاف و بآ تكرش 1307002030931,000 548,984596,180 21,468.033  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1201396رهش هب يناسربآ 1380
40201172

1,037,614ريق دس زا مرهج رهش هب يناسربآ 200,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

200,000 1307002032350,000 99,200188,414 49,410.190  رتم نويليم
لاس رد بعكم

211397رهش هب يناسر بآ 1388
40201536

2,251,416ريسم ياهرهش و لباز رهش هب يناسربآ 310,000 و ناتسيس بالضاف و بآ تكرش
ناتسچولب

390,000 1307002038400,000 390,360761,056 30,841.329  رتم نويليم
لاس رد بعكم

731396رهش هب يناسربآ 1382
40201138
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1,232,823يراس رهش هب يناسربآ 270,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

230,000 13070020400 204,692528,131 30,820.575  رتم نويليم
لاس رد بعكم

401395رهش هب يناسربآ 1374
40201146

622,745ناگداش رهش هب يناسربآ 60,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

60,000 1307002044100,000 222,273180,472 207,581.667  رتم نويليم
لاس رد بعكم

31396رهش هب يناسربآ 1382
40201179

4,213,495زاريش رهش هب يناسربآ 730,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

450,000 13070020461,800,000 338,477895,018 40,907.718  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1031397رهش هب يناسربآ 1380
40201211

1,256,961جرك رهش هب يناسربآ 100,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
زربلا

90,000 1307002050500,000 404,098162,863 15,712.013  رتم نويليم
لاس رد بعكم

801397رهش هب يناسربآ 1370
40201153

 افص دس زا نامرك رهش هب يناسربآ
دور

17,567,508 480,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نامرك

360,000 130700205216,000,000 91,086636,422 297,754.373  رتم نويليم
لاس رد بعكم

591399اهرهش هب يناسربآ 1388
40201543

1,500,000ناشيواگ زا هاشنامرك رهش هب يناسربآ 140,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

185,000 1307002053594,019 100,995479,986 17,647.059  رتم نويليم
لاس رد بعكم

851397رهش هب يناسر بآ 1388
40201535

451,048هردمرخ و رهبا ياه رهش هب يناسربآ 60,000 60,000ناجنز بالضاف و بآ تكرش 130700206672,000 25,327233,721 37,587.333  رتم نويليم
لاس رد بعكم

121396اهرهش هب يناسربآ 1388
40201640

4,712,737راولات دس زا نادمه رهش هب يناسربآ 230,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

320,000 13070020682,509,195 536,8921,116,650 43,636.454  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1081397رهش هب يناسربآ 1380
40201144

 يميظنت دس زا نارهترهش هب يناسربآ
جرك

3,795,547 400,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

350,000 1307002069700,000 1,225,5041,120,043 11,163.374  رتم نويليم
لاس رد بعكم

3401396رهش هب يناسربآ 1380
40201210

 ،زاوها ياه ناتسرهش هب يناسربآ
ناگداش و رهشمرخ ،نادابآ

14,221,860 850,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

700,000 130700207010,000,000 569,8482,102,012 26,336.778  رتم نويليم
لاس رد بعكم

5401399اهرهش هب يناسربآ 1388
40201546

 ناتسا ياهاتسور و اهرهش هب يناسربآ
مق هب يرچوكدس لاقتنا طخ زا يزكرم

1,536,039 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يزكرم

70,000 13070020731,280,000 086,039 384,009.750 هژورپ  ،هواس ياهرهش هب يناسربآ
 و ناجيلد ،نيمخ ،رومين ،تالحم
27 نازيم هب ريسم ياهاتسور
لاس رد بعكم رتم نويليم

41398 1391
40201693

 فارطا ياهكرهش و اهرهش هب يناسربآ
نارهت

1,529,361 90,000 60,000نارهت بالضاف و بآ تكرش 1307002074600,000 593,797185,564 4,933.423  رتم نويليم
لاس رد بعكم

3101397اهرهش هب يناسربآ 1374
40201196

 ،كلمغاب ،هذيا ياهرهش هب يناسربآ
نوديص و دواديم ، لت هعلق

1,582,910 150,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

160,000 1307002076591,000 430,195251,715 33,678.936  رتم نويليم
بعكم

471397اهرهش هب يناسربآ 1385
40201499
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 نيرز و باراد ياهرهش هب يناسربآ
تشد

626,349 180,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

150,000 1307002079160,001 0136,348 5,694.082 رتموليك  تاسيسات و لاقتنا طخ ثادحا
هتسباو

1101396 1389
40201673

5,154,683يبآ شنت ياراد ياهرهش هب يناسربآ 818,000  بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش
يصصخت ردام ،روشك

600,000 13070020802,200,000 356,6501,180,033 5,154,683 هژورپ 11397رهش هب يناسر بآ 1387
40201511

 تشد ياهرهش هب يناسربآ
ا،شوش،عيفر،هزيوه،)درگنسوس(ناگدازآ
نابيش ،ناتسب ، هيديمح،ناول

1,192,889 105,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

120,000 1307002081360,000 370,806237,083 8,969.090  رتم نويليم
بعكم

1331397اهرهش هب يناسربآ 1385
40201502

 و هيديما ،ريشمار ياهرهش هب يناسربآ
 ،ماماردنب ،ناجيدنه ،يراجاغآ ،هوكنايم
نارمچ ديهش ياه كرهش و رهشهام

2,641,722 150,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

140,000 13070020821,580,000 555,443216,279 35,222.960  رتم نويليم
بعكم

751397اهرهش هب يناسربآ 1373
40201500

 دازآ و نايمار ياهرهش هب يناسربآ
ريسم ياهرهش و رهش

859,247 40,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

15,000 1307002083750,000 26,08028,167 42,962.350  رتم نويليم
لاس رد بعكم

201398اهرهش هب يناسربآ 1388
40201544

 و يلزنا و تشر ياهرهش هب يناسربآ
مامخ

1,311,873 60,000 80,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1307002084400,000 599,377172,496 8,864.007  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1481397اهرهش هب يناسربآ 1350
40201133

 ياهرهش هب يناسربآ
 زمرهمار ،يناثالم ،دنوتگ،رتشوش،سيو
لگتفه و

1,166,399 120,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

120,000 1307002094384,000 337,167205,232 31,524.297  رتم نويليم
بعكم

371397اهرهش هب يناسربآ 1385
40201501

دزي هب دابآ تشهب زا مود طخ يناسربآ
ريسم ياهرهش و

5,121,666 200,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

300,000 13070021033,940,000 53,408628,258 34,144.440  رتم نويليم
بعكم

1501399برش بآ نيمات 1387
40201441

4,088,799نادهاز هب بآ لاقتنا مود طخ ثادحا 350,000 و ناتسيس بالضاف و بآ تكرش
ناتسچولب

500,000 13070021042,500,000 0738,799 20,443.995 رتموليك  تاسيسات و لاقتنا طخ ثادحا
هتسباو

2001398 1390
40201678

 هب يناسربآ هناخ هيفصت تاسيسات داجيا
يماو - يرچوك دس زا مق

974,811 60,000 60,000مق يا هقطنم بآ يماهس تكرش 130700210660,000 2,905791,906 4,641.957  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2101396بآ ياه هناخ هيفصت هعسوت 1388
40201538

393,704تشر برش بآ نيمات 90,000 100,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 13070021070 75,374128,330 3.579 بعكمرتم 110,0001395بآ نزخم ثادحا 1385
40201362

965,639زاوها رهش برش بآ نيمات 67,000 80,000زاوها بالضاف و بآ تكرش 1307002108500,000 163,827154,812 965,639 هژورپ 11397رهش هب يناسربآ 1383
40201243

568,028زاريش برش بآ نيمات 85,000 70,000زاريش بالضاف و بآ تكرش 1307002109177,000 144,41091,618 142,007  رتم نويليم
لاس رد بعكم

41396برش بآ نيمات 1383
40201276
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يدنب هقبط

 و ديدج
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
سرا هضوح

3,103,385 247,000 260,000يزرواشك داهج ترازو 13070021111,000,000 510,8331,085,552 85.932 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

35,000

1 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
 هعسوت قودنص لحم زا( يشكهز
)يلم

95,767

1399 1387
40201469

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
نوماه - نايرومزاج هضوح

309,446 22,000 23,500يزرواشك داهج ترازو 1307002112144,252 62,57957,115 1 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
 هعسوت قودنص لحم زا( يشكهز
)يلم

2,850

47.169 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

6,500

1398 1387
40201471

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
هيمورا هچايرد هضوح

2,616,166 413,000 435,000يزرواشك داهج ترازو 1307002113340,000 385,9101,042,256 93.435 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

28,0001398 1387
40201470

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
نامع يايرد هضوح

119,700 12,500 13,000يزرواشك داهج ترازو 130700211438,874 27,90927,417 59.850 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

2,0001397 1387
40201473

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
ناتسزوخ ناتسا زا جراخ - زد هضوح

656,389 20,000 21,000يزرواشك داهج ترازو 1307002115530,208 25,77759,404 65.639 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

10,0001398 1387
40201474

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
تول تشد هضوح

415,465 24,700 26,000يزرواشك داهج ترازو 1307002116251,662 48,90664,197 58.026 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

7,1601397 1387
40201475

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
دور هدنياز هضوح

1,913,196 280,000 293,960يزرواشك داهج ترازو 1307002117150,000 277,289911,947 65.972 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

29,0001397 1387
40201476

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
 ناتسا زا جراخ -نوراك هضوح
ناتسزوخ

971,740 52,300 46,000يزرواشك داهج ترازو 1307002118734,785 43,73694,919 97.174 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

10,0001398 1387
40201478

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
 ناتسا زا جراخ -هخرك هضوح
ناتسزوخ

2,451,932 290,000 287,000يزرواشك داهج ترازو 1307002119419,579 281,9001,173,453 82.280 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

29,8001398 1387
40201479

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
تشد و ناگرگ هضوح

570,227 55,000 52,800يزرواشك داهج ترازو 1307002120192,548 103,046166,833 28.511 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

20,0001397 1387
40201480

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
يزكرم هضوح

944,971 112,000 117,000يزرواشك داهج ترازو 1307002121200,000 174,285341,686 55.587 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

17,0001397 1387
40201472
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بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش  نامتخاس
دنوم هضوح

2,968,611 230,000 230,000يزرواشك داهج ترازو 13070021221,778,879 218,196511,536 60.584 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

49,0001399 1387
40201482

 و يرايبآ يعرف ياه هكبش  نامتخاس
 ناتسزوخ  يزرواشك يضارا يشكهز
ماليا و

21,571,444 1 1,000رصن داهج هسسوم 130700212315,755,000 1,701,3294,114,114 39.221 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

550,0001399 1387
40201490

 و يرايبآ هكبش و درولگ دس نامتخاس
يماو - يشكهز

368,723 1,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

1,000 13070021240 347,32319,400 17.984 راتكه 20,5031395يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1382
40201118

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
نادابآ

3,246,406 300,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

200,000 13070021251,150,000 995,979600,427 202.900 راتكه   و يلصا يرايبآ ياه هكبش داجيا
يشكهز

16,0001398 1368
40201092

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
غالبقآ

445,420 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

200 1307002127439,818 2,7042,697 60.478 راتكه 7,3651399يرايبآ هكبش ثادحا 1388
40201525

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
شومغوديآ

755,880 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

50,000 130700212850,362 322,898282,620 50.392 راتكه 15,0001396يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1368
40201572

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
روتسا

78,799 10,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

2,200 13070021290 33,37733,222 6.567 راتكه 12,0001395يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1384
40201587

1,609,352زربلا يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس 96,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

110,000 1307002130250,000 732,554420,798 30.949 راتكه 52,0001396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1367
40201560

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
نيبولب

246,405 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

30,000 1307002135137,686 2,12846,591 58.668 راتكه 4,2001396يرايبآ هكبش ثادحا 1388
40201529

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
دورلپ

819,113 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

5,000 1307002136604,729 152,42356,960 50.099 راتكه 16,3501396يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1369
40201589

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
راولات

1,137,690 10,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

200,000 13070021380 345,682582,008 47.404 راتكه 24,0001395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1374
40201569

1,343,138هرج يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس 180,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

200,000 1307002141180,000 403,389379,749 43.327 راتكه 31,0001396يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1374
40201577

745,604ريفج يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس 150,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

140,000 1307002142150,000 46,854258,750 18.640 راتكه 40,0001396يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1388
40201547

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ريشمچ

1,766,317 80,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

150,000 1307002146680,000 23,658832,659 44.158 راتكه 40,0001399يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1373
40201590
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
رهشمرخ

2,290,063 170,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

260,000 1307002148680,000 699,746480,317 143.129 راتكه   و يلصا يرايبآ ياه هكبش داجيا
يشكهز

16,0001398 1381
40201093

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
دابآريخ

29,450 1  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

1,000 13070021490 11,40317,046 2.454 راتكه 12,0001395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1383
40201619

 هرهز يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
تشاب هنب و

2,387,620 200,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

200,000 1307002159700,000 846,385441,235 31.835 راتكه 75,0001398يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1369
40201094

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
نادريز

982,513 90,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

90,000 1307002161310,000 170,707321,806 122.814 راتكه 8,0001397يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1369
40201553

 دس يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
يسگرن

584,261 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

1,000 1307002164578,583 5044,173 40.294 راتكه 14,5001398يرايبآ هكبش ثادحا 1388
40201527

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
خازايس

1,033,561 150,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

150,000 1307002171450,000 61,218222,343 46.980 راتكه 22,0001398يزرواشك با نيم ات 1384
40201582

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
يماو - خازايس

250,000 100  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

100 1307002172207,397 36,0986,305 11.364 راتكه 22,0001396يزرواشك بآ نيمات 1389
40201644

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
دورافش

614,521 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

5,000 1307002177421,332 139,90448,284 89.061 راتكه 6,9001396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1369
40201555

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ناين و ليمش

253,247 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناگزمره

25,000 13070021780 159,09549,152 126.624 راتكه 2,0001395يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1374
40201606

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
نوديص

6,621 1  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

1,000 13070021810 2,6602,960 0.650 راتكه 10,2001395يرايبآ هكبش ثادحا 1388
40201531

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ترامع

1,814,451 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

100 13070021821,800,000 8,6095,741 106.732 راتكه 17,0001398يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1368
40201568

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
زربلا يعرف

1,070,445 133,000 140,000يزرواشك داهج ترازو 1307002183400,000 110,649286,796 45.358 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

23,6001397 1382
40201113

 هرق يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
يماو -لگنيرز و وس

3,000 1,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

1,000 13070021851,000 00 0.213 راتكه 14,1001396يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1393
40201765

1,105,037ريق يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس 26,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

30,000 1307002188100,002 742,980206,055 40.927 راتكه  و يرايبآ ياه هكبش داجيا
يشكهز

27,0001396 1373
40201561
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
گرزب نوراك

5,229,591 500,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

500,000 13070021891,900,000 1,276,5791,053,012 51.020 راتكه 102,5001399يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1366
40201091

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
اضراكاك

199,383 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

50,000 13070021900 68,98880,394 15.337 راتكه 13,0001395يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1387
40201613

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
فارحنا متسيسو هخرك

10,771,183 900,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

900,000 13070021912,900,000 4,478,1721,593,011 43.136 راتكه 249,7001398يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1370
40201096

540,324ريهك يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

2,000 1307002194452,927 40,68344,713 108.065 راتكه 5,0001396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1383
40201554

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
درولگ

1,079,309 130,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

130,000 1307002201150,000 341,973327,336 51.396 راتكه 21,0001396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1374
40201576

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
اپمشم

289,429 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

40,000 13070022060 55,615173,814 8.040 راتكه 36,0001395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1387
40201632

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
بامرن

2,147,205 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

50,000 13070022082,050,000 4,61212,593 71.574 راتكه 30,0001399يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1388
40201626

376,354بهن يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس 10,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نيوزق

10,000 1307002210310,000 15,02031,334 14.475 راتكه 26,0001397يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1386
40201625

5,076,307زاره يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس 25,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

5,000 13070022125,000,000 25,19921,108 52.177 راتكه 97,2911399يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1378
40201595

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش نامتخاس
كرتا هضوح

391,233 31,400 33,000يزرواشك داهج ترازو 1307002219153,600 70,017103,216 47.124 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

8,000

1 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
 هعسوت قودنص لحم زا( يشكهز
)يلم

14,240

1399 1387
40201468

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش نامتخاس
دورديفس هضوح

1,481,259 217,500 229,000يزرواشك داهج ترازو 1307002220200,000 163,749671,010 70.738 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

20,9401397 1387
40201477
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 يشكهز و يرايّبآ ياه هكبش نامتخاس
روشك برغ يزرم هضوح

1,901,168 220,000 220,000يزرواشك داهج ترازو 130700222140,000 434,702986,466 139.561 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

13,000

1 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
 هعسوت قودنص لحم زا( يشكهز
)يلم

86,880

1399 1387
40201481

 يرايّبآ يعرف ياه هكبش نامتخاس
روشك زيربآ هضوح

5,058,859 180,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

405,000 13070022222,300,000 1,002,8171,171,042 49.597 راتكه 102,0001399يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1387
40201445

 هكبش  يرابتعا و ينف ياه كمك
 ياه هضوح يشكهز و يرايبآ يعرف
)نارادرب هرهب مهس نيمات(روشك زيربآ

943,646 35,000 40,000يزرواشك داهج ترازو 1307002228316,769 411,791140,086 3.495 راتكه 270,0001398يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1387
40201483

 ياه هكبش يرابتعا و ينف ياه كمك
 زيربآ ياه هضوح يرايّبآ يعرف
)نارادرب هرهب مهس نيمات(روشك

616,242 30,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

55,055 1307002229275,000 77,574178,613 2.282 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

270,0001399 1387
40201460

ياهرهش هب بآ لاقتنا  يارجا و هعلاطم
نامرك ناتسا يلامش

6,415,030 200,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نامرك

10,000 13070022306,200,180 04,850 6,414,850 هژورپ 1هعلاطم
1  رتم نويليم

بعكم
180بآ لاقتنا

1399 1393
40201766

117,274,363بآ نيمات همانرب1307003000 8,795,362 7,369,37167,078,444 19,397,94714,633,239
 دصرد15()كروگ(نايسراپ دس ثادحا
)عبانم رياس دصرد85 ،يمومع عبانم

750,116 70,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

100,000 1307003004215,088 0365,028 2,820  رتم نويلبم
بعكم

 ،برش بآ لاقتنا و نيمات
تعنص و يزرواشك

2661399 1391
40201705

31,934هشمار هب تساوخدزيا دس زا بآ لاقتنا 5,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

5,000 13070030100 20,4741,460 384.747 رتموليك 831395بآ لاقتنا هناماس ثادحا 1380
40201101

 ناخيلع دنب و هيوتود دس زا بآ لاقتنا
70 تبسن هب( مق هليسم تشد هب
 رياس دصرد30 و يمومع عبانم دصرد
)عبانم

689,573 50,000 50,000مق يا هقطنم بآ يماهس تكرش 1307003011550,000 039,573 11,492.883  رتم نويليم
بعكم

601398باسپ لاقتنا 1391
40201704

782,258ردياج تشد هب بآ لاقتنا 110,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

110,000 1307003012400,000 29,480132,778 417.204 راتكه 1,8751397يرايبآ هكبش ثادحا 1388
40201533

2,030,914روخاغچ دس هب هوك هزبس بآ لاقتنا 70,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

70,000 13070030141,300,001 392,834198,079 18,133.161  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1121398يزرواشك با نيم ات 1379
40201080
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1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 ينواعت يضارا ءايحا حرط بآ نيمات
نارگراثيا

771,159 150,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

90,000 1307003017490,986 12,28927,884 385,579.500 هژورپ 21399يرايبآ هكبش ثادحا 1388
40201532

 باسپ و يلاصحتسا بآ ينيمضت ديرخ
 و يتلودريغ شخب زا هدش هيفصت
 يارب يرابتعا و ينف ياهكمك
بآ لاقتنا و نيمات ياههنيزه

28,068,371 3,747,257 2,850,000ورين ترازو 130700302520,552,743 0918,371 35,085.464  رتم نويليم
بعكم

8001399بآ لاقتنا و نيمات 1391
40201724

2,324,609ناگنل همشچ لنوت نامتخاس 60,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناهفصا

60,000 1307003026810,000 1,090,832303,777 12,234.784  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 و برش . يزرواشك با نيمات
تعنص

1901397 1379
40201066

531,155غالبقآ دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

270 1307003028520,704 5,4084,772 24,143.409  رتم نويليم
لاس رد بعكم

221399بآ نيمات 1388
40201524

3,070,009روتسا دس نامتخاس 120,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

170,000 13070030291,600,000 1,007,812172,197 2,790.917  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1,1001398يزرواشك با نيمات 1375
40201049

2,171,512زربلا دس نامتخاس 160,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

140,000 13070030300 1,548,799322,713 8,351.969  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2601395يزرواشك بآ نيمات 1369
40201016

1,534,007نيبولب دس نامتخاس 170,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

170,000 1307003039733,000 25,276435,731 38,350.175  رتم نويليم
لاس رد بعكم

401397بآ نيمات 1388
40201528

3,916,537دورلپ دس نامتخاس 350,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

200,000 13070030402,200,000 394,937771,600 20,944.048  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 تعنصو يزرواشك بآ نيمات
برشو

1871398 1369
40201051

 هد تبسن هب هروشعم گنت دس نامتخاس
 رياس دصرد دون و يمومع عبانم دصرد
عبانم

520,000 10,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

5,000 1307003043467,464 10,76026,776 293.739  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 برش يزرواشك بآ نيمات
تعنص

575

3,657.287 تعاس تاواگم 96يبآ قرب يژرنا ديلوت

1398 1388
40201549

151,645دابآريخ دس نامتخاس 1  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

5,000 13070030480 45,357101,287 941.894  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1611395يزرواشك بآ نيمات 1383
40201130

 و لاقتنا هناماس و ينرس دس نامتخاس
هناخ هيفصت

1,030,103 200,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

90,000 1307003053455,327 105,712179,064 470,019 هژورپ 1هناخ هيفصت ثادحا
20,003  رتم نويليم

بعكم
28بآ لاقتنا و نيمات

1397 1386
40201401

 و لاقتنا هناماس و ينرس دس نامتخاس
يماو - هناخ هيفصت

133,720 100  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

100 1307003054300 114,79018,430 7,053.360 هژورپ 1هناخ هيفصت ثادحا
4,523.809  رتم نويليم

لاس رد بعكم
28بآ لاقتنا و نيمات

1398 1387
40201504

73



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

3,030,557دورافش دس نامتخاس 130,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

150,000 13070030591,600,000 345,093805,464 31,568.302  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 تعنصو يزرواشك بآ نيمات
برشو

961398 1369
40201011

2,137,476دورافص دس نامتخاس 150,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نامرك

150,000 13070030631,000,000 251,422586,054 31,433.471  رتم نويليم
لاس رد بعكم

681397برش بآ نيمات 1379
40201132

33,743نوديص دس نامتخاس 1  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

1,000 13070030640 7,97624,766 432.603  رتم نويليم
بعكم

781395بآ نيمات 1388
40201530

2,041,784ناقلاط دس نامتخاس 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

200,000 13070030650 1,448,885342,899 4,861.390  رتم نويليم
لاس رد بعكم

4201395...يزرواشكو برش بآ نيمات 1366
40201019

911,299هنال رتوبك دس نامتخاس 88,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

100,000 1307003069400,000 32,468290,831 53,605.824  رتم نويليم
لاس رد بعكم

171397يزرواشك با نيم ات 1388
40201639

1,147,839ريهك دس نامتخاس 200,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

80,000 1307003073610,000 111,800146,039 20,137.526  رتم نويليم
لاس رد بعكم

571396برش و ىزرواشك بآ نيمات 1383
40201010

 و يرايبآ هكبش و ريهك دس نامتخاس
يماو-يشكهز

980,000 1,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

1,000 1307003074712,523 108,293157,184 17,192.982  رتم نويليم
لاس رد بعكم

571396بآ لاقتنا و نيمات 1387
40201503

 لاقتنا ياهلنوت و يرچوك دس نامتخاس
زد هخاش رس زا بآ

7,670,202 500,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

150,000 1307003076845,000 4,637,3341,537,868 63,918.350  رتم نويلبم
بعكم

1201396تعنصو برش بآ نيمات 1378
40201386

1,881,399درولگ دس نامتخاس 210,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

210,000 1307003083350,000 506,535604,864 17,583.168  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1071396يزرواشك بآ نيمات 1374
40201036

1,769,403اپمشم دس نامتخاس 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

80,000 13070030931,050,000 136,570472,833 2,764.692  رتم نويليم
لاس رد بعكم

6401399بآ لاقتنا و نيمات 1387
40201506

787,255ولزان دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

1 1307003094139,511 431,663216,079 2,883.714  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2731396يزرواشك  بآ نيمات 1382
40201102

1,413,419يسگرن دس نامتخاس 90,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

90,000 1307003095940,000 47,639245,780 5,913.887  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2391398بآ نيمات 1388
40201526

3,124,437بامرن دس نامتخاس 250,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

200,000 13070030961,150,000 175,8931,348,544 17,853.926  رتم نويليم
بعكم

1751398بآ لاقتنا و نيمات 1387
40201437

838,463بهن دس نامتخاس 120,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نيوزق

130,000 1307003100130,000 163,132295,331 3,353.852  رتم نويليم
بعكم

2501396بآ لاقتنا و نيمات 1386
40201424
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1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

9,439,126زاره دس نامتخاس 120,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

140,000 13070031028,880,000 123,787175,339 14,521.732  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 و قرب و برش بآ نيمات
يزرواشك

6501399 1378
40201058

8,151,806گنرهوك موس لنوت و دس نامتخاس 740,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناهفصا

700,000 13070031034,120,000 1,870,074721,732 27,172.687  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 و برش . يزرواشك با نيمات
تعنص

3001399 1372
40201018

1,384,293اضراكاك لنوت و دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

20,000 13070031041,049,085 179,602135,605 6,098.194  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2271396برش و ىزرواشك بآ نيمات 1383
40201111

 - ريشمچ هاگورين و دس نامتخاس
يسنانياف

2,665,312 120,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

150,000 13070031071,600,000 191,749603,563 1,480.729  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1,8001398يزرواشك با نيمات 1373
40201052

2,983,534يندم ديهش( راينو دس نامتخاس 120,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

170,000 13070031081,500,000 1,049,000144,534 10,468.540  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2851398يزرواشك بآ نيمات 1369
40201014

 بادرس و سولاچ بآ لاقتنا ياهلاناك
دور

2,615,547 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

100,000 13070031161,400,000 659,630375,917 8,718.490  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 يزرواشك بآ لاقتناو نيمات
برشو

3001399 1369
40201095

 و سراف جيلخ زا بآ لاقتنا هعلاطم
يزكرم تالف هب نامع يايرد

346,191 68,000 45,000ورين ترازو 1307003117196,560 036,631 346,191 يتاعلاطم هژورپ 11397هعلاطم 1392
40201761

 هب رزخ يايرد زا بآ لاقتنا هعلاطم
يزكرم تالف

113,473 10,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

15,000 130700311850,000 038,473 567.365  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 و تعنص بآ لاقتنا و نيمات
برش

2001396 1392
40201759

 ياهناتسا هب برش بآ لاقتنا هعلاطم
نيوزق و زربلا ،نارهت

93,219 10,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

10,000 130700311950,000 10,70012,519 93,219 هژورپ 11396بآ لاقتنا هعلاطم 1388
40201641

 ياه هزاس تمرم و يزاسزاب هعلاطم
بآ يخيرات

614,227 44,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

50,000 1307003120400,152 57,45662,619 307,113.500 هژورپ  هزاس تمرمو يزاس زاب هعلاطم
.بآ يخيرات ياه

21399 1380
40201260

 و ناردنزام بآ لاقتنا هناماس هعلاطم
ناتسلگ

58,009 10,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

10,000 13070031210 15,01822,991 200.031 رتموليك 2901395بآ لاقتنا 1388
40201545

 رد بآ لاقتنا و نيمات ياهحرط هعلاطم
روشك زيربآ ياههضوح

4,422,362 250,000 170,000ورين ترازو 13070031221,300,000 1,908,023794,339 737,060.333 زيربآ ياههضوح  لاقتنا و نيمات ياهحرط هعلاطم
بآ

61399 1363
40201764

122,542تاونق ظفح و هعسوت يدربراك هعلاطم 7,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

7,000 130700312390,000 4,82813,714 61,271 هژورپ 21399تاونق ظفح و هعسوت 1388
40201523

 هرق و دنبرد  ياه دس ءارجا و هعلاطم
يلامش ناسارخ - ولناد

79,834 5,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

5,000 13070031240 069,834 79,834 حرط 11395دس هعلاطم 1390
40201682
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1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 تالف هب بآ لاقتنا يارجا و هعلاطم
ناريا يزكرم

7,909,990 120,000  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

120,000 13070031267,220,000 118,617331,373 7,909,990 هژورپ 11399بآ لاقتنا ارجا و هعلاطم 1381
40201275

10,844,877لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب1307005000 1,364,001 705,0016,432,193 1,220,1821,123,500
527,786ميظعلاروه بالات يهدناماس 50,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش

ناتسزوخ قرب
40,000 13070050010 360,46077,326 1,898.511 رتموليك  ياه زيركاخ ميمرت و ثادحا

هيلخت لاناك و يتظافح
2781395 1379

40203008

686,320ناتسيس هناخدور يبوريال و يهدناماس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

1 1307005002222,193 288,391175,734 45,754.400  رتم نويليم
بعكم

151396يرادرب بوسر 1388
40204063

673,780دورناگرگ هزوح رد ليس لرتنك 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

35,000 1307005003290,000 209,20689,574 6,737.800  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 رتسب تيبثت يارجاو هعلاطم
اه هناخدور

1001398 1381
40203011

 نوراك هناخدور يهدناماس و يبوريال
ينارحب ياه هزاب رد

1,055,485 90,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

90,000 1307005004520,000 69,113286,372 175.915  رد بعكم رتم
هيناث

6,0001398باليس لرتنك 1387
40203019

و اه هچايرد ،ايرد لحاوس ميرح هعلاطم
روشك ياه بالات

510,308 69,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

30,000 1307005005370,000 10,46530,843 81.001 رتموليك 6,3001399ميرح نييعت 1388
40203023

 دح نييعت ، يهدناماس يارجا و هعلاطم
 هضوح رد اه هناخدور ميرح و رتسب
روشك زيربآ ياه

7,337,511 1,100,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

500,000 13070050065,000,000 278,869458,642 365.232 رتموليك 20,0901399هناخدور يسدنهم تامدخ 1373
40203006

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
يبونج ناسارخ يزرم ياه

53,687 5,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبونج ناسارخ

10,000 130700501630,000 3,6785,009 3,579.133 رتموليك 151398هناخدور يهدناماس 1388
40203022

 زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب1307006000
بآ عبانم

6,890,755 1,161,000 473,0003,895,000 476,359885,396

 هب يناسربآ طخ و تاسيسات يزاسزاب
هگنل ردنب

509,766 100,000 55,000ناگزمره بالضاف و بآ تكرش 13070060010 98,040256,726 509,766 حرط  و لاقتنا طوطخ يزاسزاب
طبترم تاسيسات

11395 1388
40202126

 تاسيسات زا يرادرب هرهب و يزاسزاب
اهرهش هب يناسربآ

1,805,599 280,000  بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش
يصصخت ردام ،روشك

200,000 1307006002730,000 184,619410,980 3,009.332 رتموليك  طوطخ يرادرب هرهب و يزاسزاب
طبترم تاسيسات و لاقتنا

6001399 1388
40202125

 هزادنا رازبا هب فرصم طاقن زيهجت
يريگ

2,712,277 500,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

100,000 13070060032,000,000 33,42378,854 180.818 هاگتسد  يريگ هزادنا ياههاگتسد بصن
بآ نايرج

15,0001399 1388
40202127

 بآ عبانم يريگ هزادنا هكبش يحارط
روشك

560,112 66,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

75,000 1307006036200,000 126,23892,874 280,056 هژورپ 21399ينف تاقيقحت 1379
40201258
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

238,848روشك بآ عبانم يفيك و يمك تاعلاطم 15,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

13,000 1307006077165,000 27,11718,731 238,848 هژورپ 11399بآ يفيك تيريدم تاعلاطم 1381
40205003

1,064,153رال دس يشخب جالع و هعلاطم 200,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

30,000 1307006108800,000 6,92227,231 1,064,153 هژورپ 11397يشخب جالع 1388
40202124

 ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب1307007000
كرتشمو يزرم ياه هناخدور زيربآ

105,699,923 45 4564,615,531 21,422,71019,661,592

 هزوح هب باذ هناخدور زا بآ لاقتنا
هيمورا هچايرد

2,500,000 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070011,147,723 337,8191,014,456 3,125  رتم نويليم
لاس رد بعكم

8001398بآ لاقتنا 1383
40204029

 تخاسريز ثادحا و تاعلاطم ليمكت
ربلب دس ياه

42,016 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070030 042,014 21,008 هژورپ 21395ثادحا و هعلاطم 1391
40204064

  سرا هناخدور زا يرادرب هرهب هعسوت
يقرش ناجيابرذآ هدودحم رد

17,624,446 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

1 130700700416,395,724 758,599470,121 38,009.390  رتم نويلبم
بعكم

 ،يزرواشك ،برش بآ نيمات
يطيحم تسيز و تعنص

426

35.811 راتكه 40,000يشكهز و يرايبآ هكبش

1397 1380
40204025

 هناخدور زا يرادرب هرهب هعسوت
ليبدرا هدودحم رد دوراهلاب

1,136,881 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

1 1307007005970,000 57,175109,704 113.688 راتكه 10,0001397يشكهزو يرايبآ هكبش 1385
40204035

 سرا هناخدور زا يرادربهرهب هعسوت
يبرغ ناجيابرذآ هدودحم رد

884,335 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

1 1307007006132,958 409,939341,436 4,421.655  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2001396يزرواشك  بآ نيمات 1382
40204028

6,092,003لاقتنا هناماس و دوسون لنوت 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070072,352,939 2,271,7021,467,360 2,769.092  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2,2001396ناوريس هناخدور بآ  لاقتنا 1382
40204021

 و يرايبآ هكبش و هميم دس  نامتخاس
يشكهز

1,272,999 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ماليا

1 1307007008935,260 203,516134,221 12,123.800  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1051397يزرواشك با نيمات 1382
40204027

4,900,000لاقتنا هناماس و دازآ دس نامتخاس 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070091,662,870 1,687,0331,550,095 12,793.734  رتم نويليم
لاس رد بعكم

3831396دازآ هناخدور بآ ميظنت 1380
40204019

 و يرايبآ هكبش و يدازآ دس نامتخاس
يشكهز

1,025,466 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

1 13070070100 592,211433,253 15,778.275  رتم نويليم
لاس رد بعكم

40برش و ىزرواشك بآ نيمات

78.867 راتكه 5,000يشكهزو يرايبآ هكبش

1395 1381
40204013

 يرايبآ هكبش و ياچ قآ دس نامتخاس
يشكهز و

1,697,402 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

1 13070070110 1,411,030286,370 25.690 راتكه 21,300يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
6,648.584  رتم نويليم

لاس رد بعكم
173يزرواشك  بآ نيمات

1395 1372
40204004
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مجنپ همانرب
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1393

بوصم
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هكبش و مامح گنت دس نامتخاس
يشكهز و يرايبآ

738,834 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

1 13070070130 332,808406,024 10,838.600  رتم نويليم
لاس رد بعكم

44يزرواشك بآ نيمات

59.531 راتكه 4,400يشكهزو يرايبآ هكبش

1395 1383
40204014

 يرايبآ هكبش و همين هاچ دس نامتخاس
يشكهز و

2,298,713 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

1 13070070140 1,782,479516,232 1 هژورپ 1ژاپمپ هاگتسيا ثادحا
3,831.187  رتم نويليم

لاس رد بعكم
600برش و يزرواشك بآ نيمات

1395 1373
40204016

 و يرايبآ هكبش و ريدنچ دس نامتخاس
يشكهز

341,729 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

1 130700701577,691 45,207218,829 85.435 راتكه 600يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
36,308.500  رتم نويليم

بعكم
 تعنصو يزرواشك بآ نيمات
برشو

8
1396 1387

40204042

 يس هعلقزيق و نيرفآادخ دس نامتخاس
يشكهز و يرايبآ هكبش و

7,807,143 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

1 13070070163,400,000 3,156,5541,250,587 3,567.934  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1,000يزرواشك با نيمات

261.622 راتكه 12,000يشكهزو يرايبآ هكبش
7,855.300 تعاس تاواگم 140هاگورين تيفرظ

1397 1369
40204002

1,842,464نايراد دس نامتخاس 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070170 655,8451,186,617 1,423.392  رتم نويليم
لاس رد بعكم

700ناوريس هناخدور بآ   ميظنت

3,384.358 تاواگم 250يبآ قرب يژرنا ديلوت

1395 1380
40204020

 و يرايبآ هكبش و سرگاز دس نامتخاس
يشكهز

1,021,134 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

1 13070070190 649,053372,079 5,409.631  رتم نويليم
لاس رد بعكم

105يزرواشك با نيمات

46.237 راتكه 9,800يشكهزو يرايبآ هكبش

1395 1381
40204012

 و يرايبآ هكبش و ناكمز دس نامتخاس
يشكهز

778,761 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

1 130700702094,487 337,911346,361 85.239 راتكه 2,490يشكهز و يرايبا هكبش ثادحا
19,535.029  رتم نويليم

لاس رد بعكم
29يزرواشك با نيمات

1396 1382
40204010

 يرايبآ هكبش و ولنالگنز دس نامتخاس
يشكهز و

817,306 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

1 1307007021115,665 323,118378,521 185.576 راتكه 1,770يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
16,294.591  رتم نويليم

لاس رد بعكم
30يزرواشك بآ نيمات

1396 1383
40204007

5,170,000لاقتنا ياه هناماس و هواژ دس نامتخاس 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070223,457,027 689,1971,023,774 16,156.250  رتم نويليم
بعكم

3201396بآ لاقتنا و نيمات 1386
40204038

 و يرايبآ هكبش و رابموس دس نامتخاس
يشكهز

527,874 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

1 13070070230 51,216476,656 176.556 راتكه 1,100يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
41,707.754  رتم نويليم

بعكم
8يزرواشك و برش بآ نيمات

1395 1387
40204041
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و يرايبآ هكبش و هوليس دس نامتخاس
يشكهز

1,718,401 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

1 1307007024551,221 527,114640,064 37.540 راتكه 21,500يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
5,804.461  رتم نويليم

لاس رد بعكم
157يزرواشك  بآ نيمات

1397 1381
40204003

 هكبش و ماليا يادهش دس نامتخاس
يشكهز و يرايبآ

753,269 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ماليا

1 1307007025592,636 57,060103,571 47,079.313  رتم نويليم
لاس رد بعكم

161397بآ لاقتنا و نيمات 1387
40204044

 هكبش و روك يرهش دس نامتخاس
يشكهز و يرايبآ

429,961 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

1 1307007026162,570 94,316173,073 7,166  رتم نويليم
لاس رد بعكم

601396بآ لاقتنا و نيمات 1385
40204033

 هكبش و يربنق ديهش دس نامتخاس
يشكهز و يرايبآ

528,360 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

1 13070070270 335,591192,767 52.124 راتكه 5,000يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
9,232.423  رتم نويليم

لاس رد بعكم
29يزرواشك  بآ نيمات

1395 1379
40204005

444,723هليك دابآ سابع دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

1 13070070280 60,000384,721 31,765.929  رتم نويليم
لاس رد بعكم

141395يزرواشك و برش بآ نيمات 1389
40204058

4,348,718ترامع دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

1 13070070293,721,368 245,811381,537 15,531.139  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2801397يزرواشك برش بآ نيمات 1368
40204067

 يرايبآ هكبشو نازاغ دس نامتخاس
يشكهزو

1,156,136 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

1 13070070301,018,619 47,36190,154 10.812 راتكه 38,000يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
4,808.290  رتم نويليم

لاس رد بعكم
155يزرواشك  بآ نيمات

1396 1380
40204031

 يرايبآ هكبش و ناكيت هرق دس نامتخاس
يشكهز و

627,567 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

1 13070070310 269,421358,144 60 راتكه 761يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
48,492.250  رتم نويليم

لاس رد بعكم
12يزرواشك بآ نيمات

1395 1383
40204008

 و يرايبآ هكبش و ناراگ دس نامتخاس
يشكهز

1,738,818 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

1 1307007033191,957 822,108724,751 11,614.220  رتم نويليم
لاس رد بعكم

101ينديماشآ و يزرواشك بآ نيمات

57.440 راتكه 9,850يشكهزو يرايبآ هكبش

1396 1381
40204011

 و يرايبآ هكبش و يواگ دس نامتخاس
يشكهز

2,193,912 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070341,983,072 91,340119,498 43,878.240  رتم نويليم
لاس رد بعكم

501397بآ لاقتنا و نيمات 1387
40204046

375,537ديكشام دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

1 130700703519,400 292,41363,722 31,294.667  رتم نويليم
لاس رد بعكم

121396برشو يزرواشك بآ نيمات 1383
40204030

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
ولگيب دمحا يشكهز

500,000 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

1 1307007037211,940 53,764234,294 26.462 راتكه 3,850يرايبآ هكبش ثادحا
22,117.840  رتم نويليم

لاس رد بعكم
18بآ نيمات

1397 1388
40204047
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 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
تشمر - دابآ ريما يشكهز

467,500 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

1 1307007038339,336 10,580117,582 30.450 راتكه 3,300يشكهز و يرايبا هكبش ثادحا
45,876.875  رتم نويليم

لاس رد بعكم
8بآ نيمات

1396 1388
40204050

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
ناشيماج يشكهز

690,001 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

1 1307007039333,349 77,562279,088 29.850 راتكه 6,000يرايبآ هكبش ثادحا
13,100  رتم نويليم

لاس رد بعكم
39بآ نيمات

1396 1388
40204048

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
يلياچ( تاچ يشكهز

5,788,909 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

1 13070070405,404,862 291,70392,342 2,678.174  رتم نويليم
لاس رد بعكم

260يزرواشك بآ نيمات

172.630 راتكه 29,500يشكهزو يرايبا ياه هكبش

1396 1381
40204023

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
ياچرليجاح يشكهز

650,000 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

1 1307007041453,004 74,700122,294 30.150 راتكه 3,000يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
9,025  رتم نويليم

لاس رد بعكم
62بآ نيمات

1397 1388
40204053

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
هيويز يشكهز

348,511 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

1 13070070420 103,600244,909 52.345 راتكه 2,700يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
12,948.667  رتم نويليم

لاس رد بعكم
16بآ نيمات

1395 1388
40204049

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
هاشفرش يشكهز

1,150,001 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

1 1307007044443,646 143,757562,596 30.650 راتكه 8,200يشكهز و يرايبا هكبش ثادحا
9,560.319  رتم نويليم

لاس رد بعكم
94بآ نيمات

1397 1388
40204054

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
هجيروش يشكهز

650,002 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

1 1307007045624,174 4,14821,678 31.050 راتكه 3,000يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
21,417.308  رتم نويليم

لاس رد بعكم
26بآ نيمات

1397 1388
40204052

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
نيب هدرگ يشكهز

1,160,002 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

1 1307007048967,831 55,205136,964 29.450 راتكه 8,100يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
13,163.643  رتم نويليم

لاس رد بعكم
70بآ نيمات

1397 1388
40204051

3,870,001تشدرس هاگورين و دس نامتخاس 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070502,864,871 533,204471,924 4,837.500  رتم نويليم
بعكم

8001396بآ لاقتنا و نيمات 1386
40204039

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
نيرفآادخ

11,983,860 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

1 13070070519,972,769 982,2661,028,823 193.288 راتكه 62,0001398يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1369
40204036

 عبانم زا يرادرب هرهب هعسوت هعلاطم
سالك هضوح بآ

124,628 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 130700705310,000 50,66763,959 124,628 هژورپ 11396هعلاطم 1386
40204037
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 بآ عبانم زا يرادربهرهب هعسوت هعلاطم
ناوريس هزوح

356,887 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070540 240,890115,995 3,568.860 دصرد 1001395ناوريس زيربآ هزوح تاعلاطم 1378
40204018

 و لاقتنا ياه هناماس يارجا و هعلاطم
 قطانم يشكهز و يرايبآ هكبش
 عبانم دصرد15 تبسن هب(يريسمرگ
)عبانم رياس دصرد85 و يمومع

5,124,713 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070554,006,562 205,717912,432 3,287.643 رتموليك  و لاناك(بآ لاقتنا هناماس ثادحا
)لنوت

445

59,999.251 نامتخاس 4ريسم ياهدس ثادحا
28.514 راتكه 120,000يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا

1398 1388
40204055

16,195,221يداصتقارومارد هعسوتو قيقحت لصف1310000000 1,546,672 1,112,3006,691,155 4,991,9531,853,141
13,930,265يدربراك ياهشهوژپ همانرب1310004000 1,410,000 978,4205,983,897 4,102,2571,455,691

 داژن واگ ديلوت و هعسوت حرط يارجا
يناتسيس

69,065 7,000 7,000يماد مولع تاقيقحت هسسوم 131000400144,400 010,665 69,065 هژورپ 11399يناتسيس داژن واگ ديلوت و هعسوت 1391
40108218

365,532ليس هدنهد رادشه متسيس هكبش داجيا 30,000 4,000بآ تاقيقحت هسسوم 1310004002233,000 84,19814,334 121,844 دروم 31399ينف تاقيقحت 1373
40203012

1,141,208اهربا يروراب 100,000 27,000بآ تاقيقحت هسسوم 1310004003826,000 103,33984,869 815.149  رتم نويليم
بعكم

 حرط يجنس ناكما تاعلاطم ماجنا
اهرب ا يروراب

1,4001399 1378
40205005

 عبانم عماج تاعلاطم يزاس ماگنه هب
روشك بآ

179,702 20,000 20,000ورين ترازو 131000400425,000 55,55059,152 179,702 هژورپ  عبانمرد لداعت همانرب نيودت
 ياه هزوح رد فراصمو
روشكزيربآ

11396 1381
40205004

 ليمكت و تالآنيشام ،تازيهجت نيمأت
يسانش هايگ ياه غاب

194,000 22,000  عتارم و اهلگنج تاقيقحت هسسوم
روشك

21,000 1310004005116,057 4,65130,292 21,343 هژورپ 1تالا نيشام و تازيهجت نيمات
536.202 راتكه 322يسانش هايگ ياهغاب ليمكت

1399 1382
40108032

 تاريمعت و تالآ نيشام و تازيهجت
يساسا

17,469 10,000 1,000بآ تاقيقحت هسسوم 13100040060 3,2653,204 17,469 هسسوم 10تالآ نيشام و تازيهجت 1388
40205014

يدربهار تاعلاطم و يدربراك تاقيقحت
زيربآ ياه هضوح

1,044,806 130,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

13,000 1310004007730,075 128,57043,161 1,514.213 دروم 6901399يدربراك تاقيقحت 1373
40205008

 تازيهجت نيمأت و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

1,900,198 175,000 183,000يزار هسسوم 1310004008127,000 944,603470,595 898,569 هژورپ 1تالآنيشام و تازيهجت نيمات
1,001,629 هژورپ 1يساسا تاريمعت

1399 1371
40108030

 كاخ تاقيقحت هسسوم زيهجتو  ليمكت
بآ و

128,412 4,000 3,300بآ و كاخ تاقيقحت هسسوم 131000400922,968 94,0364,108 128,412 هسسوم 11399هسسوم زكارم زيهجت و ليمكت 1356
40108042

 هايگ تاقيقحت هسسوم زيهجتو  ليمكت
يكشزپ

327,200 40,000 10,500يكشزپ هايگ تاقيقحت هسسوم 131000401094,846 165,85515,999 327,200 هسسوم 11399هسسوم زكارم زيهجت و ليمكت 1356
40108041
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 نايهام  يتاقيقحت تياس ليمكت
دابآ مساق يرايواخ

25,427 3,300  يتاليش مولع تاقيقحت هسسوم
روشك

3,300 13100040112,233 5,00011,594 3.964 عبرمرتم 4,800يهام شرورپ رختسا ثادحا
8 عبرمرتم  و تاسيسات ،يرادا ياهنامتخاس

رابنا
800

1396 1389
40108217

 كيلورديه هاگشيامزآ زيهجت و ليمكت
هناخدور يسدنهم و

73,746 15,000 15,000بآ تاقيقحت هسسوم 131000401218,000 13,99011,756 36,873 هژورپ  زيهجت و ليمكت ،يزاسزاب
هاگشيامزآ

21396 1383
40205013

 هزادنا ياههاگشيامزآ زيهجت و ليمكت
بآ يفيك يريگ

155,307 20,000 6,000بآ تاقيقحت هسسوم 131000401354,000 61,80113,506 155,307 هژورپ 11397اههاگشيامزآ زيهجت و ليمكت 1380
40205011

  يژولونكت تاقيقحت زيهجت و ليمكت
يهايگ ماقرا تبث و لاهن و رذب ديلوت

166,482 12,000  يهاوگ و تبث تاقيقحت هسسوم
لاهن و رذب

11,100 131000401449,996 73,83019,556 166,482 هژورپ 11399نامتخاس زيهجت و ليمكت 1379
40108034

 تاقيقحت هسسوم زيهجت و ليمكت
رذب و لاهن هيهت و حالصا

497,999 30,000  هيهت و حالصا تاقيقحت هسسوم
رذب و لاهن

21,000 1310004015132,071 285,61429,314 497,999 هسسوم 11399هسسوم زكارم زيهجت و ليمكت 1356
40108039

 مولع تاقيقحت هسسوم زيهجت و ليمكت
يماد

286,664 14,400 13,400يماد مولع تاقيقحت هسسوم 131000401693,000 127,62938,235 286,664 هسسوم 11399هسسوم زكارم زيهجت و ليمكت 1356
40108040

 ينف تاقيقحت هسسوم زيهجت و ليمكت
يزرواشك يسدنهم و

92,664 3,000  يسدنهم و ينف تاقيقحت هسسوم
يزرواشك

1,820 131000401717,225 67,0063,613 92,664 هسسوم 11399هسسوم زكارم زيهجت و ليمكت 1356
40108043

 تالآ نيشام نيمأت و زيهجت ،ليمكت
 يتاقيقحت تاسسؤم و زكارم ،اههاگتسيا
هتسباو

5,380,236 568,300  و شزومآ  ، تاقيقحت نامزاس
يزرواشك جيورت

504,000 13100040182,610,606 1,266,505430,825 1,439,278 هژورپ 1تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
656,826.333 هژورپ 6نامتخاس ليمكت

1399 1356
40108029

 تعنص ينف ياهرايعم و طباوض هيهت
روشك بآ

223,804 43,000 30,000ورين ترازو 13100040190 97,41753,387 377.410 هژورپ 5930ينف تاقيقحت 1361
40205007

 نيشام نيمأتو زيهجت ،ليمكت ،هعسوت
نايزبآ يكيتنژ رياخذ ظفح و تالآ

874,307 100,000  يتاليش مولع تاقيقحت هسسوم
روشك

63,000 1310004021337,512 328,84444,951 270,000 هژورپ 1تازيهجت و تالآ نيشام نيمات
604,307 هژورپ 1نامتخاس ليمكت و هعسوت

1399 1369
40108033

150,634روشك يعيبط ياهلاچخي زا تظفاحم 15,000 3,000بآ تاقيقحت هسسوم 1310004022111,000 17,0084,626 7,531.700 دروم 201399ينف تاقيقحت 1382
40205010

 رد تخس ياهدنزاس بآ عبانم هعلاطم
روشك دعتسم قطانم

320,700 28,000 3,000بآ تاقيقحت هسسوم 1310004023206,908 77,5795,213 45,814.286 دروم 71399ينف تاقيقحت 1379
40201278

121,312رزخ يايرد تاناسون 10,000 4,000بآ تاقيقحت هسسوم 131000402467,000 28,95311,359 40,437.333 هژورپ  تاناسون و رزخ يايرد تخانش
نآ

31399 1373
40205009
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 هناماس يزاس مواقم يارجا و هعلاطم
يرهش يناسربآ ياه

193,391 10,000  بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش
يصصخت ردام ،روشك

10,000 131000402565,000 67,01441,377 193,391 هژورپ  يزاس مواقم يارجاو هعلاطم
 يمومعو يتلود ياهنامتخاس
 يتايح ياهنايرشو تاسيسأت،مهم
روشك

11399 1381
40209001

1,514,347كينورتكلا تلود هعسوت همانرب1310005000 108,672 104,000579,638 387,123334,914
 تراجت ليهست ياهرتسب داجيا
روشك رد كينورتكلا

408,000 34,000 29,000يكينورتكلا تراجت هعسوت زكرم 1310005001259,211 085,789 81,600 هژورپ 51397كينورتكلا تراجت 1390
40510003

 رد يكينورتكلا تامدخ يزاس هدايپ
روشك تاكرمگ

529,396 55,000 55,000ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 1310005002220,000 18,231181,165 52,939.600 يكرمگ دحاو 101399كرمگ نويسازيناكم 1386
40510002

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
تراجت و ندعم ، تعنص ترازو رد

576,951 19,672 20,000تراجت و ندعم ،تعنص ترازو 1310005003100,427 368,89267,960 288,475 هژورپ 21399ينف تاقيقحت 1381
40510001

اه ينواعت يزاسدنمناوت و هعسوت همانرب1310007000
يزرواشك ياهلكشت و

750,609 28,000 29,880127,620 502,57362,536

 ياهتكرش يزادنا هار و ليمكت ،زيهجت
ديلوت ينواعت

750,609 28,000  يياتسور نواعت يزكرم نامزاس
ناريا

29,880 1310007001127,620 502,57362,536 494.798 تكرش 1,5171399يزادناهار و ليمكت ،زيهجت 1369
40147001

2,886,987يگدولآ شهاك لصف1403000000 472,000 249,600913,205 739,939512,243
2,886,987اه هدنيالآ تيريدم و شياپ همانرب1403001000 472,000 249,600913,205 739,939512,243

 يگدولآ شياپ و لرتنك متسيس داجيا
اوه

347,000 65,000 34,000تسيز طيحم تظافح نامزاس 140300100192,063 0155,937 17,350 رهش  شياپ و لرتنك متسيس داجيا
اوه يگدولآ

201399 1391
40408010

299,752يناسنا تسيز طيحم تظافح و يسررب 50,000 46,000تسيز طيحم تظافح نامزاس 140300100272,142 93,45338,157 299,752 هژورپ  تسيز طيحم تظافح و يسررب
يناسنا

11396 1369
40408006

584,460تسيز طيحم ريگارف شياپ 77,000 51,600تسيز طيحم تظافح نامزاس 140300100375,000 280,088100,772 292,230 هژورپ 21396تسيز طيحم شياپ 1377
40408005

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآنيشام

676,556 160,000 75,000تسيز طيحم تظافح نامزاس 14030010040 269,608171,948 676,556 نامزاس 10تالآنيشام و تازيهجت نيمات 1381
40411001

902,257نارهت برش بآ يگدولآ زا يريگولج 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

21,000 1403001005644,000 96,79040,467 902,257 هژورپ 11399نارهت بآ يگدولآ زا يريگولج 1381
40202033

 اب هلباقم تيريدم عماج تاعلاطم
رابغ و درگ هديدپ و اهدرگزير

76,962 20,000 22,000تسيز طيحم تظافح نامزاس 140300100630,000 04,962 7,696.200 يتاعلاطم دادرارق 101398عماج تاعلاطم 1393
40408012

83



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

5,643,371يتسيز ياه هنوگ زا تظافح لصف1404000000 636,000 514,5003,740,932 0751,939
 زا رادياپ يرادربهرهب و تظافح همانرب1404001000

يبآ ياههنوگ و اهموب تسيز
4,236,500 411,000 370,0002,820,592 0634,908

497,000يلزنا بالات ءايحا و تظافح 60,000 60,000تسيز طيحم تظافح نامزاس 1404001001360,299 016,701 497,000 بالات 11399يلزنا بالات ءايحا و تظافح 1393
40401208

 و اهبالات ءايحا و شياپ ،تظافح
رطخ ضرعم رد ياههناخدور

2,688,000 252,000 235,000تسيز طيحم تظافح نامزاس 14040010021,645,938 0555,062 520,000 هژورپ  مهم ياههناخدور ءايحا و شياپ
روشك

1

51,619.048 بالات 42اه بالات يايحا و تظافح

1399 1391
40401204

 ياه هچايرد ءايحا و تظافح هعلاطم
سراف ناتسا

360,500 44,000 25,000تسيز طيحم تظافح نامزاس 1404001003269,000 022,500 90,125 هچايرد 41399اه هچايرد و اهبالات ايحا 1391
40401209

691,000نوماه بالات يايحا و تظافح ،هعلاطم 55,000 50,000تسيز طيحم تظافح نامزاس 1404001004545,355 040,645 691,000 بالات 11399بالات ءايحا و تظافح 1392
40401210

تعيبط يزاسهب و ءايحا ،تظافح همانرب1404002000
 تسيز حطس رد يتسيز  عونت و
يكشخ ياههاگ

1,406,871 225,000 144,500920,340 0117,031

 - يهيجوت ياهحرط يارجا و نيودت
تيريدم تحت هناگراهچ قطانم يليصفت
تسيز طيحم تظافح نامزاس

927,345 75,000 73,500تسيز طيحم تظافح نامزاس 1404002001735,163 043,682 45,017.250 هقطنم  - يهيجوت ياهحرط يارجا
يليصفت

20

1,800 هقطنم  - يهيجوت ياهحرط نيودت
يليصفت

15

1399 1391
40401202

تسيز حطسرد يتسيز عونت زا تظافح
يروناج ياههنوگ و اهموب

479,526 150,000 71,000تسيز طيحم تظافح نامزاس 1404002002185,177 073,349 12,000 كناب 1اههنوگ نژ كناب
48 هنوگ 1,135يروناج ياههنوگ

1,518.555 هقطنم 272تيريدم تحت قطانم

1398 1391
40401203

 طيحم روما رد هعسوتو قيقحت لصف1405000000
تسيز

519,755 152,000 88,300101,524 14,339163,592

 طيحم قالخا و گنهرف ءاقترا همانرب1405001000
يتسيز

419,755 112,000 72,80075,018 14,339145,598

 طيحم عبانم يداصتقا يراذگ شزرا
يتسيز

60,755 20,000 11,200تسيز طيحم تظافح نامزاس 14050010010 14,33915,216 30,377.500 هژورپ طيحمعبانم يداصتقايراذگشزرا
يتسيز

21395 1384
40408007
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 ينيب شيپ
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 و يتاقيقحت ،يشزومآ همانرب نيودت
يطيحم تسيز يناسر مايپ

359,000 92,000 61,600تسيز طيحم تظافح نامزاس 140500100275,018 0130,382 4,000 هزوح  تسيز تاقيقحت و شهوژپ
يطيحم

5

322,500 هژورپ 1يناسر مايپ
3,300 هرود 5يشزومآ ياه همانرب نيودن

1397 1391
40401206

100,000كينورتكلا تلود هعسوت همانرب1405003000 40,000 15,50026,506 017,994
 تاعالطا و رامآ عماج ماظن داجيا
روشك يطيحم تسيز

100,000 40,000 15,500تسيز طيحم تظافح نامزاس 140500300126,506 017,994 5,000 يتاعالطا كناب  كناب و هداد هاگياپ داجيا
يتاعالطا

201398 1391
40401205

797,814نكسم لصف1501000000 280,000 223,4000 232,11862,296
 روما هيلك يارجا  يربهار همانرب1501001000

نكسم و نامتخاس هزوح هب طوبرم
797,814 280,000 223,4000 232,11862,296

797,814دمآرد مك ياه هورگ نكسم هب كمك 280,000 223,400يمالسا بالقنا نكسم داينب 15010010020 232,11862,296 22.383 دحاو 35,6431395ينوكسم دحاو ثادحا 1376
30413001

 يياتسور ،يرهش تامدخو هعسوت لصف1502000000
يرياشعو

243,450,060 21,134,200 20,406,026123,510,103 35,272,59443,127,137

6,633,437يياتسور و يرهش تامدخ هئارا همانرب1502001000 731,200 636,5003,315,718 1,002,099947,920
9,242تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 1,200  و اه يرادرهش روما نامزاس

روشك ياه يرايهد
900 15020010010 4,6982,444 9,242 هعومجم 10تالآ نيشام  و تازيهجت نيمات 1385

40938005

 يناشن شتآ يهدناماسو  زيهجت
تاجنو ينميا تامدخو

1,907,711 300,000  و اه يرادرهش روما نامزاس
روشك ياه يرايهد

320,000 15020010020 664,633623,078 933.740 رهش 1,050يناشن شتآ تازيهجت ديرخ
3,998.099 زا شيب ياتسور

راوناخ 400
178يناشن شتآ تازيهجت ديرخ

1,078.111 زا رتمك ياتسور
راوناخ 400

200يناشن شتآ تازيهجت ديرخ

1395 1382
40904002

 يهدناماس و زيهجت هب كمك
يلحاس ياه ناتسا ياهدنامسپ

4,716,484 430,000  و اه يرادرهش روما نامزاس
روشك ياه يرايهد

315,600 15020010033,315,718 332,768322,398 153,846.154 زور رد نت رازه 13هلابز يتشادهبريغ نفد يهدناماس
54,329.680  يروآعمج دحاو

احما و
50تاليهست دوس هناراي و كمك

1399 1384
40904007

205,877,619يياتسور و يرهش لقن و لمح همانرب1502004000 14,735,000 12,776,046112,199,444 32,316,14233,850,987
1,271,953نارهت يورتم هب رهشمالسا رهش لاصتا 15,000 15,000نارهت يرادرهش 15020040011,058,673 0183,280 97,842.462 رتموليك 131398يرهش راطق ثادحا و هعلاطم 1391

40903218
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 رهشنالك يا هموح راطق ثادحا
ديدج ياه رهش هب ناهفصا

5,401,789 450,000  ياهرهش نارمع يماهس تكرش
يصصخت ردام ،ديدج

339,000 15020040024,000,620 0612,169 132,000 رتموليك  رهش هب يا هموح راطق ثادحا
ناتسراهب ديدج

15

136,871.600 رتموليك  رهش هب يا هموح راطق ثادحا
رهش دالوف ديدج

25

1398 1390
40903213

 نارهت رهشنالك يا هموح راطق ثادحا
دنرپ ديدج رهش هب

2,454,530 690,000 630,000نارهت يرادرهش 15020040030 01,134,530 49,090.600 رتموليك 501395يا هموح راطق ثادحا 1390
40903215

 نارهت رهشنالك يا هموح راطق ثادحا
ديدج ياهرهش هب

3,790,415 1,000,000  ياهرهش نارمع يماهس تكرش
يصصخت ردام ،ديدج

730,000 15020040040 02,060,415 151,616.600 رتموليك  رهش هب يا هموح راطق ثادحا
درگتشه ديدج

251395 1390
40903212

 هب دهشم رهشنالك هموح راطق ثادحا
نارانچ و راهبلگ ديدج رهش

5,163,647 900,000  ياهرهش نارمع يماهس تكرش
يصصخت ردام ،ديدج

150,000 15020040053,774,000 0339,647 112,253.196 رتموليك 461398يا هموح راطق ثادحا 1390
40903216

22,265,592ناهفصا يرهش راطق ثادحا 1,180,000 1,110,000ناهفصا يرادرهش 150200400612,350,001 4,291,3193,334,272 517,804.442 رتموليك  و1 طوطخ( يرهش راطق ثادحا
2(

431398 1380
40903002

13,628,739زاوها يرهش راطق ثادحا 850,000 1,000,000زاوها يرادرهش 15020040076,993,481 2,106,3892,678,869 619,488.091 رتموليك 221398يرهش راطق ثادحا 1380
40903006

21,519,519زيربت يرهش راطق ثادحا 1,200,000 1,121,769زيربت يرادرهش 150200400812,066,000 3,805,0403,326,710 566,303.132 رتموليك  و1 طوطخ( يرهش راطق ثادحا
2(

381398 1380
40903003

14,519,815زاريش يرهش راطق ثادحا 1,500,000 1,100,000زاريش يرادرهش 15020040094,176,000 4,313,5803,430,235 362,995.375 رتموليك  و1 طوطخ( يرهش راطق ثادحا
2(

401398 1380
40903004

11,606,674مق يرهش راطق ثادحا 650,000 682,000مق يرادرهش 15020040106,950,000 792,7042,531,970 362,708.563 رتموليك  و1 طوطخ( يرهش راطق ثادحا
2(

321398 1389
40903204

13,628,270جرك يرهش راطق ثادحا 900,000 960,000جرك يرادرهش 15020040116,928,845 2,707,2442,132,181 545,130.800 رتموليك 251398يرهش راطق ثادحا 1380
40903005

7,920,831هاشنامرك يرهش راطق ثادحا 650,000 425,244هاشنامرك يرادرهش 15020040125,932,595 163,457749,535 565,773.643 رتموليك 141398)1 طخ( يرهش راطق ثادحا 1389
40903205

30,665,954دهشم يرهش راطق ثادحا 1,200,000 1,194,033دهشم يرادرهش 150200401319,460,880 4,983,7783,827,263 486,761.175 رتموليك 1،2 طوطخ( يرهش راطق ثادحا
)3 و

631397 1378
40903001

 راد تيولوا طوطخ ليمكت و ثادحا
نارهت يورتم

48,279,744 2,450,000 2,350,000نارهت يرادرهش 150200401428,508,349 9,152,6315,818,764 377,185.500 رتموليك 1281398يرهش راطق ثادحا 1382
40903015
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 ناگوان يزاسون و هعسوت هب كمك
يمومع لقن و لمح

3,760,147 1,100,000  و اه يرادرهش روما نامزاس
روشك ياه يرايهد

969,000 15020040150 01,691,147 20 هاگتسد  ياهوردوخ ندرك جراخ هدر زا
هدوسرف

25,000

150 هاگتسد  ينيم و سوبوتا يزاسون و ديرخ
 مهس دصرد50 طسوتم( سوب
)تلود

17,000

44.384 هاگتسد 16,000كچوك يمومع ياهوردوخ

1395 1391
40904219

5,352,492رياشع يهدناماس همانرب1502005000 880,000 659,4802,794,941 471,579546,492
 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,892 8,000 2,980يرياشع روما نامزاس 15020050010 2,4525,460 18,892 نامزاس 10تالآنيشام و تازيهجت نيمات 1382
40938007

 يئارجا تايلمع و عماج تاعلاطم
رياشع يهدناماس

5,333,600 872,000 656,500يرياشع روما نامزاس 15020050022,794,941 469,127541,032 737.722 راوناخ 7,200رياشع ناكسا و يهدناماس
22,000 هژورپ 1عماج تاعلاطم

1399 1382
40905005

 و يرهش يدبلاك يهدناماس همانرب1502012000
يياتسور

25,586,512 4,788,000 6,334,0005,200,000 1,482,7747,781,738

 حطس هعلاطم و يداه ياه حرط يارجا
يياتسور يدنب

14,418,346 2,500,000 4,130,000يمالسا بالقنا نكسم داينب 15020120014,000,000 03,788,346 9,612.231 اتسور  هعلاطم و اتسور طيحم يزاسهب
يدنب حطس

1,5001399 1390
40907251

1,991,863يياتسور شزرا اب تفاب يزاسهب 360,000 379,000يمالسا بالقنا نكسم داينب 15020120021,200,000 052,863 41,711.711 اتسور  فده ياهاتسور يزاسهب
يرگشدرگ

31

8,125.581 اتسور 86يياتسور طيحم يزاسهب

1399 1379
40907006

2,406,855يياتسور نكسم يزاسهب عماج حرط 491,000 393,000يمالسا بالقنا نكسم داينب 15020120030 1,094,662428,193 1.203 ينوكسم دحاو  و ينف تيريدم تامدخ هئارا
يتراظن

2,000,0001395 1374
40906003

 ياههاگ تنوكس يهدناماس و تاعلاطم
يمسر ريغ

1,634,697 377,000  و نارمع يصصخت ردام تكرش
ناريا يرهش يزاسهب

360,000 15020120040 155,504742,193 148.609 راتكه 11,0001395هاگتنوكس يهدناماس و هعلاطم 1379
40907038

 مرح يقرش علض هعسوت و هعلاطم
ا)س( هموصعم ترضح

954,508 60,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

82,000 15020120050 232,608579,900 45.453 عبرمرتم 21,0001395يزاسزاب 1386
40907039

 يزاسون و يزاسهب هب كمك و هعلاطم
يرهش هدوسرف تفاب

4,180,243 1,000,000  و نارمع يصصخت ردام تكرش
ناريا يرهش يزاسهب

990,000 15020120060 02,190,243 2,090.122 راتكه 500يزاس هدامآ
5,871.128 راتكه 178ارجا
2,033.192 راتكه 514يزاس دازآ و كلمت

16.588 راتكه 63,000هعلاطم

1395 1390
40907246

78,578,811بالضاف و بآ لصف1503000000 5,373,379 5,611,50061,869,159 1,082,1954,642,578

87



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و بالضاف تاسيسات هعسوت همانرب1503002000
بآ يناخرچزاب

27,052,162 972,500 1,125,00021,686,302 520,1832,748,177

 ياهاتسور بالضاف تاسيسات داجيا
تيولوا ياراد

3,211,453 340,000  بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش
يصصخت ردام ،روشك

341,000 15030020081,500,844 469,202560,407 18,351.160 اتسور  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1751398 1387
40901458

 ياهاتسور بالضاف تاسيسات داجيا
يماو - تيولوا ياراد

6,130,571 100,000  بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش
يصصخت ردام ،روشك

176,000 15030020095,836,983 017,588 61,305.710 اتسور 1001398ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1389
40901474

 ياهرهش بالضاف تاسيسات داجيا
يماو -ناليگ ناتسا رادتيولوا

5,778,227 500 1,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 15030022005,776,727 00 26,384.600 رفن رازه 2191399ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1393
40901504

 ياهرهش بالضاف تاسيسات داجيا
يلاير - ناردنزام ناتسا رادتيولوا

9,241,489 130,000 156,000ناردنزام بالضاف و بآ تكرش 15030022018,132,648 26,700796,141 10,489.772 رفن رازه 8811399ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1387
40901505

 داجيا حرط17 مامتا و ليمكت
)هلاسكي(يرهش بالضاف تاسيسات

2,588,645 390,000  بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش
يصصخت ردام ،روشك

439,000 1503002213400,000 01,359,645 152,273.240 حرط 171396ييارجا تايلمع ليمكت 1390
40901475

101,777بالضاف و بآ يدربراك تاعلاطم 12,000  بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش
يصصخت ردام ،روشك

12,000 150300221639,100 24,28114,396 101,777 هژورپ 11396ينف تاقيقحت 1384
40901260

 و يرهش بآ تامدخ هئارا همانرب1503003000
يياتسور

51,526,649 4,400,879 4,486,50040,182,857 562,0121,894,401

 راد تيولوا يناسربآ ياهعمتجم ليمكت
يياتسور

43,751,251 3,506,379 4,001,000ورين ترازو 150300300635,111,072 01,132,800 47,349.838 عمتجم 9241399يناسربآ 1393
40902237

 شهاك-هدماين باسح هب بآ شهاك
يرهش بآ تفررده

4,256,767 710,000  بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش
يصصخت ردام ،روشك

325,000 15030030072,356,091 293,946571,730 851,353.400  رتم نويلبم
بعكم

51398تفررده شهاك 1387
40902057

3,000,630يرهش بآ فرصم تيريدم 140,000  بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش
يصصخت ردام ،روشك

126,000 15030030082,595,694 40,00898,928 17,200 ناتسا 10هدش هيفصت باسپ يباخرچ زاب
565,726  هنابش رد رتيل

زور
5يرهش بآ فرصم هنارس شهاك

1398 1387
40902056

 هكبش ثادحا رد تكراشم و هعلاطم
يرهش زبس ياضف يرايبآ

518,001 44,500  و اه يرادرهش روما نامزاس
روشك ياه يرايهد

34,500 1503003009120,000 228,05890,943 102.982 رتموليك  زبس ياضف يرايبا هكبش ثادحا
ماخ با زا هدافتسا اب اهرهش

5,0301399 1379
40902001

 روما رد هعسوتو قيقحت لصف1504000000
يياتسور و يرهش نارمع،نكسم

5,296,057 293,400 267,0004,215,000 177,294343,363

466,307روشك يراگنباتش هكبش هعسوت همانرب1504003000 123,000 98,3000 165,01379,994

88



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 نيمات و يا هقطنم زكارم ليمكت
 باتش هكبشو تالا نيشامو تازيهجت
يراگن

466,307 123,000  و نكسم ،هار تاقيقحت زكرم
يزاسرهش

98,300 15040030010 165,01379,994 375.221 هاگتسد 565تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
8.270 عبرمرتم  يا هقطنم زكارم هعسوت و ليمكت

يساسا تاريمعت و
15,789

235.680 هاگتسيا  هكبش يفيك و يمك هعسوت
روشك يراگنباتش

525

1395 1381
40938001

،نيودت ، يراذگتسايس ،  يربهار همانرب1504004000
 تاررقم و طباوض جيورت و يزيرهمانرب
نامتخاس و نكسم ،نيمز

4,829,750 170,400 168,7004,215,000 12,281263,369

4,394,030يرهش عماج ياه حرط هيهت 105,000 -  يزاسرهش و هار ترازو
يزاسرهش يلاع ياروش هناخريبد

105,000 15040040014,000,000 0184,030 3,475,430 هعومجم 1يتاعالطا هاگياپ
600 رهش 731يرهش يليصفت و عماج حرط هيهت
400 رهش 1,200هشقن و سكع هيهت

1399 1390
40907248

 و يا هيحان و يدبلاك ياه حرط هيهت
هژيو

45,256 7,900 -  يزاسرهش و هار ترازو
يزاسرهش يلاع ياروش هناخريبد

7,500 150400400216,000 013,856 699.698 هژورپ 11يدبلاك حرط هيهت و هعلاطم
179.506 هژورپ 30هژيو حرط هيهت و هعلاطم

527.445 هژورپ 61يا هيحان حرط هيهتو هعلاطم

1396 1390
40907245

95,172يرهش ياه هعومجم يزيرحرط 7,000 -  يزاسرهش و هار ترازو
يزاسرهش يلاع ياروش هناخريبد

6,700 150400400371,000 010,472 1,730.400 هژورپ 551399حرط هيهت 1390
40907244

86,987اهاتسور يدبلاك هعسوت عماج تاعلاطم 11,000 11,000يمالسا بالقنا نكسم داينب 150400400439,000 12,28113,706 2,806.032 هژورپ 311398يا هقطنم تاقيقحت 1371
40907036

 يرهش ياهاضف يزاس بسانم هعلاطم
يتكرح و يمسج نيلولعم -

130,216 11,000 -  يزاسرهش و هار ترازو
يزاسرهش يلاع ياروش هناخريبد

11,000 150400400585,000 023,216 2,134.690 هژورپ 611399طباوض هيهتو هعلاطم 1390
40907247

35,000ناريا نتب هماننييآ يرگنزاب و هعلاطم 16,000  يزير همانرب و تيريدم نامزاس
روشك

15,000 15040040064,000 00 1,400 هطباض 251399ييرجا طباوض نيودت 1394
40941007

 و يزاسرهش طباوض نيودت و هعلاطم
يناريا-يمالسا يرامعم

43,089 12,500 -  يزاسرهش و هار ترازو
يزاسرهش يلاع ياروش هناخريبد

12,500 15040040070 018,089 1,267.320 هژورپ 341395طباوض نيودتو هعلاطم 1390
40941006

564,770تشادهب لصف1601000000 50,000 50,000140,000 230,18294,588
564,770يتشادهب ياه صخاش ءاقترا همانرب1601005000 50,000 50,000140,000 230,18294,588

 زاس رطخ يب ياهمتسيس داجيا
يناتسراميب ياهدنامسپ

330,937 25,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

25,000 160100500170,000 167,69443,243 661.874 ناتسراميب 5001397يناتسراميب دنامسپ تيريدم 1385
30302008

 بالضاف متسيس يزاسهب و تاريمعت
اهناتسراميب

233,833 25,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

25,000 160100500270,000 62,48851,345 467.666 ناتسراميب  بالضاف متسيس تاريمعت
اهناتسراميب

5001397 1388
30302010
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1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

105,405,918نامرد لصف1602000000 8,450,720 9,801,06752,048,453 12,883,07122,222,607
943,911نوخ تمالس ءاقترا همانرب1602003000 117,564 117,5640 415,261293,522

888,733نوخ لاقتنا ياههاگياپ تازيهجت نيمات 110,580 110,580ناريا نوخ لاقتنا نامزاس 16020030020 394,284273,289 4,192.137 هاگياپ 2120نوخ لاقتنا هاگياپ زيهجت 1373
30303003

 و تازيهجت نيمات و نامتخاس تاريمعت
تالآ نيشام

55,178 6,984 6,984ناريا نوخ لاقتنا نامزاس 16020030030 20,97720,233 55,178 نامزاس  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
30319003

104,462,007ينامرد ياهصخاش ءاقترا همانرب1602004000 8,333,156 9,683,50352,048,453 12,467,81021,929,085
 يربراك رييغت اي ديدج شخب ثادحا
 هب زاين رب دازام يناتسراميب ياه تخت
يگتخوس شخب

1,399,656 150,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

150,000 1602004001400,000 318,913380,743 933.104 تخت 1,5001397ينامرد ياضف داجيا 1377
30303159

 نيزگياج يشزومآ  ناتسراميب ثادحا
زاوها يزار

795,108 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004002749,999 045,107 3,130.350 لك تخت 2541399ينامرد ياضف داجيا 1390
30303661

 نيسح ماما يشزومآ ناتسراميب ثادحا
)يتعيرش رتكد نيزگياج( اسف)ع(

573,281 70,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

140,000 1602004003250,000 4,260109,021 3,583.006 لك تخت 1601397ينامرد ياضف داجيا 1389
30303628

 اضر ماما يشزومآ ناتسراميب ثادحا
درونجب

781,863 110,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناسارخ ينامرد و يتشادهب

نامرد و تشادهب - يلامش

50,000 1602004004160,000 46,900414,963 2,792.368 لك تخت 2801397ينامرد ياضف داجيا 1388
30303402

650,002مب يشزومآ ناتسراميب ثادحا 30,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004005620,000 01 3,250.010 لك تخت 2001398ينامرد ياضف داجيا 1390
30303682

982,352سابعردنب يشزومآ ناتسراميب ثادحا 50,000  تامدخو يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب ناگزمره -

50,000 1602004006760,000 30,87291,480 3,158.688 لك تخت 3111399ينامرد ياضف داجيا 1388
30303410

 تبرت يشزومآ ناتسراميب ثادحا
هيرديح

724,886 45,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

90,000 1602004007460,000 44,26685,620 2,665.022 لك تخت 2721398ينامرد ياضف داجيا 1388
30303385
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1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
تفريج يناشاك هللا تيآ

785,316 45,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

45,000 1602004008695,000 0316 3,043.860 لك تخت 2581399ينامرد ياضف داجيا 1390
30303664

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
يدابآ ربكا

613,625 100,001  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناريا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

1 1602004009500,000 013,623 3,068.120 لك تخت 2001397ينامرد ياضف داجيا 1391
30303724

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
ولراهب

1,000,001 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004010999,999 00 3,030.306 لك تخت 3301399ينامرد ياضف داجيا 1390
30303668

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
 ينيمخ ماما و يادهش ياهناتسراميب
زيربت

1,810,589 20,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

40,000 16020040111,750,000 0589 3,105.642 لك تخت 5831399ينامرد ياضف داجيا 1390
30303698

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
نارهت دادرخ هدزناپ

620,503 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004012610,000 010,501 2,820.468 لك تخت 2201398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303745

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
نارهت هبزور و يتعيرش

1,114,041 40,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نارهت ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

1 16020040131,060,000 014,040 1,295.397 لك تخت 8601398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303747

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
لباز

675,686 30,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004014619,999 025,686 3,312.186 لك تخت 2041398ينامرد ياضف داجيا 1390
30303679

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
نارهت شيرجت ءادهش

1,453,898 60,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

60,000 16020040151,220,000 6,498107,400 2,511.050 لك تخت 5791398ينامرد ياضف داجيا 1389
30303629

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
ير رهش ريت متفه يادهش

1,156,947 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناريا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

1 16020040161,100,000 026,946 3,615.459 لك تخت 3201399ينامرد ياضف داجيا 1391
30303720

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
دابآ تفاي يادهش

620,502 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004017609,999 010,501 3,102.510 لك تخت 2001398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303743
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 ينيب شيپ
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 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
داژن يمشاه ديهش

907,203 30,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

65,800 1602004018770,000 4,33237,071 2,835.009 لك تخت 3201399ينامرد ياضف داجيا 1389
30303626

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
دابآ مرخ رياشع

718,312 20,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

30,000 1602004019606,000 4,33257,980 2,773.405 لك تخت 2591398ينامرد ياضف داجيا 1389
30303622

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
رهشوب)س(ارهزلا همطاف

571,500 40,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

40,000 1602004020480,000 011,500 3,571.875 لك تخت 1601398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303718

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
ليبدرا يمطاف

757,501 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004021750,484 07,015 2,936.050 لك تخت 2581399ينامرد ياضف داجيا 1390
30303639

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
رگزوريف

1,122,456 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناريا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

1 16020040221,080,000 022,455 3,507.675 لك تخت 3201399ينامرد ياضف داجيا 1391
30303721

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
ناشاك

640,501 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناشاك ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

30,000 1602004023570,000 010,501 3,202.505 لك تخت 2001398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303733

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
جرك

800,485 40,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

40,000 1602004024720,000 0485 3,078.788 لك تخت 2601398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303715

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
ديفم ناكدوك

749,688 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

40,000 1602004025640,000 049,688 2,342.775 لك تخت 3201398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303719

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
زاوها ناتسلگ

1,820,502 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 16020040261,809,999 010,501 3,371.300 لك تخت 5401399ينامرد ياضف داجيا 1391
30303735

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
يروشناد حيسم

778,349 40,000  و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم
 ياهيراميب و لس ينامرد

شهوژپ - يوير

50,000 1602004027630,000 058,349 2,594.497 لك تخت 3001398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303746
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1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 نيزگياج يشزومآ ناتسراميب ثادحا
هاشنامرك)هر( ينيمخ ماما و يدضتعم

1,680,000 40,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

40,000 16020040281,580,000 020,000 3,111.111 لك تخت 5401399ينامرد ياضف داجيا 1391
30303734

722,648مرهج يشزومآ ناتسراميب ثادحا 60,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

130,000 1602004029360,000 62,829109,819 2,973.860 لك تخت 2431397ينامرد ياضف داجيا 1387
30303284

1,114,213تشر يشزومآ ناتسراميب ثادحا 110,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

150,000 1602004030710,000 50,53293,681 2,785.533 لك تخت 4001399ينامرد ياضف داجيا 1387
30303355

 يكشزپناور يشزومآ ناتسراميب ثادحا
 ناتسراميب نيزگياج(ناردنزام
)يراس عراز يكشزپناور

331,227 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناردنزام ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

1 1602004031299,999 011,227 3,312.270 لك تخت 1001398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303731

928,928يراس يشزومآ ناتسراميب ثادحا 45,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

45,000 1602004032685,000 50,880103,048 2,724.129 لك تخت 3411398ينامرد ياضف داجيا 1387
30303317

 ناردام يشزومآ ناتسراميب ثادحا
 نيزگياج(سابع ردنب ناكدوكو
) ناكدوك و يتعيرش ياه ناتسراميب

750,002 1  تامدخو يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب ناگزمره -

1 1602004033749,999 01 3,409.100 لك تخت 2201399ينامرد ياضف داجيا 1391
30303730

508,618روباشين يشزومآ ناتسراميب ثادحا 18,132  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004034490,000 0485 3,178.863 لك تخت 1601398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303726

461,380رهبا ناتسراميب ثادحا 70,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

130,000 1602004035122,570 43,25195,559 1,963.319 لك تخت 2351397ينامرد ياضف داجيا 1387
30303329

1,150,488هيمورا ناتسراميب ثادحا 70,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يبرغ ناجيابرذآ - و تشادهب
نامرد

1 1602004036910,000 70,99299,495 2,556.638 لك تخت 4501399ينامرد ياضف داجيا 1387
30303365

148,694زاوها لافطا ناتسراميب ثادحا 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 16020040373 40,759107,930 678.968 لك تخت 2191398ينامرد ياضف داجيا 1387
30303351
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 يريسمرگ  راولا ناتسراميب ثادحا
كشميدنا ناتسرهش

87,864 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 روپاش يدنج ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب  زاوها -

32,000 16020040380 045,864 3,661 لك تخت 241395ينامرد ياضف داجيا 1390
30303678

938,508دهشم تاجن و دادما ناتسراميب ثادحا 1  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناسارخ ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

1 1602004039830,000 39,83968,667 3,128.360 لك تخت 3001399ينامرد ياضف داجيا 1387
30303325

244,685كلمغاب ناتسراميب ثادحا 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 روپاش يدنج ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب  زاوها -

20,000 16020040400 45,300174,385 1,747.750 لك تخت 1401395ينامرد ياضف داجيا 1387
30303286

189,306هناب ناتسراميب ثادحا 60,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

45,000 16020040410 29,55254,754 2,103.400 لك تخت 901395ينامرد ياضف داجيا 1387
30303346

527,526نجورب ناتسراميب ثادحا 60,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

120,000 1602004042140,000 52,312155,214 2,244.791 لك تخت 2351396ينامرد ياضف داجيا 1387
30303327

117,415هيورشب ناتسراميب ثادحا 25,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دنجريب ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

60,000 16020040430 032,415 3,354.714 لك تخت 351395ينامرد ياضف داجيا 1390
30303672

246,776راهب ناتسراميب ثادحا 50,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

60,000 160200404470,000 4,69362,083 3,009.463 لك تخت 821396ينامرد ياضف داجيا 1389
30303614

390,334رهشهب ناتسراميب ثادحا 65,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

55,000 1602004045130,000 41,78298,552 1,798.774 لك تخت 2171396ينامرد ياضف داجيا 1387
30303318

301,467دابآ سراپ ناتسراميب ثادحا 30,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

85,000 16020040460 42,992143,475 2,036.939 لك تخت 1481395ينامرد ياضف داجيا 1387
30303331

275,375هواپ ناتسراميب ثادحا 45,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

80,000 160200404730,000 30,50189,874 3,059.722 لك تخت 901396ينامرد ياضف داجيا 1387
30303335
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439,085شلات ناتسراميب ثادحا 60,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

120,000 1602004048100,000 43,030116,055 2,023.433 لك تخت 2171396ينامرد ياضف داجيا 1387
30303309

 دادرخ15 نيزگياج ناتسراميب ثادحا
رهش يدهم

256,380 80,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

90,000 160200405030,000 056,380 3,016.235 لك تخت 851396ينامرد ياضف داجيا 1390
30303670

223,988رهش رذآ نيزگياج ناتسراميب ثادحا 45,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

85,000 160200405165,000 028,988 2,698.651 لك تخت 831396ينامرد ياضف داجيا 1390
30303699

 يشزومآ نيزگياج ناتسراميب ثادحا
ماليا

1,153,566 150,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

300,000 1602004052500,000 36,056167,510 3,067.995 لك تخت 3761397ينامرد ياضف داجيا 1388
30303384

258,343نابهتسا نيزگياج ناتسراميب ثادحا 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  سراف ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

70,000 16020040530 18,120150,223 2,286.221 لك تخت 1131395ينامرد ياضف داجيا 1388
30303411

 يفرشا نيزگياج ناتسراميب ثادحا
نارهت يناهفصا

450,487 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004054450,000 0485 3,003.240 لك تخت 1501399ينامرد ياضف داجيا 1390
30303677

 ينيمخ ماما نيزگياج ناتسراميب ثادحا
نباكنت)هر(

383,768 70,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

50,000 1602004055150,000 0113,768 1,728.685 لك تخت 2221397ينامرد ياضف داجيا 1390
30303660

 ينيمخ ماما نيزگياج ناتسراميب ثادحا
نارهت

1,657,328 60,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

60,000 16020040561,440,000 6,49890,830 2,943.744 لك تخت 5631399ينامرد ياضف داجيا 1389
30303627

 ردنب نيزگياج ناتسراميب ثادحا
رهشهام

720,608 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004057699,999 020,607 3,174.485 لك تخت 2271399ينامرد ياضف داجيا 1390
30303659

 ناتسراميب نيزگياج ناتسراميب ثادحا
نيمخ ينيمخ ماما

393,909 50,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

70,000 1602004058190,000 10,10773,802 3,030.069 لك تخت 1301397ينامرد ياضف داجيا 1389
30303630
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 رذآ جنپ نيزگياج ناتسراميب ثادحا
ناگرگ

1,015,991 10,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

10,000 1602004059935,000 3,24957,742 2,666.643 لك تخت 3811399ينامرد ياضف داجيا 1389
30303612

287,921رهشناريپ نيزگياج ناتسراميب ثادحا 50,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

98,370 1602004060110,815 028,736 3,387.306 لك تخت 851397ينامرد ياضف داجيا 1390
30303674

389,357ناكرسيوت نيزگياج ناتسراميب ثادحا 70,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

95,000 1602004061120,000 43,32861,029 3,018.271 لك تخت 1291396ينامرد ياضف داجيا 1387
30303298

 ايبنالا متاخ نيزگياج ناتسراميب ثادحا
رتشوش)ص(

590,267 35,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

35,000 1602004062495,000 025,267 2,996.279 لك تخت 1971398ينامرد ياضف داجيا 1390
30303657

607,575دورد نيزگياج ناتسراميب ثادحا 20,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

20,000 1602004063510,000 3,61053,965 2,949.393 لك تخت 2061398ينامرد ياضف داجيا 1389
30303621

 يكشزپناور نيزگياج ناتسراميب ثادحا
)دابآ نيما( نارهت يزار

1,742,854 25,001  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 16020040641,699,999 1,62416,229 3,174.596 لك تخت 5491399ينامرد ياضف داجيا 1389
30303617

 يكشزپناور نيزگياج ناتسراميب ثادحا
نامرك

316,888 50,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نامرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

50,000 1602004066200,000 016,888 3,168.880 لك تخت 1001397ينامرد ياضف داجيا 1390
30303683

313,124دنرز نيزگياج ناتسراميب ثادحا 50,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

100,000 160200406765,000 34,04464,080 2,252.691 لك تخت 1391396ينامرد ياضف داجيا 1387
30303314

462,480ساملس نيزگياج ناتسراميب ثادحا 20,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

20,000 1602004068400,000 022,480 2,890.500 لك تخت 1601398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303716

543,623ناجريس نيزگياج ناتسراميب ثادحا 50,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

50,000 1602004069250,000 50,102143,521 2,540.294 لك تخت 2141397ينامرد ياضف داجيا 1387
30303315
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386,731دابآ فيرش نيزگياج ناتسراميب ثادحا 30,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

30,000 1602004070280,000 046,731 2,997.915 لك تخت 1291397ينامرد ياضف داجيا 1390
30303675

 ديهش نيزگياج ناتسراميب ثادحا
ناراسچگ يياجر

446,521 70,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

170,000 160200407170,001 0136,520 3,461.403 لك تخت 1291397ينامرد ياضف داجيا 1390
30303667

 ديهش نيزگياج ناتسراميب ثادحا
دزي نومنهر

680,089 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 دزي ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يقودص ديهش، - و تشادهب
نامرد

100,000 16020040720 72,169477,920 2,152.180 لك  تخت 3161395ينامرد ياضف داجيا 1387
30303367

 ديهش نيزگياج ناتسراميب ثادحا
بآودنايم يسابع

500,002 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004073499,999 01 3,125.013 لك تخت 1601398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303737

499,071ناوريش نيزگياج ناتسراميب ثادحا 100,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

180,000 160200407420,000 10,107188,964 2,289.317 لك تخت 2181396ينامرد ياضف داجيا 1389
30303611

230,607ريش بجع نيزگياج ناتسراميب ثادحا 45,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

85,000 160200407552,885 1,72146,001 2,812.280 لك تخت 821396ينامرد ياضف داجيا 1389
30303615

277,210كچرق نيزگياج ناتسراميب ثادحا 20,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

20,000 1602004076200,000 037,210 3,261.294 لك تخت 851397ينامرد ياضف داجيا 1390
30303676

327,519دورگنل نيزگياج ناتسراميب ثادحا 100,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

80,000 160200407750,000 6,89590,624 2,538.907 لك تخت 1291396ينامرد ياضف داجيا 1389
30303620

 حتفم نيزگياج ناتسراميب ثادحا
نيمارو

600,486 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004079599,999 0485 3,002.430 لك تخت 2001398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303723

 يفام ماظن نيزگياج ناتسراميب ثادحا
شوش

669,476 20,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1602004080629,999 019,476 3,249.888 لك تخت 2061399ينامرد ياضف داجيا 1390
30303658
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 و يزامن نيزگياج ناتسراميب ثادحا
زاريش هيبنيز

1,775,263 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  سراف ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

10,000 16020040811,740,000 015,263 1,761.174 لك تخت 1,0081399ينامرد ياضف داجيا 1390
30303673

378,288دنواهن نيزگياج ناتسراميب ثادحا 70,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

50,000 160200408284,000 31,151143,137 2,349.615 لك تخت 1611396ينامرد ياضف داجيا 1388
30303383

1,081,042زاريش ءايبنالا متاخ ناتسراميب ثادحا 40,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

40,000 1602004084880,000 53,13167,911 2,656.123 لك تخت 4071399ينامرد ياضف داجيا 1387
30303352

888,726نارهت رهش مالسا رد ناتسراميب ثادحا 20,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

20,000 1602004086690,000 58,151100,575 2,205.275 لك تخت 4031398ينامرد ياضف داجيا 1387
30303332

66,711ربار ناتسراميب ثادحا 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نامرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

15,000 16020040870 046,711 1,906.028 لك تخت 351395ينامرد ياضف داجيا 1390
30303666

945,860زاريش يناور ناتسراميب ثادحا 50,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

50,000 1602004090600,000 40,911204,949 3,272.872 لك تخت 2891398ينامرد ياضف داجيا 1387
30303337

300,239بارس ناتسراميب ثادحا 20,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

75,000 16020040910 46,258158,981 1,383.590 لك تخت 2171395ينامرد ياضف داجيا 1387
30303333

781,635ناوارس ناتسراميب ثادحا 40,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

40,000 1602004092520,000 14,439167,196 3,585.482 لك تخت 2181398ينامرد ياضف داجيا 1389
30303613

531,758زقس ناتسراميب ثادحا 95,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

105,000 1602004093170,000 49,568112,190 2,450.498 لك تخت 2171397ينامرد ياضف داجيا 1387
30303330

760,548زاوها يگتخوس ناتسراميب ثادحا 90,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

150,000 1602004094190,000 47,883282,665 6,914.073 لك تخت 1101396ينامرد ياضف داجيا 1387
30303336
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320,983زاريش يگتخوس ناتسراميب ثادحا 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  سراف ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

30,000 16020040950 39,323241,660 3,209.830 لك تخت 1001395ينامرد ياضف داجيا 1385
30303158

509,500سدق ناتسرهش ناتسراميب ثادحا 50,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

20,000 1602004096420,000 019,500 3,184.375 لك تخت 1601398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303744

889,790نامرك رنهاب ديهش ناتسراميب ثادحا 150,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نامرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

200,000 1602004097350,000 53,302136,488 2,617.029 لك تخت 3401397ينامرد ياضف داجيا 1387
30303316

312,917سودرف ناتسراميب ثادحا 60,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

60,000 160200409850,000 41,099101,818 2,219.270 لك تخت 1411396ينامرد ياضف داجيا 1387
30303328

287,152ناميرف ناتسراميب ثادحا 20,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

86,000 16020040990 25,824155,328 3,190.578 لك تخت 901395ينامرد ياضف داجيا 1387
30303344

104,320جرهف ناتسراميب ثادحا 1  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نامرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

1 160200410090,000 014,318 2,980.570 لك تخت 351397ينامرد ياضف داجيا 1390
30303671

557,275رهش مئاق ناتسراميب ثادحا 80,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

50,000 1602004101280,000 55,36391,912 2,041.300 لك تخت 2731398ينامرد ياضف داجيا 1387
30303334

421,164ناجيهال ناتسراميب ثادحا 80,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

105,000 160200410320,000 49,215166,949 2,064.529 لك تخت 2041396ينامرد ياضف داجيا 1387
30303307

317,190هغارم ناتسراميب ثادحا 70,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

80,000 160200410444,856 34,75787,577 1,982.438 لك تخت 1601396ينامرد ياضف داجيا 1387
30303347

510,485درالم ناتسراميب ثادحا 50,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

20,000 1602004105440,000 0485 3,190.531 لك تخت 1601398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303736

99



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

135,383هواج ريم ناتسراميب ثادحا 15,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نادهاز ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

45,000 16020041060 075,383 3,868.086 لك تخت 351395ينامرد ياضف داجيا 1390
30303663

222,522تشد ونيم ناتسراميب ثادحا 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناتسلگ ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

30,000 16020041070 42,007140,515 1,969.221 لك تخت 1131395ينامرد ياضف داجيا 1387
30303287

510,330دابآ فجن ناتسراميب ثادحا 45,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

85,000 1602004108250,000 41,32589,005 2,362.639 لك تخت 2161397ينامرد ياضف داجيا 1387
30303338

404,700مق هاگورين ناتسراميب ثادحا 90,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  مق ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

50,000 160200410990,000 21,977152,723 2,352.907 لك تخت 1721396ينامرد ياضف داجيا 1388
30303403

 يشخبناوت كينيلك نامتخاس ثادحا
يشخبناوت و يتسيزهب مولع هاگشناد

167,102 40,000  و يتسيزهب مولع هاگشناد
يشخبناوت

40,000 160200411070,000 017,102 27.850 عبرمرتم 6,0001396ينامرد ياضف داجيا 1390
30303691

83,392عماج يصصخت كينيلك ثادحا 6,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب  هاشنامرك -

40,000 16020041110 037,392 41.696 عبرمرتم 2,0001395نامتخاس ثادحا 1391
30303740

 يرورابان و يروراب زكرم ثادحا
مرهج ناملس ميكح

55,676 13,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  مرهج نامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

26,000 16020041120 016,676 24.207 عبرمرتم 2,3001395ينامرد ياضف داجيا 1391
30303732

 نامرد و صيخشت لرتنك زكرم ثادحا
لباز يسفنت ياه يراميب

245,086 50,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 لباز ينامرد ، يتشادهب
نامرد و تشادهب

50,000 160200411360,000 085,086 3,829.469 لك تخت 641397ينامرد ياضف داجيا 1391
30303727

 ناتسراميب يحارج شخب داجيا
لمآ رويرهش17

107,557 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناردنزام ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

60,000 16020041140 037,557 2,151.140 لك تخت 501395ينامرد ياضف داجيا 1390
30303687

 لمع قاتا. ناميازو نانز ياهشخب داجيا
متاخ ناتسرهش ناتسراميب يحارج و

89,241 1  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 دزي ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يقودص ديهش، - و تشادهب
نامرد

1 160200411560,000 029,239 2,549.743 لك تخت 351397ينامرد ياضف داجيا 1390
30303681
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 ياهتيروف و سناژروا زكارم داجيا
روشك ياه هداج رد يكشزپ

516,835 50,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

50,000 1602004116100,000 0316,835 861.392 هاگياپ 6001396سناژروا زكارم داجيا 1389
30303634

429,201اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 47,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نارهت ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

47,000 16020041170 217,108118,093 72.845 تخت 5,8920ناتسراميب زيهجت 1384
30303165

79,183اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناشاك ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

10,000 16020041180 23,62835,555 66.262 تخت 1,1950ناتسراميب زيهجت 1384
30303167

200,582اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 13,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  مق ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

13,000 16020041190 103,48971,093 124.199 تخت 1,6150ناتسراميب زيهجت 1384
30303170

387,767اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 53,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

43,000 16020041200 173,827117,940 72.561 تخت 5,3440ناتسراميب زيهجت 1384
30303172

272,882اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نيوزق ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

10,000 16020041210 97,343155,539 233.232 تخت 1,1700ناتسراميب زيهجت 1384
30303174

190,822اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 14,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  يزكرم ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

14,000 16020041220 134,39928,423 107.748 تخت 1,7710ناتسراميب زيهجت 1384
30303177

266,194اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نادمه ناتسا ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

20,000 16020041230 172,77653,418 103.096 تخت 2,5820ناتسراميب زيهجت 1384
30303179

487,103اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 50,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  سراف ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

50,000 16020041240 153,060234,043 77.675 تخت 6,2710ناتسراميب زيهجت 1384
30303184

241,247اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 9,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  رهشوب ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

9,000 16020041250 82,733140,514 212.179 تخت 1,1370ناتسراميب زيهجت 1384
30303186
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60,861اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 4,700  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ، يتشادهب

 دمحاريوب و هيوليكهك - تشادهب
نامرد و

4,700 16020041260 29,18022,281 103.505 تخت 5880ناتسراميب زيهجت 1384
30303188

74,829اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 3,200  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
تشادهب  اسف ينامرد ، يتشادهب -

نامرد و

3,200 16020041270 55,31113,118 188.962 تخت 3960ناتسراميب زيهجت 1384
30303190

64,506اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 3,200  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  مرهج نامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

3,200 16020041280 17,06241,044 164.977 تخت 3910ناتسراميب زيهجت 1384
30303192

423,996اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 44,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناسارخ ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

44,000 16020041290 197,155138,841 77.090 تخت 5,5000ناتسراميب زيهجت 1384
30303194

191,133اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 15,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دنجريب ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

6,000 16020041300 54,804115,329 254.844 تخت 7500ناتسراميب زيهجت 1384
30303197

93,767اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناسارخ ينامرد و يتشادهب

نامرد و تشادهب - يلامش

5,000 16020041310 37,55746,210 144.930 تخت 6470ناتسراميب زيهجت 1384
30303199

39,447اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 15,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دابانگ ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

2,500 16020041320 11,54510,402 122.130 تخت 3230ناتسراميب زيهجت 1384
30303201

74,894اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 4,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  راوزبس ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

4,500 16020041330 27,25238,642 131.163 تخت 5710ناتسراميب زيهجت 1384
30303204

536,744اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 46,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ، يتشادهب

 يقرش ناجيابرذآ - و تشادهب
نامرد

46,000 16020041340 277,586167,158 92.927 تخت 5,7760ناتسراميب زيهجت 1384
30303207
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299,852اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 32,600  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناريا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

32,600 16020041350 172,22462,428 73.583 تخت 4,0750ناتسراميب زيهجت 1384
30303210

34,657اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 4,500  و يتاقيقحت، يشزومآ زكرم
 ديهش قورع و بلق ينامرد

نامرد و تشادهب  يئاجر -

4,500 16020041360 21,4134,244 62.220 تخت 5570ناتسراميب زيهجت 1384
30303212

228,722اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 42,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناهفصا ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

42,000 16020041370 14,973129,749 43.327 تخت 5,2790ناتسراميب زيهجت 1384
30303214

169,305اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 15,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناتسدرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

15,000 16020041380 82,18157,124 89.532 تخت 1,8910ناتسراميب زيهجت 1384
30303216

431,204اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 18,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناتسرل ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

18,000 16020041390 143,465251,739 185.384 تخت 2,3260ناتسراميب زيهجت 1384
30303218

92,307اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 8,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ماليا ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

8,000 16020041400 46,33529,972 92.492 تخت 9980ناتسراميب زيهجت 1384
30303221

371,994اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 29,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 روپاش يدنج ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب  زاوها -

29,000 16020041410 175,934138,060 101.527 تخت 3,6640ناتسراميب زيهجت 1384
30303223

263,170اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 25,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناليگ ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

25,000 16020041420 109,320103,850 84.539 تخت 3,1130ناتسراميب زيهجت 1384
30303227

202,862اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 17,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نامرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

17,500 16020041430 88,72379,139 93.099 تخت 2,1790ناتسراميب زيهجت 1384
30303229

57,303اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناجنسفر ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

5,000 16020041440 27,24120,062 95.187 تخت 6020ناتسراميب زيهجت 1384
30303231
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419,023اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب  هاشنامرك -

70,000 16020041450 149,860179,163 172.864 تخت 2,4240ناتسراميب زيهجت 1384
30303233

331,644اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 25,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناردنزام ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

25,000 16020041460 158,572123,072 105.050 تخت 3,1570ناتسراميب زيهجت 1384
30303235

196,355اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 8,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
تشادهب  لباب ينامرد ،يتشادهب -

نامرد و

8,000 16020041470 143,86436,491 181.810 تخت 1,0800ناتسراميب زيهجت 1384
30303237

174,591اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 17,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناتسلگ ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

17,000 16020041480 10,000130,591 82.510 تخت 2,1160ناتسراميب زيهجت 1384
30303240

159,264اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 15,000  و يتسيزهب مولع هاگشناد
يشخبناوت

11,800 16020041490 56,22976,235 107.976 تخت 1,4750ناتسراميب زيهجت 1384
30303243

246,794اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 27,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يبرغ ناجيابرذآ - و تشادهب
نامرد

27,000 16020041500 97,20495,590 73.081 تخت 3,3770ناتسراميب زيهجت 1384
30303246

209,290اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يرايتخب و لاحمراهچ - تشادهب
نامرد و

10,000 16020041510 111,51877,772 163.253 تخت 1,2820ناتسراميب زيهجت 1384
30303249

219,903اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 12,800  تامدخو يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب ناگزمره -

12,800 16020041520 87,259107,044 137.870 تخت 1,5950ناتسراميب زيهجت 1384
30303252

251,731اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 14,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نادهاز ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

14,000 16020041530 89,028134,703 143.355 تخت 1,7560ناتسراميب زيهجت 1384
30303256

127,424اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 5,400  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 لباز ينامرد ، يتشادهب
نامرد و تشادهب

5,400 16020041540 34,60482,020 189.902 تخت 6710ناتسراميب زيهجت 1384
30303258
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147,087اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 13,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 دزي ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يقودص ديهش، - و تشادهب
نامرد

13,500 16020041550 74,07746,010 87.656 تخت 1,6780ناتسراميب زيهجت 1384
30303261

180,435اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 11,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناجنز ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

11,000 16020041560 118,46139,974 132.868 تخت 1,3580ناتسراميب زيهجت 1384
30303263

294,166اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 5,200  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نانمس ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

5,200 16020041570 100,851182,915 456.780 تخت 6440ناتسراميب زيهجت 1384
30303265

186,921اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 12,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ليبدرا ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

12,500 16020041580 120,64141,280 119.438 تخت 1,5650ناتسراميب زيهجت 1384
30303268

74,765اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 15,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دورهاش ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

6,000 16020041590 14,57639,189 98.896 تخت 7560ناتسراميب زيهجت 1384
30303270

12,221اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 1,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- هيرديح تبرت ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

1,500 16020041600 09,221 65.353 تخت 1870ناتسراميب زيهجت 1390
30303641

16,035اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 2,400  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
- روباشين ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

2,400 16020041610 011,235 53.096 تخت 3020ناتسراميب زيهجت 1390
30303644

12,953اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 1,900  تامدخ و يكشزپمولع هدكشناد
 ينامرد و يتشادهب

نامرد و تشادهب - هغارم

1,900 16020041620 09,153 53.305 تخت 2430ناتسراميب زيهجت 1390
30303647

30,084اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 6,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- لوفزد ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

6,500 16020041630 017,084 36.202 تخت 8310ناتسراميب زيهجت 1390
30303652

45,076اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 6,800  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب - تفريج

6,800 16020041640 031,476 52.536 تخت 8580ناتسراميب زيهجت 1390
30303655
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68,567اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 11,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
تشادهب جرك ينامرد ، يتشادهب -

نامرد و

11,000 16020041650 046,567 49.903 تخت 1,3740ناتسراميب زيهجت 1390
30303656

45,671اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
- دابآدسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

20,000 16020041660 05,671 191.092 تخت 2390ناتسراميب زيهجت 1391
30303703

13,770اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 1,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- نيارفسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

1,000 16020041670 011,770 114.750 تخت 1200ناتسراميب زيهجت 1391
30303705

11,807اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 2,200  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
مب ينامرد ،يتشادهب - و تشادهب

نامرد

2,200 16020041680 07,407 43.729 تخت 2700ناتسراميب زيهجت 1391
30303707

25,917اهناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 8,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- نادابآ ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

8,000 16020041690 09,917 25.484 تخت 1,0170ناتسراميب زيهجت 1391
30303709

 تاريمعت و يكشزپ تازيهجت نيمات
دوجوم ياهناتسراميب يساسا

985,800 150,000  و نامرد ، تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ - هب كمك

 ،يتشادهب زكارم يرادناهار
ديدج يشزومآ و ينامرد

150,000 16020041700 0685,800 592,970 هژورپ 1تازيهجت نيمات
392,830 هژورپ 1يساسا تاريمعت

1395 1391
30303742

60 يارب زاين دروم تازيهجت نيمات
روشك ياهناتسراميب تخت رازه

3,762,560 50,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

100,000 1602004171250,000 1,477,3931,885,167 62.709 تخت 60,0001397تازيهجت نيمات 1387
30303419

207,298تالا نيشامو تازيهجت نيمات 12,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

12,000 160200417215,000 107,01261,286 69,099.333 دروم  لرتنك يارب تازيهجت نيمات
ديدپون ياهيراميب

1

69,099.333 هژورپ  تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
اههاگشيامزآ و داتس

1

69,099.333 هژورپ 1يساسا تاريمعت

1396 1381
30319001

 رد يكشزپ نيصصختم نكسم نيمات
رفنرازهدص ريز ياهرهش

773,069 50,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

50,000 1602004173120,000 452,420100,649 3.092 عبرمرتم 250,0001397نكسم نيمات 1384
30303066
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 ياهناتسراميب يربراك رييغت و ليدبت
 ،يرادهگن زكرم داجيا و زاين رب دازام
 يناور ناراميب يناوتزاب و يشخبناوت
نمزم

85,363 1,500  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

1,500 16020041742,000 73,6476,716 17.073 تخت  يناتسرلميب ياهتخت و اهاضف داجيا
 يناور ناراميب يرادهگن زكارم
يشخبناوت ياهاضف داجيا(

5,0001396 1377
30403008

 و سناژروا ياه هاگياپ زيهجت و ريمعت
يكشزپ ياهتيروف

78,366 16,286  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

16,286 16020041750 045,794 43.537 هاگياپ 1,8000زيهجت و ريمعت 1390
30303694

473,322اهناتسراميب يساسا تاريمعت 55,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نارهت ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

55,000 16020041760 134,607228,715 80.333 تخت 5,8920ناتسراميب ريمعت 1384
30303164

128,365اهناتسراميب يساسا تاريمعت 12,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناشاك ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

12,000 16020041770 55,06449,301 107.418 تخت 1,1950ناتسراميب ريمعت 1384
30303166

194,607اهناتسراميب يساسا تاريمعت 44,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  مق ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

44,000 16020041780 21,76684,841 120.500 تخت 1,6150ناتسراميب ريمعت 1384
30303169

396,257اهناتسراميب يساسا تاريمعت 72,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

62,000 16020041790 127,941134,316 74.150 تخت 5,3440ناتسراميب ريمعت 1384
30303171

61,720اهناتسراميب يساسا تاريمعت 6,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نيوزق ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

6,000 16020041800 32,51417,206 52.752 تخت 1,1700ناتسراميب ريمعت 1384
30303173

77,658اهناتسراميب يساسا تاريمعت 8,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  يزكرم ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

8,000 16020041810 35,60926,049 43.850 تخت 1,7710ناتسراميب ريمعت 1384
30303176

113,407اهناتسراميب يساسا تاريمعت 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نادمه ناتسا ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

10,000 16020041820 57,10436,303 43.922 تخت 2,5820ناتسراميب ريمعت 1384
30303178

328,695اهناتسراميب يساسا تاريمعت 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  سراف ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

30,000 16020041830 125,614143,081 52.415 تخت 6,2710ناتسراميب ريمعت 1384
30303183

107



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

146,858اهناتسراميب يساسا تاريمعت 28,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  رهشوب ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

28,000 16020041840 24,00566,853 129.163 تخت 1,1370ناتسراميب ريمعت 1384
30303185

53,974اهناتسراميب يساسا تاريمعت 8,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ، يتشادهب

 دمحاريوب و هيوليكهك - تشادهب
نامرد و

8,000 16020041850 9,07828,896 91.793 تخت 5880ناتسراميب ريمعت 1384
30303187

43,185اهناتسراميب يساسا تاريمعت 6,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
تشادهب  اسف ينامرد ، يتشادهب -

نامرد و

6,000 16020041860 14,77716,408 109.053 تخت 3960ناتسراميب ريمعت 1384
30303189

28,790اهناتسراميب يساسا تاريمعت 3,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  مرهج نامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

3,000 16020041870 12,25710,533 73.632 تخت 3910ناتسراميب ريمعت 1384
30303191

265,837اهناتسراميب يساسا تاريمعت 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناسارخ ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

30,000 16020041880 131,20974,628 48.334 تخت 5,5000ناتسراميب ريمعت 1384
30303193

35,697اهناتسراميب يساسا تاريمعت 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دنجريب ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

5,000 16020041890 14,36411,333 47.596 تخت 7500ناتسراميب ريمعت 1384
30303196

84,752اهناتسراميب يساسا تاريمعت 3,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناسارخ ينامرد و يتشادهب

نامرد و تشادهب - يلامش

3,500 16020041900 17,98759,765 131 تخت 6470ناتسراميب ريمعت 1384
30303198

16,584اهناتسراميب يساسا تاريمعت 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دابانگ ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

2,000 16020041910 7,0975,487 51.340 تخت 3230ناتسراميب ريمعت 1384
30303200

54,535اهناتسراميب يساسا تاريمعت 9,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  راوزبس ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

9,000 16020041920 14,10622,429 95.510 تخت 5710ناتسراميب ريمعت 1384
30303203
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242,714اهناتسراميب يساسا تاريمعت 22,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ، يتشادهب

 يقرش ناجيابرذآ - و تشادهب
نامرد

22,000 16020041930 98,94899,766 42.021 تخت 5,7760ناتسراميب ريمعت 1384
30303206

278,849اهناتسراميب يساسا تاريمعت 42,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناريا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

42,000 16020041940 131,57263,277 68.429 تخت 4,0750ناتسراميب ريمعت 1384
30303209

12,217اهناتسراميب يساسا تاريمعت 1,500  و يتاقيقحت، يشزومآ زكرم
 ديهش قورع و بلق ينامرد

نامرد و تشادهب  يئاجر -

1,500 16020041950 5,4043,813 21.930 تخت 5570ناتسراميب ريمعت 1384
30303211

151,052اهناتسراميب يساسا تاريمعت 19,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناهفصا ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

19,000 16020041960 17,62995,423 28.614 تخت 5,2790ناتسراميب ريمعت 1384
30303213

125,171اهناتسراميب يساسا تاريمعت 16,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناتسدرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

16,000 16020041970 42,35650,815 66.193 تخت 1,8910ناتسراميب ريمعت 1384
30303215

105,901اهناتسراميب يساسا تاريمعت 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناتسرل ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

10,000 16020041980 61,38224,519 45.529 تخت 2,3260ناتسراميب ريمعت 1384
30303217

83,747اهناتسراميب يساسا تاريمعت 4,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ماليا ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

4,000 16020041990 61,36814,379 83.915 تخت 9980ناتسراميب ريمعت 1384
30303220

217,010اهناتسراميب يساسا تاريمعت 23,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 روپاش يدنج ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب  زاوها -

23,000 16020042000 110,24160,769 59.228 تخت 3,6640ناتسراميب ريمعت 1384
30303222

176,742اهناتسراميب يساسا تاريمعت 15,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناليگ ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

15,000 16020042010 101,63845,104 56.775 تخت 3,1130ناتسراميب ريمعت 1384
30303226

104,513اهناتسراميب يساسا تاريمعت 14,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نامرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

14,000 16020042020 43,18433,329 47.964 تخت 2,1790ناتسراميب ريمعت 1384
30303228
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30,797اهناتسراميب يساسا تاريمعت 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناجنسفر ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

5,000 16020042030 11,3609,437 51.157 تخت 6020ناتسراميب ريمعت 1384
30303230

132,977اهناتسراميب يساسا تاريمعت 13,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب  هاشنامرك -

13,000 16020042040 56,08750,890 54.858 تخت 2,4240ناتسراميب ريمعت 1384
30303232

105,271اهناتسراميب يساسا تاريمعت 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناردنزام ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

10,000 16020042050 59,39325,878 33.345 تخت 3,1570ناتسراميب ريمعت 1384
30303234

25,991اهناتسراميب يساسا تاريمعت 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
تشادهب  لباب ينامرد ،يتشادهب -

نامرد و

5,000 16020042060 3,91412,077 24.066 تخت 1,0800ناتسراميب ريمعت 1384
30303236

91,726اهناتسراميب يساسا تاريمعت 9,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناتسلگ ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

9,000 16020042070 51,15522,571 43.349 تخت 2,1160ناتسراميب ريمعت 1384
30303239

74,078اهناتسراميب يساسا تاريمعت 15,000  و يتسيزهب مولع هاگشناد
يشخبناوت

2,000 16020042080 46,40610,672 50.222 تخت 1,4750ناتسراميب ريمعت 1384
30303242

186,270اهناتسراميب يساسا تاريمعت 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يبرغ ناجيابرذآ - و تشادهب
نامرد

20,000 16020042090 74,11572,155 55.158 تخت 3,3770ناتسراميب ريمعت 1384
30303245

72,810اهناتسراميب يساسا تاريمعت 13,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يرايتخب و لاحمراهچ - تشادهب
نامرد و

13,000 16020042100 20,20826,602 56.794 تخت 1,2820ناتسراميب ريمعت 1384
30303248

87,121اهناتسراميب يساسا تاريمعت 8,500  تامدخو يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب ناگزمره -

8,500 16020042110 32,85837,263 54.621 تخت 1,5950ناتسراميب ريمعت 1384
30303251

81,040اهناتسراميب يساسا تاريمعت 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نادهاز ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

10,000 16020042120 32,20528,835 46.150 تخت 1,7560ناتسراميب ريمعت 1384
30303255
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39,924اهناتسراميب يساسا تاريمعت 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 لباز ينامرد ، يتشادهب
نامرد و تشادهب

5,000 16020042130 14,96014,964 59.499 تخت 6710ناتسراميب ريمعت 1384
30303257

82,490اهناتسراميب يساسا تاريمعت 8,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 دزي ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يقودص ديهش، - و تشادهب
نامرد

8,500 16020042140 44,80720,683 49.160 تخت 1,6780ناتسراميب ريمعت 1384
30303260

58,918اهناتسراميب يساسا تاريمعت 8,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناجنز ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

8,000 16020042150 25,15917,759 43.386 تخت 1,3580ناتسراميب ريمعت 1384
30303262

129,203اهناتسراميب يساسا تاريمعت 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نانمس ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

30,000 16020042160 15,03354,170 200.626 تخت 6440ناتسراميب ريمعت 1384
30303264

61,142اهناتسراميب يساسا تاريمعت 8,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ليبدرا ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

8,000 16020042170 22,22922,913 39.068 تخت 1,5650ناتسراميب ريمعت 1384
30303267

25,331اهناتسراميب يساسا تاريمعت 8,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دورهاش ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

8,000 16020042180 6,3902,941 33.507 تخت 7560ناتسراميب ريمعت 1384
30303269

7,749اهناتسراميب يساسا تاريمعت 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- هيرديح تبرت ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

2,000 16020042190 03,749 41.430 تخت 1870ناتسراميب ريمعت 1390
30303640

8,473اهناتسراميب يساسا تاريمعت 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
- روباشين ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

2,000 16020042200 04,473 28.056 تخت 3020ناتسراميب ريمعت 1390
30303643

19,634اهناتسراميب يساسا تاريمعت 5,000  تامدخ و يكشزپمولع هدكشناد
 ينامرد و يتشادهب

نامرد و تشادهب - هغارم

5,000 16020042210 09,634 80.798 تخت 2430ناتسراميب ريمعت 1390
30303646

93,478اهناتسراميب يساسا تاريمعت 15,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
تشادهب جرك ينامرد ، يتشادهب -

نامرد و

15,000 16020042220 063,478 68.033 تخت 1,3740ناتسراميب ريمعت 1390
30303649
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15,461اهناتسراميب يساسا تاريمعت 3,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- لوفزد ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب

3,500 16020042230 08,461 18.605 تخت 8310ناتسراميب ريمعت 1390
30303651

20,106اهناتسراميب يساسا تاريمعت 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب - تفريج

5,000 16020042240 010,106 23.430 تخت 8580ناتسراميب ريمعت 1390
30303654

11,507اهناتسراميب يساسا تاريمعت 3,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
- دابآدسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

3,000 16020042250 05,507 48.146 تخت 2390ناتسراميب ريمعت 1391
30303702

7,283اهناتسراميب يساسا تاريمعت 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- نيارفسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

2,000 16020042260 03,283 60.692 تخت 1200ناتسراميب ريمعت 1391
30303704

11,059اهناتسراميب يساسا تاريمعت 3,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
مب ينامرد ،يتشادهب - و تشادهب

نامرد

3,000 16020042270 05,059 40.959 تخت 2700ناتسراميب ريمعت 1391
30303706

17,329اهناتسراميب يساسا تاريمعت 4,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- نادابآ ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

4,000 16020042280 09,329 17.039 تخت 1,0170ناتسراميب ريمعت 1391
30303708

28,347اهناتسراميب يساسا تاريمعت 8,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
-  ناتسرال ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

8,000 16020042290 012,347 125.429 تخت 2260ناتسراميب ريمعت 1392
30303753

25,347اهناتسراميب يساسا تاريمعت 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
-  شارگ ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

8,000 16020042300 012,347 258.643 تخت 980ناتسراميب ريمعت 1392
30303754

30,275اهناتسراميب يساسا تاريمعت 8,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
-  ناهبهب ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

8,000 16020042310 014,275 58.786 تخت 5150ناتسراميب ريمعت 1392
30303755

25,347اهناتسراميب يساسا تاريمعت 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
-  رهشناريا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

8,000 16020042320 012,347 75.438 تخت 3360ناتسراميب ريمعت 1392
30303756
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 و زيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

33,264 5,820 5,820وراد و اذغ نامزاس 16020042330 021,624 16,632 هژورپ 1يساسا تاريمعت
16,632 هژورپ 1تالآ نيشام و تازيهجت ديرخ

0 1390
30319007

220,984تشر رويرهش17 ناتسراميب ليمكت 50,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناليگ ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

50,000 1602004235100,000 020,984 2,762.300 لك تخت 801396ينامرد ياضف ليمكت 1391
30303713

975,242جدننس يشزومآ ناتسراميب ليمكت 40,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناتسدرك ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

140,000 16020042380 74,955720,287 1,530.992 لك تخت 6371395ينامرد ياضف داجيا 1388
30303400

394,174ييوخ هللا تيآ ناتسراميب ليمكت 40,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يبرغ ناجيابرذآ - و تشادهب
نامرد

40,000 1602004239226,701 087,473 1,576.696 لك تخت 2501396ينامرد ياضف داجيا 1390
30303695

515,085درجورب ناتسراميب ليمكت 60,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

60,000 1602004240130,000 85,471179,614 2,249.279 لك تخت 2291396ناتسراميب ليمكت 1385
30303278

367,607ناهبهب نيزگياج ناتسراميب ليمكت 40,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 روپاش يدنج ينامرد ، يتشادهب

نامرد و تشادهب  زاوها -

40,000 1602004241190,000 097,607 1,838.035 لك تخت 2001397ينامرد ياضف داجيا 1390
30303700

347,650يوخ ناتسراميب ليمكت 50,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

90,000 160200424240,000 75,15592,495 1,602.074 لك تخت 2171396ناتسراميب ليمكت 1385
30303276

306,337مق يناقرف ناتسراميب ليمكت 40,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  مق ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

30,000 16020042440 43,917192,420 741.736 لك تخت 4131395ينامرد ياضف داجيا 1387
30303281

 هك ينامرد زكارم و اهناتسراميب ليمكت
 ياهكمك لحم زا اهنآرابتعا دصرد40
دشاب هدش نيمات مدرم

1,729,969 250,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

160,000 1602004245350,000 524,356445,613 3.844 عبرمرتم 450,0001397ينامرد ياهاضف ليمكت 1372
30303032

597,935رايرهش ناتسراميب هعسوت و ليمكت 100,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناريا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

50,000 1602004246370,000 077,935 1,993.116 لك تخت 3001397ينامرد ياضف داجيا 1391
30303722
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238,107برغ دابآ مالسا ناتسراميب هعسوت 40,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

75,000 16020042480 33,52489,583 1,889.738 لك تخت 1261395ينامرد ياضف داجيا 1387
30303350

78,385قفاب ناتسراميب هعسوت 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 دزي ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يقودص ديهش، - و تشادهب
نامرد

40,000 16020042490 018,385 2,449.531 لك تخت 321395ينامرد ياضف داجيا 1390
30303684

221,356ناكوب ناتسراميب هعسوت 20,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

40,000 16020042500 38,219123,137 1,446.771 لك تخت 1531395ينامرد ياضف داجيا 1387
30303348

97,215كساج ناتسراميب هعسوت 10,000  تامدخو يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب ناگزمره -

25,000 16020042510 062,215 3,037.969 لك تخت 321395ينامرد ياضف داجيا 1391
30303712

104,111ژد نيهاش ناتسراميب هعسوت 25,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يبرغ ناجيابرذآ - و تشادهب
نامرد

25,000 160200425335,000 019,111 2,602.775 لك تخت 401396ينامرد ياضف داجيا 1390
30303688

 بلاطيبا نبا يلع ناتسراميب هعسوت
نادهاز

600,484 50,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نادهاز ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

50,000 1602004254330,000 66,869103,615 3,002.420 لك تخت 2001397ينامرد ياضف داجيا 1387
30303290

134,258دابآ زوريف مئاق ناتسراميب هعسوت 36,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  سراف ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

30,000 160200425647,000 021,258 2,685.160 لك تخت 501396ينامرد ياضف داجيا 1391
30303729

68,339نيزراكوريق ناتسراميب هعسوت 19,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  سراف ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

21,000 16020042570 028,339 2,847.458 لك تخت 241395ينامرد ياضف داجيا 1390
30303697

625,100نورزاك ناتسراميب هعسوت 10,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

10,000 1602004258560,000 2,16642,934 2,880.645 لك تخت 2171398ينامرد ياضف داجيا 1389
30303618
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241,046هدقن ناتسراميب هعسوت 1  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يبرغ ناجيابرذآ - و تشادهب
نامرد

1 1602004259230,069 010,975 2,410.440 لك تخت 1001398ينامرد ياضف داجيا 1391
30303738

 و يشزومآ زكرم ليمكت و هعسوت
هيمورا يكشزپناور ينامرد

247,790 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 يبرغ ناجيابرذآ - و تشادهب
نامرد

30,000 1602004260170,081 017,709 2,359.905 لك  تخت 1051397ينامرد ياضف داجيا 1390
30303689

 يتشادهب زكارم يارب سنالوبمآ ديرخ
 اب سنالوبمآ دقاف يياتسور ينامرد
مورحم قطانم تيولوا

1,237,039 100,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

100,000 1602004261300,000 410,809326,230 618.520 هاگتسد 2,0001397سنالوبمآ ديرخ 1388
30303423

 لرتنك ياههاگشيامزآ تازيهجت ديرخ
وراد و اذغ

160,054 30,000 30,000وراد و اذغ نامزاس 160200426280,000 020,054 160,054 هعومجم 11397يهاگشيامزآ تازيهجت ديرخ 1391
30303711

  و عجرم ياههاگشيامزآ تازيهجت ديرخ
سناژروا

218,035 10,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

10,000 160200426324,000 139,82834,207 218,035 هعومجم 11397يكشزپ تازيهجت ديرخ 1386
30303132

274,007زيلايدومه ياه هاگتسد ديرخ 50,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

40,000 16020042640 64,202119,805 137.004 هاگتسد 2,0001395هاگتسد ديرخ 1388
30303421

 يلعوب ينامرد يشزومآ زكرم ديرخ
يراس انيس

150,179 13,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناردنزام ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

24,000 16020042650 0113,179 150,179 نامتخاس 11395نامتخاس ديرخ 1390
30303693

 يشزومآ ناتسراميب ثادحا و هعلاطم
جوساي

742,666 120,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

200,000 160200426690,000 89,591243,075 2,624.261 لك تخت 2831396يشزومآ ناتسراميب داجيا 1386
30303130

 يگتخوس ناتسراميب ثادحا و هعلاطم
نارهت

1,274,634 200,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناريا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

200,000 1602004267600,000 50,917223,717 8,067.304 لك تخت 1581398ينامرد ياهاضف داجيا 1386
30303127

 ناتابكا نيزگياج ناتسراميب يزاسون
نادمه

651,244 90,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

45,000 1602004268377,000 69,99469,250 2,394.279 لك تخت 2721398ينامرد ياضف داجيا 1387
30303296
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906,648يدابآزوريف ناتسراميب يزاسون 100,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناريا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

50,000 1602004269600,000 85,29571,353 2,084.248 لك تخت 4351398ينامرد ياضف داجيا 1385
30303208

 رصع يلو ناتسراميب يزاسون
كارا)جع(

1,424,613 150,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  يزكرم ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

200,000 1602004270820,000 94,290160,323 2,967.944 لك  تخت 4801398ينامرد ياضف داجيا 1384
30303175

 هدوسرف ياهنامتخاس يزاسون
دهشم)ع( اضر ماما ناتسراميب

1,016,713 150,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناسارخ ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب - 

200,000 1602004271250,000 115,381301,332 1,882.800 لك تخت 5401397ينامرد ياضف داجيا 1387
30303324

 مشچ سناژروا و كينيلك يزاسون
نادهاز يكشزپ

116,479 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نادهاز ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

30,000 16020042720 066,479 46.592 عبرمرتم 2,5001395ينامرد ياضف داجيا 1391
30303728

2,500اهناتسراميب يساسا تاريمعت 2,500  تبرت يكشزپ مولع هدكشناد
نامرد و تشادهب - ماج

0 16020042730 00 9.294 تخت 2690ناتسراميب ريمعت 1395

2,500اه ناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 2,500  تبرت يكشزپ مولع هدكشناد
نامرد و تشادهب - ماج

0 16020042740 00 9.294 تخت 2690ناتسراميب زيهجت 1395

2,500اه ناتسراميب يساسا  تاريمعت 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
- تشادهب هواس ينامرد ،يتشادهب

نامرد و

0 16020042750 00 8.865 تخت 2820اه ناتسراميب يساسا تاريمعت 1395

2,500اه ناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
- تشادهب هواس ينامرد ،يتشادهب

نامرد و

0 16020042760 00 8.865 تخت 2820ناتسراميب زيهجت 1395

2,000اه ناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
-  ناتسرال ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

0 16020042770 00 8.850 تخت 2260ناتسراميب زيهجت 1395

3,000اه ناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 3,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
-  ناهبهب ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

0 16020042780 00 5.825 تخت 5150ناتسراميب زيهجت 1395

6,000اه ناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 6,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
-  رهشناريا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

0 16020042790 00 17.857 تخت 3360ناتسراميب زيهجت 1395
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5,000اه ناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
-  شارگ ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

0 16020042800 00 51.020 تخت 980ناتسراميب زيهجت 1395

3,000اه ناتسراميب يساسا تاريمعت 3,000  و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم
 ياهيراميب و لس ينامرد

شهوژپ - يوير

0 16020042810 00 9.836 تخت 3050ناتسراميب ريمعت 1395

3,000اه ناتسراميب تازيهجت درادناتسا دوبهب 3,000  و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم
 ياهيراميب و لس ينامرد

شهوژپ - يوير

0 16020042820 00 9.836 تخت 3050ناتسراميب زيهجت 1395

423,059تمالس روما رد هعسوتو قيقحت لصف1603000000 15,000 20,0000 165,267222,792
423,059كينورتكلا تلود هعسوت همانرب1603001000 15,000 20,0000 165,267222,792

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
نامرد و تشادهب رد

423,059 15,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

20,000 16030010010 165,267222,792 4,024.158 هاگشناد 43يلام نويساموتا  يارجا
3,392.917 هاگشناد 51كينورتكلا هدنورپ داجيا

76,981.400 هژورپ 1ىنف تاقيقحت

1395 1381
10517012

15,075,125بهذم و نيد لصف1701000000 2,139,627 1,905,6042,668,803 5,262,1913,098,900
223,952يوزوح و ينيد مولع شزومآ همانرب1701001000 34,859 34,85978,744 27,15048,340

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

147,037 22,138 22,138هيملاعلا يفطصملا هعماج 170100100148,690 27,15026,921 7.325 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

19,937

1,000 يتاعلاطم هژورپ 1يشزومآ ياضف ثادحا هعلاطم

1396 1386
30146349

 فراعم هاگشناد يارجا و هعلاطم
يمالسا

76,915 12,721 12,721يمالسا فراعم هاگشناد 170100100230,054 021,419 15.383 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياضف نيمات
يشزومآ

5,0001396 1390
30146506

 ياه تيلاعف ءاقترا و ظفح همانرب1701010000
دجاسم ينيد -يگنهرف

406,723 15,000 13,550131,751 222,55323,869

 و دجاسم ليمكت و تخاس هب كمك
اههاگشناد يگنهرف ياهاضف

406,723 15,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

13,550 1701010001131,751 222,55323,869 6.539 عبرمرتم  و دجاسم ليمكت و تخاس
يگنهرف ياهاضف

62,2001397 1375
30214002

 مولع بالط و سرادمزا تيامح همانرب1701014000
يوزوح

4,818,478 564,556 582,98158,308 2,292,5761,320,057

 ينامزاس لزانم ثادحا و يزاس هدامآ
 كرهش( مق هيملع هزوح يناريا بالط
)هيدهم

537,598 30,000 48,426هيملع ياه  هزوح يلاع ياروش 17010140010 354,876104,296 317.672 راتكه 1,100كرهش يضارا يزاس هدامآ
80.617 - 2,334ينوكسم دحاو ثادحا

1395 1376
40906006
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 ريغ بالط ينامزاس لزانم ثادحا
مق هيملع هزوح يناريا

192,364 7,133 7,133هيملاعلا يفطصملا هعماج 170101400258,308 84,66335,127 367.107 - 5241396ينوكسم دحاو ثادحا 1376
40906017

 تازيهجت نيمات و نامتخاس ليمكت
ءارسا هسسوم

77,908 3,883 هيملع هزوح يمالسا تاغيلبت رتفد
مق

3,883 17010140030 43,16226,980 77,908 يگنهرف عمتجم 11395نامتخاس زيهجت و ليمكت 1387
30214071

 سرادم يزاسون و يزاسزاب هب كمك
ينيد مولع و يوزوح

3,020,867 190,000 190,000هيملع ياه  هزوح يلاع ياروش 17010140040 1,809,875830,992 4,742.334 هيملع هسردم  سرادم يزاسون و يزاسزاب
يوزوح

6371395 1387
30214072

 سرادم يزاسون و يزاسزاب هب كمك
نارهاوخ ينيد مولع و يوزوح

725,001 272,501  ياه هزوح يراذگتسايس ياروش
نارهاوخ هيملع

272,500 17010140060 0180,000 3,372.098 هيملع هسردم  يزاسون و يزاسزاب هب كمك
يوزوح سرادم

2151395 1393
30214155

 سرادم يزاسون و يزاسزاب هب كمك
ناسارخ ينيد مولع و يوزوح

264,740 61,039  تيريدم يزير همانرب ياروش
ناسارخ هيملع ياه هزوح

61,039 17010140070 0142,662 2,084.567 هيملع هسردم  سرادم يزاسون و يزاس زاب
يوزوح

1271395 1390
30214120

 تاغيلبت و يناسر عالطا  تياده همانرب1701031000
ينيد

275,566 26,747 26,7470 150,54771,525

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
يمالسا تاغيلبت نامزاس رد

275,566 26,747 26,747يمالسا تاغيلبت نامزاس 17010310010 150,54771,525 137,783 هژورپ 21395ينف تاقيقحت 1381
10517011

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1701033000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

9,350,406 1,498,465 1,247,4672,400,000 2,569,3651,635,109

3,011تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 1,000 1,000يمالسا فراعم هاگشناد 17010330010 01,011 3,011 هژورپ  نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت
تالآ

10 1391
30146611

5,484تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 169 169هيريخ روما و فاقوا نامزاس 17010330020 4,1041,042 5,484 هژورپ  تالا نيشامو تازيهجت نيمات
يرادا

10 1382
30274001

18,962تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 2,500  تاغيلبت نامزاس يرنه هزوح
يمالسا

1,502 17010330030 11,3433,617 18,962 هژورپ و يرنه ، يگنهرف تازيهجت نيمات
يرادا

10 1381
30274003

149,491تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 44,978  ماما ترضح راثآ رشن هسسوم
هرس سدق

24,978 17010330040 13,43166,104 76,874.930 هژورپ 1تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
18,154.018 باب 4كلمت و ديرخ

0 1381
30274016

28,692تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 2,181 2,181يمالسا تاغيلبت نامزاس 17010330050 18,7485,582 28,692 هژورپ 10تالآ نيشام و تا زيهجت نيمات 1381
30274019

58,139تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 11,641 11,641يمالسا تاغيلبت يگنهامه ياروش 17010330060 3,48231,375 58,139 هژورپ  نيشام و تازيهجت نيمأت و ريمعت
تالآ

10 1386
30274024
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1393
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 ينيب شيپ
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3,172تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 838 838يفجن يشعرم هللا تيآ هناخباتك 17010330070 01,496 3,172 هژورپ  نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت
تالآ

10 1391
30274035

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,567 753 753يمالسا بهاذم هاگشناد 17010330080 6,0533,008 18.786 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

45

24.304 يرادا دحاو 400يرادا تازيهجتديرخ

0 1381
30146215

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

22,149 2,400 2,400هيملاعلا يفطصملا هعماج 17010330090 9,9497,400 22,149 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1386
30146350

 سدقم ناتسآ يگنهرف هعومجم ليمكت
1)هر( ماما ترضح

1,986,622 200,000  ماما ترضح سدقم ناتسآ
1( هر ) ينيمخ

200,000 1701033010400,000 499,565687,057 1,986,622 هژورپ 11396نامتخاس ليمكت 1387
30214073

 ينيمخ ماما گرزب يلصم نامتخاس
نارهت

5,982,023 1,200,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1,000,000 17010330111,000,000 1,996,894785,129 5,982,023  يگنهرف عمتجم
يرنه

 و يگنهرف ياه عمتجم زكارم
يرنه

11398 1374
30214006

 و يشزومآ تازيهجت ديرخ هب كمك
يشزومآ كمك تالآ نيشام

18,578 2,005  يربهر مظعم ماقم يگدنيامن داهن
اههاگشناد رد

2,005 17010330130 5,7968,772 18,578 هژورپ  تالآ نيشام و تازيهجت ديرخ
يشزومآ كمك و يشزومآ

10 1381
30146021

 دجاسم ليمكت و تخاس هب كمك
اه هاگشناد

1,063,516 30,000  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

0 17010330141,000,000 033,516 35,450.533 دجسم  و دجاسم ليمكت و تخاس
يگنهرف ياهاضف

301396 1391
30214136

105,405,386تاحيرفتو شزرو لصف1702000000 6,200,855 3,085,26877,472,900 11,437,7967,208,567
1,252,602نايوجشناد شزرو شرتسگ همانرب1702002000 109,210 59,210463,748 350,209270,225

90,994تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 5,210 - نايوجشناد روما نامزاس
 همانرب قوف يشزرو ياهتيلاعف
نايوجشناد

5,210 17020020010 67,39613,178 90,994 دروم 10تالا نيشام و تازيهجت نيمات 1382
30510003

60,062تالا نيشام و تازيهجت نيمات 4,000  و نامرد ، تشادهب ترازو
 يكشزپ شزومآ - ياهتيلاعف

 و يكشزپ نايوجشناد يشزرو
يكشزپاريپ

4,000 17020020020 40,38511,677 60,062 دروم  تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
يصاصتخا

10 1383
30510005

 يشزرو ياهاضف هعسوت هب كمك
يكشزپ مولع ياههاگشناد

695,052 50,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

50,000 1702002003263,748 242,42888,876 3.251 عبرمرتم  يشزرو ياهاضف هعسوت
هديشوپرس

150,000

10.373 عبرمرتم 20,000زابور يشزرو ياهاضف هعسوت

1397 1377
30508032
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بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 ات(نلاس و رختسا25 ثادحا هب كمك
 يشزرو نيمز30 و)عبرمرتم1800

زابور

406,494 50,000  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

0 1702002004200,000 0156,494 24,389.640 دروم 10رختسا تخاس
8,129.880 دروم 15نلاس ثادحا
1,354.990 دروم 30زابور يشزرو نيمز

1396 1391
30508067

103,397,921يناگمه شزرو شرتسگ همانرب1702004000 5,914,087 2,875,50077,009,152 10,882,7996,716,383
 گرزب هعومجم)هعسوت( ثادحا
زاريش سراپ يشزرو

3,900,000 100,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

60,000 17020040013,473,671 138,359127,970 5 عبرمرتم 16,000زابور يشزرو ياضف ثادحا
59.502 عبرمرتم 64,200هديشوپرس يشزرو ياضف ثادحا

1399 1387
30508053

 گرزب هعومجم)هعسوت( ثادحا
دهشم)ع(همئالا نماث يشزرو

2,500,000 60,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

20,000 17020040022,356,209 22,02241,769 5 عبرمرتم 66,000زابور يشزرو ياضف ثادحا
41.021 عبرمرتم 52,900هديشوپرس يشزرو ياضف ثادحا

1399 1387
30508051

 گرزب هعومجم)هعسوت( ثادحا
زيربت)هر( ماما راگداي يشزرو

3,000,000 30,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

10,000 17020040032,767,905 108,04884,047 73.367 عبرمرتم 39,800هديشوپرس يشزرو ياضف ثادحا
5 عبرمرتم 16,000زابور يشزرو ياضف ثادحا

1399 1387
30508052

 گرزب هعومجم)هعسوت( ثادحا
ناهفصا ناهج شقن يشزرو

2,500,000 20,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

1,000 17020040042,378,475 45,52255,003 5 عبرمرتم 66,000زابور يشزرو ياضف ثادحا
51.914 عبرمرتم 41,800هديشوپرس يشزرو ياضف ثادحا

1399 1387
30508054

 ناوناب هژيو يشزرو مويداتسا ثادحا
نارهت رد

3,900,000 1,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

1,000 17020040153,765,989 92,08639,925 130 عبرمرتم 30,0001399يشزرو ياهاضف داجيا 1383
30508014

 حطس رد يشزرو ياهاضف ثادحا
1)اهناتسا( روشك

15,000,001 1,435,000 804,838ناناوج و شزرو ترازو 17020040169,601,516 1,697,4961,461,151 4.564 عبرمرتم 1,950,000هديشوپرس يشزرو ياضف ثادحا
1 عبرمرتم 6,100,000زابور يشزرو ياضف ثادحا

1399 1386
30508050

 حطس رد يشزرو ياهاضف ثادحا
 رتمك ياه ناتسرهش تيولوا اب روشك
روشك طسوتم زا رادروخرب

32,000,001 1,102,758 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

416,296 170200401728,209,585 809,3251,462,037 5 عبرمرتم 3,000,000زابور يشزرو ياضف ثادحا
8.718 عبرمرتم 1,950,000هديشوپرس يشزرو ياضف ثادحا

1399 1386
30508041

 يشزرو ياهنيمز زيهجت و ثادحا
يئاتسور

1,339,920 150,000 60,000ناناوج و شزرو ترازو 1702004018277,664 666,693185,563 22.332 اتسور 60,0001396...يشزرو ياهاضف ليمكت 1382
30508036

 يزادنا هار وزيهجت، ليمكت،ثادحا
يلم يشزرو نكاماو تاسيسات

1,700,000 98,500 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

100,000 1702004019713,239 576,786211,475 36,170.213 باب 471397يشزرو ياهاضف ليمكت 1377
30508007

 نكاماو تاسيسات يزادنا هارو زيهجت
دوجوم يشزرو

408,000 50,000 30,000ناناوج و شزرو ترازو 1702004020115,134 172,09640,770 408,000 هژورپ 11396تازيهجت و تالآ نيشام نيمات 1377
30508010

 يتخت يشزرو هعومجم زيهجت و ريمعت
نارهت

700,000 10,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

5,000 1702004021620,651 55,7878,562 700,000  ياضف باب
يشزرو

11399يشزرو ياهاضف تمرم 1379
30508013
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 ينيب شيپ
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 تاسيسات يرادهگن و زيهجت ،ريمعت
 يدوريش و يدازآ يشزرو نكاما
نارهت

3,000,000 100,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

90,000 17020040222,273,100 391,435145,465 1,500,000  ياضف باب
يشزرو

 نكاما يرادهگنوزيهجتوريمعت
يشزرو

21399 1367
30508006

 يشزرو مامت همين ياه هژورپ ليمكت
روشك حطس رد

19,999,999 1,307,369 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

452,700 170200402312,307,184 4,472,1451,460,601 5 عبرمرتم 4,000,0001399يشزرو ياهاضف ليمكت 1375
30508034

 رد يراوس هخرچود تسيپ ليمكت
 و نامرك ،دهشم ،زيربت ،يراس ياهرهش
زاوها

1,000,000 120,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

69,000 1702004024507,283 169,812133,905 14.925 عبرمرتم 67,0001396يشزرو ياهاضف داجيا 1377
30508008

 يشزرو ياهاضف زيهجت و هعسوت
نايانيبان و نيلولعم ، نازابناج

1,000,000 128,460 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

47,000 1702004026568,303 185,97770,260 12.642 عبرمرتم 79,1001397يشزرو ياهاضف داجيا 1376
30508012

 شخب هب يرابتعاو ينف ياهكمك
يتلودريغ

6,000,000 600,000 250,000ناناوج و شزرو ترازو 17020040284,751,408 147,613250,979 6,000,000 هژورپ 11399يرابتعا و ينف ياه كمك 1374
30508033

 و اهنلاس يزاس مواقم يارجا و هعلاطم
يشزرو مهم نكاما

50,000 3,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

2,000 170200402936,400 4,4004,200 10,000 هژورپ 51396يزاس مواقم يارجا و هعلاطم 1385
30512001

 مرخ ياههاگشزرو ثادحاو هعلاطم
 ،دركرهش ،درجورب ،زردوگيلا ،دابآ
سوواكدبنگ و بانب ،ليبدرا

2,000,000 280,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

236,666 1702004031789,280 343,903350,151 19.616 عبرمرتم 101,9601396يشزرو ياضف داجيا 1371
30508001

 رازه هاجنپ مويداتسا ليمكتو هعلاطم
ناهفصا ناهج شقن يرفن

1,400,000 140,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

70,000 1702004032729,123 234,254226,623 35 عبرمرتم 40,0001397يشزرو ياهاضف داجيا 1377
30508015

 نلاس ليمكت و ثادحا ،هعلاطم
 ،يراس ياهرهشرد يرفن6000ياه
 ، دهشم ،دزي ،جدننس ،ليبدرا ،زيربت
نادمه و تشر،ناهفصا

2,000,000 178,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

150,000 1702004033767,033 549,040355,927 24.691 عبرمرتم 81,0001396يشزرو ياهاضف داجيا 1377
30508009

588,720نازومآ شناد تمالس و شزرو همانرب1702005000 130,000 120,0000 173,813164,907
588,720تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 130,000 120,000شرورپ و شزومآ ترازو 17020050010 173,813164,907 18,990.968 ناتسا  و سرادم يشزرو تازيهجت

يشزرو ياه هعومجم
310 1382

30510004

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1702006000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

166,143 47,558 30,5580 30,97557,052
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 ينيب شيپ
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20,699تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 17,558 558ناريا كيپملا يلم هتيمك 17020060010 02,583 20,699 هژورپ 10تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 1390
30510006

145,444تالآ نيشام و تازيهجت نيماتو ريمعت 30,000 30,000ناناوج و شزرو ترازو 17020060020 30,97554,469 145,444 هژورپ 10تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 1381
30510002

20,184,612رنه و گنهرف لصف1703000000 2,910,004 2,266,5068,699,033 2,205,4574,103,612
 و يگنهرف راثآ رشن و ظفح همانرب1703013000

سدقم عافد يرنه
1,255,125 198,247 145,608496,407 72,461342,402

 ديدزاب قطانم هعسوت و يزاسهب
رون نايهار ناوراك

167,850 22,000  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

11,800 170301300152,000 25,91756,133 167.850 دروم 1,0001397هعسوت و يزاسهب 1388
30214092

 مرح يهدناماس و ثادحا ، هعلاطم
روشك رسارس رد مانمگ يادهش

153,979 17,000  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

9,500 170301300245,000 25,91756,562 153.979 دروم 1,0001397يگنهرف ياضف ثادحا 1388
30214093

 عافد يگنهرف زكرم ثادحاو هعلاطم
يرايتخب  و لاحمراهچ ناتسا سدقم

93,068 37,247  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

35,270 170301300313,023 07,528 16.921 عبرمرتم 5,5001397يگنهرف ياضف ثادحا 1390
30214127

 عافد يگنهرف زكرم ثادحا و هعلاطم
كارا رد سدقم

72,947 7,000  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

7,000 170301300525,582 1,94831,417 12.158 عبرمرتم 6,0001396يگنهرف ياضف ثادحا 1388
30214088

 عافد يگنهرف زكرم ثادحا و هعلاطم
نادهاز رد سدقم

74,968 25,000  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

12,038 17030130064,625 1,94831,357 12.495 عبرمرتم 6,0001396يگنهرف ياضف ثادحا 1388
30214091

 عافد يگنهرف زكرم ثادحا و هعلاطم
يراس رد سدقم

131,115 30,000  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

30,000 170301300710,000 14,78346,332 16.389 عبرمرتم 8,0001396يگنهرف ياضف ثادحا 1388
30214090

 عافد يگنهرف زكرم ثادحا و هعلاطم
نانمس رد سدقم

71,452 18,500  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

8,500 17030130083,000 1,94839,504 11.909 عبرمرتم 6,0001396يگنهرف ياضف ثادحا 1388
30214089

 عافد يگنهرف زكرم ثادحاو هعلاطم
ناتسلگ ناتسا سدقم

73,945 15,000  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

5,000 170301300941,527 012,418 13.445 عبرمرتم 5,5001397يگنهرف ياضف ثادحا 1390
30214126

 عافد يگنهرف زكرم ثادحا و هعلاطم
 نامداي و ناگزمره ناتسا سدقم
ساب ريا يرب رفاسم ياميپاوه

72,069 5,000  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

5,000 170301301054,739 07,330 14.414 عبرمرتم 5,0001397يگنهرف ياضف ثادحا 1390
30214123

 عافد يگنهرف زكرم ثادحاو هعلاطم
يقرش ناجياب رذآ ناتسا سدقم

80,606 7,000  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

7,000 170301301143,437 023,169 13.434 عبرمرتم 6,0001397يگنهرف ياضف ثادحا 1390
30214125
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 عافد يگنهرف زكرم ثادحاو هعلاطم
مق ناتسا سدقم

83,070 4,500  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

4,500 170301301357,598 016,472 13.845 عبرمرتم 6,0001397يگنهرف ياضف ثادحا 1390
30214124

 يللملا نيب هزوم ثادحا و هعلاطم
سبط يارحص رد يزيتس رابكتسا

112,528 5,000  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

5,000 170301301495,438 07,090 11.253 عبرمرتم 10,0001397يگنهرف ياضف ثادحا 1390
30214128

 عافد يگنهرف زكرم ثادحا و هعلاطم
يبونج ناسارخ ناتسا سدقم

67,528 5,000  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

5,000 170301301550,438 07,090 13.506 عبرمرتم 5,0001397يگنهرف ياضف ثادحا 1390
30214131

431,068يلم يامنيس شرتسگ و تيامح همانرب1703014000 102,000 100,000106,200 30,24792,621
 رهش رد ييامنيس كرهش ثادحا
درگتشه

429,068 100,000 100,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703014001106,200 30,24792,621 429,068 مليف يويدوتسا 11396ثادحا 1387
30214052

2,000تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 2,000 يعمس و ييامنيس روما نامزاس
يرصب -

0 17030140020 00 2,000 نامزاس  نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت
تالآ

10 1395

30,054ديتاسا جيسب تيلاعف هب كمك همانرب1703036000 25,000 3,4660 01,588
 ياه نوناك زيهجت و ثادحا ،هعلاطم
روشك ديتاسا جيسب يگنهرف

30,054 25,000  و تاقيقحت ،مولع ترازو
يگنهرف نوناك هب كمك يروانف -

اههاگشناد رد ديتاسا جيسب

3,466 17030360010 01,588 30,054 هژورپ 11395يگنهرف ياهاضف ليمكت و تخاس 1391
30214142

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1703041000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

18,468,365 2,584,757 2,017,4328,096,426 2,102,7493,667,001

126,000هاشنامرك رد يگنهرف عمتجم4 ثادحا 17,000 13,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170304100188,270 07,730 15 عبرمرتم 8,4001397يگنهرف ياضف ثادحا 1391
30214134

21,455نارهت رد يباراف ياهرالات ثادحا 150 150يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 17030410030 21,1550 21,455 هژورپ 11395يباراف ياهرالات،ثادحا 1382
30214012

 رد يرنه يگنهرف عمتجم ثادحا
ليبدرا

348,000 80,000 65,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041004116,284 2,75083,966 40 عبرمرتم 8,7001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214054

 رد يرنه يگنهرف عمتجم ثادحا
درونجب

348,000 70,000 50,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041005151,093 8,06168,846 40 عبرمرتم 8,7001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214058

 مرخ رد يرنه يگنهرف عمتجم ثادحا
دابآ

348,000 60,000 60,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041006140,827 8,44078,733 40 عبرمرتم 8,7001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214055

123



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 رد يرنه يگنهرف عمتجم ثادحا
جدننس

348,000 30,000 30,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041007210,574 7,56969,857 40 عبرمرتم 8,7001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214057

348,000نيوزق رد يرنه يگنهرف عمتجم ثادحا 50,000 50,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041008163,432 7,64176,927 40 عبرمرتم 8,7001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214056

 رد يرنه يگنهرف عمتجم ثادحا
ناگرگ

348,000 65,000 55,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041009124,489 5,83597,676 40 عبرمرتم 8,7001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214059

 رد يرنه يگنهرف عمتجم ثادحا
زگ ردنب - يوكدرك-رهشدازآ-دبنگ

352,000 55,000 45,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041010157,427 5,82288,751 22 عبرمرتم 16,0001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214060

210,000هيولسع يرنه يگنهرف عمتجم ثادحا 80,000 48,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170304101111,163 5,70165,136 30 عبرمرتم 7,0001396يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214050

105,000ناشاك يرنه و يگنهرف عمتجم ثادحا 10,000 10,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170304101233,881 4,44946,670 30 عبرمرتم 3,5001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214067

2,202,246يرنه و يگنهرف ياه عمتجم ثادحا 190,000 188,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 17030410131,571,160 0253,086 55,056.150 هژورپ 401397يگنهرف ياضف ثادحا 1390
30214132

137,500ناهفصا رصاعم ياهرنه هزوم ثادحا 3,000 3,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041014108,555 5,64917,296 25 عبرمرتم 5,5001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214040

137,500زيربت رصاعم ياهرنه هزوم ثادحا 10,000 8,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170304101582,212 1,88635,402 25 عبرمرتم 5,5001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214036

137,500نادهاز رصاعم ياهرنه هزوم ثادحا 20,000 20,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170304101657,369 3,50036,631 25 عبرمرتم 5,5001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214038

137,500دهشم رصاعم ياهرنه هزوم ثادحا 10,000 9,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170304101781,348 4,32032,832 25 عبرمرتم 5,5001397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214037

137,500نادمه رصاعم ياهرنه هزوم ثادحا 20,000 20,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170304101849,917 3,75643,827 25 عبرمرتم 5,5001397يگنهرف ياضف ثادحا 1388
30214087

 شيامه ياه نلاس و هناخراگن ثادحا
هاشنامرك

91,809 17,000 13,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170304101952,509 09,300 10.201 عبرمرتم 9,0001397يگنهرف ياضف ثادحا 1391
30214133

 يگنهرف زكارم زيهجت و ليمكت ،ثادحا
يرنه و

2,139,164 170,000 100,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041020760,000 687,566421,598 267,395.500  زكارم و عمتجم
يگنهرف

 و يگنهرف زكارم تمرم و ريمعت
يلم يرنه

81399 1369
30214017
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120,000يرنه و يگنهرف ينف تازيهجت نيمات 60,000 60,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 17030410210 00 120,000 هژورپ 10تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 1394
30274037

38,092تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 10,019  تاطابترا و گنهرف نامزاس
يمالسا

10,019 17030410250 13,3474,707 38,092 هژورپ 10تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 1381
30274018

214,753تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 68,021  شرورپ نوناك يماهس تكرش
ناناوجون و ناكدوك يركف

34,021 17030410260 74,56138,150 214,753 هژورپ  نيشام .و تازيهجت نيمات و ريمعت
تالآ

10 1381
30274021

19,477تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 3,688 3,688روشك يمومع ياه هناخباتك داهن 17030410270 4,9887,113 19,477 هژورپ  نيشام و تازيهجت نيمأت و ريمعت
تالآ

10 1386
30274026

143,015تالآ نيشام و تازيهجت نيماتو ريمعت 20,000 22,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 17030410280 64,76836,247 27,199.649 باب 1نامتخاس ديرخ
115,815.351 هژورپ  نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت

تالآ
1

0 1381
30274002

594,127تالآ نيشام و تازيهجت نيماتو ريمعت 150,000  يلم هناخباتك و دانسا نامزاس
ناريا يمالسا يروهمج

99,639 17030410290 217,258127,230 594,127 هژورپ 10تالآ نيشام و تازيهجت نيمات 1381
30274017

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,802 3,000 - هناخباتك يمالسا ياروش سلجم
دانسا زكرم و هزوم،

3,000 17030410300 8,9443,858 18,802 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
30202022

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

2,432 150 150هداوناخ و نانز روما تنواعم 17030410310 1,672460 2,432 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
30274005

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

34,356 1,400  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

1,400 17030410320 22,0109,546 34,356 هژورپ  نيمأت و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
30274014

 تازيهجت نيمات و نامتخاس ليمكت
 رد باتك يللملا نيب يمياد هاگشيامن
نارهت

1,042 100 150يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 17030410330 7920 1,042 عمتجم 11395باتك هاگشيامن ثادحا 1383
30214008

 گرزب عمتجم و يلصم ليمكت
درك رهش يرنه  -يگنهرف

334,900 5,000 5,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041034294,213 12,75617,931 20 عبرمرتم 16,7451397يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214051

 يگنهرف  مامت همين ياه هژورپ ليمكت
 دصرد لهچ هك يدجاسمو يرنهو
 يمدرم ياهكمك لحم زا اهنا رابتعا
دشاب هدش نيمات

119,507 11,497 2,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 17030410350 106,0100 877.918 باب  و يرنه و يگنهرف زكارم ليمكت
هناخباتك

116

12.102 باب 1,460دجاسم تمرم و ليمكت

0 1374
30214018

 زكارم ليمكت و ثادحا اي ديرخ
روشك زا جراخ رد يگنهرف

951,019 100,000  تاطابترا و گنهرف نامزاس
يمالسا

155,000 1703041036261,092 192,760242,167 45,286.619 يگنهرف عمتجم  ياه عمتجم و زكارم ثادحا
يرنه و يگنهرف

211396 1376
30214004
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 ياه هناخباتك زيهجت و يزاس دمآزور
يمومع

613,838 80,550 80,550روشك يمومع ياه هناخباتك داهن 1703041037241,650 75,254135,834 229.686 هناخباتك 11,727)بتك( عجرم عبانم شيازفا
125.750 هناخباتك  يا هنايار تاناكما يزاسدمآزور

1) يرازفا تخس و يرازفا مرن(
1,727

1397 1386
30214032

 و اهنامتخاس هعومجم يهدناماس
يكدور داينب تاسيسات

427,686 38,000 34,483يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041038200,000 96,08759,116 106,921.500 هژورپ  يهدناماس و تمرمو ريمعت
 داينب ياهنامتخاس هعومجم
يكدور

41399 1369
30214016

مهم ياهنامتخاس يزاس مواقم و هعلاطم
روشك يگنهرف

50,000 5,000 5,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170304104033,487 1,6174,896 50,000 هژورپ 11396ارجا و هعلاطم 1387
30276004

 يگنهرف عمتجم15 ثادحاو هعلاطم
اهناتسا زكارم رد يرنه

6,151,986 1,000,000 700,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 17030410412,695,474 380,7231,375,789 31.430 عبرمرتم  ياه عمتجم ثادحاو هعلاطم
يرنهو يگنهرف

195,7331397 1382
30214011

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

51,316 6,182  بالقنا يلاعياروش هناخريبد
يگنهرف

6,182 17030410420 22,43016,522 51,316 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
10518005

 يارب يرابتعا و ينف ياه كمك
 رياس و ييامنيس ياه سيدرپ ثادحا
روشك حطس رد يگنهرف ياه هژورپ

558,843 65,000 8,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1703041043410,000 22,67253,171 29,585.806 يگنهرف عمتجم  يرابتعا و ينف ياه كمك
ييامنيس ياه سيدرپ

17

55,884.300 هژورپ  رياس يرابتعا و ينف ياه كمك
اه هژورپ

1

1399 1387
30214109

20,322,635يگنهرف ثاريم لصف1704000000 3,472,032 2,298,5326,251,160 4,714,5683,586,343
 ثاريم تمرم و تظافح ،نيمأت همانرب1704002000

يخيرات و يگنهرف شزرا اب لوقنمريغ
9,855,898 2,199,500 1,456,000831,000 3,358,9402,010,458

 هدش تبث ياهانبو راثآ تمرم و ريمعت
يتلود ياههاگتسد رايتخا رد

297,396 32,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

30,000 17040020010 195,82139,575 4,796.710 يخيرات يانب 620يخيرات ياهانب يرادهگن ، ظفح 1376
30233002

 راثآ تمرم و يزاس هدامآ و تظافح
يناهج تسرهف رد روشك هدش تبث

1,331,621 280,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

210,000 17040020020 453,563388,058 73,978.944 هژورپ  يهدناماس و يرادهگن و ظفح
يخيرات ياهانب

180 1372
30233007

 تخت تمرم و يزاس هدامآ و تظافح
داگراساپ و ديشمج

402,716 100,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

100,000 17040020030 136,63666,080 201,358 هژورپ  يهدناماس و يرادهگن و ظفح
يخيرات ياهانب

20 1372
30233035

 هاگياپ تمرم و يزاس هدامآ ،تظافح
يشهوژپ و يتظافح ياه

658,342 350,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

150,000 17040020050 114,49943,843 9,404.886 هاگياپ 700يخيرات ياهانب يرادهگن و ظفح 1380
30233004

 شزرا اب ءايشا و هينباو ميرح ديرخ
يخيرات

1,607,122 140,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

120,000 17040020060 986,495360,627 6,428.488 ءيش رازه 100يخيرات راثآ ديرخ
9,642.732 دروم 100هينبا و ميرح ديرخ

0 1372
30233008
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 يخيرات مهم ياهانب ريمعت و يهدناماس
يخيرات عماج دجاسم و

1,894,439 350,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

350,000 17040020080 713,276481,163 5,304.429 يخيرات يانب 250يخيرات ياهانب يرادهگن و ظفح
94,721.950  يانب رازه

يخيرات
6يرارطضا تمرم و يزاس دنتسم

0 1372
30233001

 ، يخيرات هعومجم كلمت و يهدناماس
كالفالا كلف هعلق  يگنهرف

574,862 180,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

25,000 1704002009290,000 34,43945,423 574,862 هژورپ  ديرخو اهانب ،يرادهگن و ظفح
يخيرات راثآ

11399 1388
30233028

 ، يخيرات هعومجم كلمت و يهدناماس
مق رهش رد ماما ترضح تيب يگنهرف

119,879 8,000  ماما ترضح راثآ رشن هسسوم
هرس سدق

2,000 170400201052,000 34,43923,440 119,879 هژورپ  ديرخو اهانب ،يرادهگن و ظفح
يخيرات راثآ

11399 1388
30233026

 ، يخيرات هعومجم كلمت و يهدناماس
هناتمگه ياه هپت يگنهرف

197,374 50,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

10,000 170400201175,000 34,43927,935 197,374 هژورپ  ديرخو اهانب ،يرادهگن و ظفح
يخيرات راثآ

11399 1388
30233027

 ، يخيرات هعومجم كلمت و يهدناماس
هيدعس و هيظفاح يگنهرف

132,460 10,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

10,000 170400201264,000 25,83022,630 132,460 هژورپ  ديرخو اهانب ،يرادهگن و ظفح
يخيرات راثآ

11399 1388
30233025

 و اه هطوحم تمرم و يهدناماس
 و هكربتم عاقب ، يخيرات ياهغاب
رخافم ياههاگمارآ

433,053 90,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

90,000 17040020130 163,07089,983 108,263.250 هژورپ  و اههطوحم تمرم و يهدناماس
هكربتم عاقب و يخيرات ياهغاب

40 1379
30233005

 و هينبا تمرم و  ريمعت رد تكراشم
 ياه هزوم ليمكت و يخيرات ءايشا
يتلود ريغ شخب رايتخارد

874,775 279,500  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

173,000 17040020140 160,316261,959 104,973  يانب رازه
يخيرات

 رايتخا رد هينبا تمرم و ريمعت
يتلودريغ شخب

5

2,332.733 هزوم  شخب رايتخا رد ياه هزوم ليمكت
يتلودريغ

150

0 1375
30233009

 ياهحرط هيهت و يياسانش ،هعلاطم
 ياهنامداي و راثآ تمرم و تظافح
روشك زا جراخ يناريا رخافم

110,431 40,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

6,000 170400201550,000 8,6665,765 11,043.100 هعومجم 101396يخيرات ياهانب يرادهگن و ظفح 1387
30233020

 ياهتفاب تظافح و تمرم،هعلاطم
روشك يخيرات

641,428 110,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

100,000 17040020160 297,451133,977 2,036.279  يخيرات ياهتفاب
يياتسور

 تفاب تظافح و تمرم ،هعلاطم
روشك يخيرات ياه

126

2,211.821  يخيرات ياهتفاب
يرهش

 ياهتفاب تظافح و تمرم ،هعلاطم
روشك يخيرات

174

0 1372
30233010

 شخب هب يرابتعا و ينف ياهكمك
يگنهرف ثاريم هزوح يتلودريغ

580,000 180,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

80,000 1704002017300,000 020,000 580,000 هژورپ  هب يرابتعا و ينف ياه كمك
يتلودريغ شخب

11396 1393
30238006

10,466,737ياهزوم تامدخ شرتسگ همانرب1704005000 1,272,532 842,5325,420,160 1,355,6281,575,885
 و يمالسا بالقنا گرزب هزوم ثادحا
سدقم عافد

420,375 8,500  ياهورين لك يهدنامرف داتس
ناريا يمالسا يروهمج حلسم

8,500 1704005002200,000 51,422151,953 420,375 هزوم 11396هزوم ثادحا 1380
30263014
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 ناتسا رد سدقم عافد هزوم ثادحا
دنتسه هزوم نيا دقاف هك يياه

1,310,243 179,032  عافد ياهشزرا و راثآ ظفح داينب
سدقم

144,032 1704005003915,000 072,179 262,048.600 هژورپ 51399سدقم عافد هزوم ثادحا 1391
30263016

 هزوم تمرم و زيهجت ،ليمكت ،ثادحا
اه هزوم خاك و اه

2,022,266 160,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

120,000 1704005006770,000 633,893338,373 42,130.542 هزوم خاك  و اه هزوم تمرم و زيهجت ،ليمكت
اه هزوم خاك

12

21,981.152 هزوم  و اه هزوم تمرم و زيهجت ،ليمكت
اه هزوم خاك

69

1399 1373
30263001

 نزاخم تخاس و يتظافح متسيس داجيا
اه هزوم خاك و اه هزوم رد نما

357,125 60,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

60,000 17040050070 156,03481,091 2,613.110 هزوم 82يتظافح متسيس داجيا
3,968.056 هزوم  و اه هزوم رد نما نزاخم داجيا

اه هزوم خاك
36

0 1373
30233006

164,761بآ هزوم داجيا 10,000  تيريدم يصصخت ردام تكرش
ناريا بآ عبانم

5,000 1704005008105,180 32,63311,948 164,761 هژورپ  و يرادهگن  تظافح يياسانش
 يخيرات ي اهانب و راثآ  يفرعم
بآ

11399 1376
30263004

3,149,570روشك يا هقطنم ياه هزوم داجيا 580,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

290,000 17040050091,260,000 312,691706,879 349,952.222 هژورپ 91397يا هقطنم هزوم داجيا 1384
30263003

 و اه هزوم تياس زيهجت و داجيا
 تاديلوت و يتنس ياهرنه ياههاگراك
يلم يگنهرف

803,650 100,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

60,000 1704005010500,000 61,76881,882 12,176.515 هزوم تياس 33هزوم تياس زيهجت و داجيا
12,962.097 يتنس هاگراك  ياه هاگراك زيهجت و داجيا

يتنس ياهرنه
31

1399 1381
30263002

 بالقنا گرزب هزوم ياوتحم نيودت
سدقم عافد و يمالسا

309,804 95,000  ياهورين لك يهدنامرف داتس
ناريا يمالسا يروهمج حلسم

95,000 170400501170,000 049,804 38,725.500 هژورپ  گرزب هزوم ياوتحم نيودت
سدقم عافد و يمالسا بالقنا

81397 1390
30263015

1,928,943ناريا يلم هزوم هعومجم هعسوت 80,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

60,000 17040050121,599,980 107,18781,776 15.800 عبرمرتم 77,500يزاس دازآ و كلمت
704,443 هژورپ 1يخيرات هينبا تمرم

1399 1384
30263009

31,891,602هناسر لصف1705000000 2,525,664 3,189,70717,611,024 6,091,8582,473,349
 و يرادينش ياه هناسر هعسوت همانرب1705007000

يراديد
31,638,489 2,500,500 3,166,54317,611,024 5,987,2502,373,172

218,120يرازگربخ نامتخاس ثادحا 500  يروهمج يرازگربخ نامزاس
يمالسا

500 1705007001101,007 115,775338 5.453 عبرمرتم 40,0001396يرادا ياضف داجيا 1373
30230008

 ادص يسايس تنواعم نامتخاس ثادحا
اميس و

100,000 20,000  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

10,000 170500700270,000 00 11.111 عبرمرتم 9,0001396ثادحا 1387
30230018

 ياهناتسا شخپ و ديلوت زكارم ثادحا
يبونج و يلامش ناسارخ

500,000 117,129  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

120,000 170500700350,000 109,811103,060 46.296 عبرمرتم  و ادص يديلوت زكارم ثادحا
اميس

10,8001396 1384
30230012
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 ياميس و ادص زكرم زيهجت و ثادحا
ناتسدرك

500,000 20,000  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

35,000 1705007004398,381 046,619 58.824 عبرمرتم  و ادص يديلوت زكارم ثادحا
اميس

8,5001397 1391
30230023

 اميس و ادص نامزاس يرون ربيف طابترا
ناريا يمالسا يروهمج

1,700,000 120,000  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

121,610 1705007005862,259 173,269422,862 796.396 هاگتسيا  و ييويدار ياههاگتسيا زيهجت
ينويزيولت

555

39,312.500 زكرم 32اميس و ادص زكارم زيهجت

1396 1389
30230022

 ياه هكبش ششوپ ليمكت و شيازفا
يناتسا و يرسارس ما.يا ييويدار

1,500,000 50,000  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

60,000 1705007006780,550 473,137136,313 4,273.504 هاگتسيا 3511397ييويدار هاگتسيا ثادحا 1374
30230005

 ياه هكبش ششوپ شيازفا و داجيا
ششوپ دقاف طاقن رد ينويزيولت

3,000,000 70,000  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

70,000 17050070071,871,301 791,238197,461 1,764.706 هاگتسيا 1,7001398ششوپ دقاف طاقن دوبهب و شيازفا 1374
30230004

 رد شخپ و ديلوت زكارم هعسوت و داجيا
روشك رسارس

3,500,000 180,000  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

230,000 17050070081,188,462 1,538,684362,854 20,000 زكرم  و ادص يديلوت زكارم ثادحا
اميس

50

50,000.010 زكرم  يديلوت زكارم لاتيجيد زيهجت
اميس و ادص

50

1397 1353
30230002

 ياه هكبش ششوپ ليمكت و دوبهب
دوجوم ييويدار ما.فا  و ينويزيولت

10,000,000 650,000  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

750,000 17050070096,829,383 1,318,484452,133 4,016.064 هاگتسيا 2,4901399ينويزيولت هاگتسيا ثادحا 1374
30230003

 يروآ نف هب دوجوم يروآ نف ليدبت
)لاتيجيد هب گولانآ( هتفرشيپ

8,000,000 1,000,000  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

1,360,000 17050070104,908,292 392,286339,422 17,000 ويدوتسا  يروانف هب دوجوم يروانف ليدبت
هتفرشيپ

267

769.111 هاگتسيا  يروانف هب دوجوم يروانف ليدبت
هتفرشيپ

4,500

1399 1381
30230011

 نارهت ياهنامتخاس رد يساسا تاريمعت
لقتسم زكارم و

560,369 60,000  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

100,000 17050070110 290,206110,163 560,369 زكرم 10يرادا ياصف تمرم 1368
30230006

 تازيهجت يزاس هتفرشيپ و ينيزگياج
ينف

1,700,000 192,871  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

290,000 1705007012374,295 687,228155,606 10,025.573 ويدوتسا 75تازيهجت ينيزگياج
2,544.833 هاگتسيا 150تازيهجت ينيزگياج
1,826.958 كنيل 310تازيهجت ينيزگياج

1396 1363
30230001

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
اميس و ادص نامزاس رد

360,000 20,000  يروهمج ياميس و ادص نامزاس
ناريا يمالسا *

19,433 1705007013177,094 97,13246,341 360,000 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1381
10517015

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1705019000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

253,113 25,164 23,1640 104,608100,177
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 و نامتخاس ديرخ و يساسا تاريمعت
يرادا مزاول و تالآنيشام و تازيهجت

248,139 22,964  يروهمج يرازگربخ نامزاس
يمالسا

22,964 17050190010 102,33099,881 248,139 هژورپ  نيمات و يرادا ياضف تمرم
ينف تازيهجت

10 1379
30230010

 و تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

4,974 2,200 200اميس و ادص رب تراظن ياروش 17050190020 2,278296 4,974 هژورپ 10تازيهجت نيماتو يساسا تاريمعت 1381
30274015

13,597,600يرگشدرگ لصف1706000000 1,145,204 1,194,4256,738,757 2,565,8491,953,365
13,157,274يلخاد يرگشدرگ هعسوت يربهار همانرب1706002000 1,090,000 1,141,0056,738,757 2,361,2221,826,290

 لحاوس يهدناماس و تخاسريز نيمات
رزخ يايرد

277,214 60,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

23,000 170600200160,000 71,28262,932 277,214 بطق  ياهتخاسريز داجيا و هعلاطم
بطق راك رد زاين دروم

11396 1384
30238009

 شخب هب يرابتعا و ينف ياه كمك
يرگشدرگ هزوح يتلود ريغ

2,887,524 350,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

570,000 17060020021,400,000 107,885459,639 2,887,524 هژورپ  هب يرابتعا و ينف ياه كمك
يتلود ريغ شخب

11396 1379
30238006

 ثادحا و يرابتعا و ينف ياه كمك
يهار نيب يتشادهب ياه سيورس

1,242,534 110,000  و يدرگناريا هعسوت تكرش
يدرگناهج

108,005 1706002003277,009 463,170284,350 1,242.534 هعومجم  و يرابتعا و ينف ياه كمك
ثادحا

1,0001396 1387
30238017

 داجيا و يجنس ناكما،يياسانش، هعلاطم
 قطانم رد زاين دروم ياهتخاس ريز
يرگشدرگ هنومن

4,950,000 200,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

170,000 17060020043,594,166 599,464386,370 16,500 هنومن هقطنم  هنومن قطانم داجيا و هعلاطم
يرگشدرگ

3001396 1383
30238005

 عمتجم و اههاگودرا داجيا و هعلاطم
يرگشدرگ تامدخ ياه

2,000,000 250,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

180,000 1706002005625,188 549,120395,692 8,000 هاگودرا 131اههاگودرا داجيا و هعلاطم
8,000 هاگودرا  اب اههاگدورا داجيا و هعلاطم

يصوصخ يشخب تكراشم
119

1396 1384
30238004

 داجيا و يجنس ناكما، يياسانش،هعلاطم
 و اه بطق زاين دروم ياهتخاسريز
يرگشدرگ  ياهروحم

1,800,002 120,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

90,000 1706002006782,394 570,301237,307 69,999.800 بطق  ياهتخاسريز داجيا و هعلاطم
بطق راك رد زاين دروم

9

3,910  داجيا و هعلاطم
روحم

 رد اهتخاسريز داجيا و هعلاطم
اهبطق رياس

190

2,669.400  داجيا و هعلاطم
روحم

 تكراشم اب روحم داجيا و هعلاطم
يصوصخ شخب

160

1396 1383
30238001

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1706003000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

440,326 55,204 53,4200 204,627127,075

373,607تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 35,204  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

35,308 17060030010 193,034110,061 280,205.250 نامزاس 1تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
93,401.750 نامتخاس 1نامتخاس يساسا  تاريمعت

0 1381
30274020
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 و تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
يساسا تاريمعت

66,719 20,000  و يگنهرف ثاريم هاگشهوژپ
يرگشدرگ

18,112 17060030020 11,59317,014 66,719 هعومجم 10تالا نيشام و تازيهجت نيمات. 1387
30274029

940,000يتسد عيانص لصف1707000000 300,000 120,000500,000 020,000
 عيانص تاديلوت دشر و ءايحا همانرب1707001000

يتسد
940,000 300,000 120,000500,000 020,000

 شخب هب يرابتعا و ينف ياه كمك
يتسد عيانص هزوح يتلودريغ

940,000 300,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

120,000 1707001001500,000 020,000 188,000 هژورپ  هب يرابتعا و ينف ياه كمك
يتلودريغ شخب

51396 1393
30238006

 ،گنهرف روما رد هعسوتو قيقحت لصف1708000000
يرگشدرگو يندب تيبرت

1,712,985 149,113 84,630819,072 477,892182,278

493,579يدربراك ياهشهوژپ همانرب1708001000 32,000 32,000186,851 157,35485,374
 يجنس ناكما و يياسانش ، هعلاطم
 دنب ققحت( گنهرف شخب ياه هژورپ

1)مراهچ همانرب نوناق104 هدامك

79,567 2,000 2,000يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170800100157,047 13,3375,183 914.572 يتاعلاطم هژورپ 2871396 و1 زاف تاعلاطم 1387
30214053

 يجنس ناكما و يياسانش ، هعلاطم
 يتسد عيانص-ثاريم شخب ياه هژورپ
 نوناق114 هدام ققحت( يرگشدرگ و
1)مراهچ همانرب

414,012 30,000  و يگنهرف ثاريم هاگشهوژپ
يرگشدرگ

30,000 1708001002129,804 144,01780,191 1,380.040 يتاعلاطم هژورپ 3001399لوا هلحرم و يتامدقم تاعلاطم 1387
30233018

1,219,406كينورتكلا تلود هعسوت همانرب1708004000 117,113 52,630632,221 320,53896,904
 عالطا و يروانف عماج حرط يارجا
يناسر

565,833 30,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

27,000 1708004001423,573 56,99428,266 188,611 هژورپ  عماج حرط يارجا و هعلاطم
يناسرعالطا و يروانف

31397 1381
30238002

 رد يسراف نابزو طخو گنهرف هعسوت
يا هنايار طيحم

328,732 17,113  بالقنا يلاعياروش هناخريبد
يگنهرف

17,113 170800400239,333 207,15048,023 328,732 هژورپ 11397ينف تاقيقحت 1382
10517017

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
رنه و گنهرف رد

324,841 70,000 8,517يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 1708004003169,315 56,39420,615 324,841 هژورپ 11399ىنف تاقيقحت 1381
10517014

80,668,718يمومع شرورپ و شزومآ لصف1801000000 9,534,328 9,114,1957,873,632 30,017,43924,129,124
138,828ييادتبا شزومآ همانرب1801001000 37,663 27,6630 33,14540,357

138,828يرياشع سرادم زيهجت 37,663 27,663شرورپ و شزومآ ترازو 18010010010 33,14540,357 4,478.323 ناتسا 310يرياشع سرادم زيهجت 1381
30147001

99,718يئانثتسا شزومآ همانرب1801002000 23,489 13,6890 47,63714,903
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85,508يشزومآ كمك تازيهجت 22,331  شرورپ و شزومآ نامزاس
ييانثتسا

12,331 18010020010 37,32913,517 2,758.320 ناتسا 310ييانثتسا سرادم زيهجت 1381
30147004

تالآ نيشام نيمات و نامتخاس تاريمعت
تازيهجت و

14,210 1,158  شرورپ و شزومآ نامزاس
ييانثتسا

1,358 18010020020 10,3081,386 6,045 هژورپ 1تازيهجت و تالآ نيشام نيمات
8,165 هژورپ 1اهنامتخاس يساسا تاريمعت

0 1381
30147010

 زا جراخ نازومآشناد شزومآ همانرب1801004000
روشك

304,971 60,000 50,00031,632 0163,339

304,971روشك زا جراخ سرادم زيهجت و نيمات 60,000 زيهجت و هعسوت ، يزاسون نامزاس
روشك سرادم

50,000 180100400131,632 0163,339 304,971 هژورپ 11396تازيهجت و نيمات 1391
30146653

 دنمناوت و يتيبرت روما ،يشرورپ همانرب1801008000
نازومآشناد يزاس

109,221 12,000 13,8730 58,11625,232

 نوناك و اه هاگودرا زيهجت و ريمعت
يشرورپ ياه

109,221 12,000 13,873شرورپ و شزومآ ترازو 18010080010 58,11625,232 69.342 باب 1,503اههاگودرا تازيهجت نيمات
3.327 باب 1,503نامتخاس تاريمعت

0 1381
30147006

 سرادم هعسوت يربهار همانرب1801010000
يمدرم ياه تكراشم و يتلودريغ

844,239 109,000 109,000332,000 0294,239

 ديرخ يارب يرابتعا و ينف ياه كمك
 سرادم تاريمعت و نامتخاس ،نيمز
يتلودريغ

844,239 109,000  و شزومآ ترازو
- ريغ سرادم نامزاس شرورپ

 ياه تكراشم هعسوت و يتلود
يمدرم

109,000 1801010001332,000 0294,239 50.553 يشزومآ دحاو 16,7001396يرابتعا و ينف ياه كمك 1390
30147038

180,169يزومآداوس همانرب1801013000 31,500 29,5570 58,24960,863
94,579يشزومآ كمك تازيهجت 20,000 16,310يزومآ داوس تضهن 18010130010 29,67228,597 3,050.935 ناتسا 310يشزومآ كمك تازيهجت 1381

30147005

تالآ نيشام نيمات و نامتخاس تاريمعت
تازيهجت و

85,590 11,500 13,247يزومآ داوس تضهن 18010130020 28,57732,266 1,927.945 ناتسا 31تازيهجت و تالآ نيشام نيمأت
833.023 ناتسا 31اهنامتخاس تاريمعت

0 1381
30147011

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1801015000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

78,991,572 9,260,676 8,870,4137,510,000 29,820,29223,530,191

 يشيامرس و يشيامرگ تازيهجت نيمات
سرادم

1,372,899 350,000 زيهجت و هعسوت ، يزاسون نامزاس
روشك سرادم

351,085 18010150010 0671,814 1,372,899 هژورپ  و يشيامرگ تازيهجت نيمات
يشيامرس

11395 1390
30147039

357,668يشزومآ كمك تازيهجت 44,946 39,946شرورپ و شزومآ ترازو 18010150020 179,94992,827 357,668 هژورپ 10يشزومآ كمك تازيهجت 1381
30147003
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 ريغ سرادم يزاس زاب و بيرخت
 نودب سرادم يزاس مواقم و درادناتسا
ماكحتسا

70,033,302 6,693,003 زيهجت و هعسوت ، يزاسون نامزاس
روشك سرادم

6,950,000 18010150037,050,000 28,248,96021,091,339 171.512 سالك  نودب سرادم يزاس مواقم يارجا
ماكحتسا

126,010

351.294 سالك  ريغ سرادم يزاسزاب و بيرخت
درادناتسا

131,935

16.451 سالك  نودب سرادم يزاس مواقم هعلاطم
ماكحتسا

126,010

1396 1385
30146306

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

14,795 2,316  و شزومآ تاعلاطم هاگشهوژپ
شرورپ

2,717 18010150040 4,8814,881 10,358 هژورپ 1تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
4,439 هژورپ 1يساسا تاريمعت

0 1384
30147017

تالآ نيشام نيمات و نامتخاس تاريمعت
تازيهجت و

85,466 6,000 8,511شرورپ و شزومآ ترازو 18010150050 49,14721,808 2,660.194 ناتسا 31تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
214.286 باب 14نامتخاس تاريمعت

0 1381
30147007

تالآ نيشام نيمات و نامتخاس تاريمعت
تازيهجت و

35,035 5,000  يزير همانرب و شهوژپ نامزاس
يشزومآ

14,015 18010150060 10,7075,313 24,524 زكرم 1تازيهجت و تالآ نيشام نيمات
1,051.100 باب 10نامتخاس يساسا  تاريمعت

0 1381
30147008

تالآ نيشام نيمات و نامتخاس تاريمعت
تازيهجت و

26,556 2,300 زيهجت و هعسوت ، يزاسون نامزاس
روشك سرادم

2,716 18010150070 15,1526,388 17,450 هژورپ 1تازيهجت و تالآ نيشام نيمات
1.138 عبرمرتم 8,000اهنامتخاس تاريمعت

0 1383
30147012

 تالآ نيشام نيماتو نامتخاس تاريمعت
تازيهجتو

5,194 1,158  و شزومآ يلاع ياروش هناخريبد
شرورپ

1,358 18010150080 1,5451,133 4,788.600 هژورپ 1تازيهجت و تالآ نيشام نيمات
405 باب 1نامتخاس تاريمعت

0 1384
30147013

 هك مامت همين يشزومآ ياهاضف ليمكت
 نيمات نيريخ طسوت نآ دصرد هاجنپ
دشاب هدش

5,274,019 1,785,953 زيهجت و هعسوت ، يزاسون نامزاس
روشك سرادم

985,953 1801015009460,000 1,085,322956,791 1,226.516 هاگشزومآ  مامت همين ياه هژورپ ليمكت
يتكراشم و يمدرم

4,3001396 1379
30146005

 هصرع و يراجيتسا سرادم ديرخ
يعمق و علق سرادم

799,979 210,000 180,000شرورپ و شزومآ ترازو 18010150100 224,629185,350 1,333.298 يشزومآ دحاو  هصرع و يراجيتسا سرادم ديرخ
يعمق و علق سرادم

6001395 1383
30146006

 داجيا و تاعالطا يروانف شرتسگ
سرادم يزاس دنمشوه هكبش

986,659 160,000 334,112شرورپ و شزومآ ترازو 18010150110 0492,547 9.867 سالك 100,0000سرادم يزاس دنمشوه 1391
30146632

 تراهمو يا هفرح و ينف شزومآ لصف1802000000
يزومآ

15,138,754 2,782,172 2,556,0411,722,612 4,169,4483,908,481

 ينف هطسوتم مود هرود شزومآ همانرب1802001000
ياهفرح و

1,217,266 356,230 356,2300 0504,806

1,217,266روشك رسارس ياهناتسرنه زيهجت 356,230 356,230شرورپ و شزومآ ترازو 18020010010 0504,806 39,266.645 ناتسا 310روشك رسارس ياهناتسرنه زيهجت 1390
30147037
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 و ينف يمسرريغ شزومآ همانرب1802005000
يتراهم و ياهفرح

4,409,756 468,866 418,2340 2,504,5111,018,145

 نيشام نيمات و اهنامتخاس تاريمعت
يشزومآ زكارم تازيهجت و تالآ

4,237,995 400,000 359,368يا هفرح و ينف شزومآ نامزاس 18020050010 2,504,511974,116 4,375.751 زكرم  تازيهجت و تالآ نيشام نيمات
يشزومآ

690

1,766.271 زكرم 690يشزومآ زكارم يساسا ريمعت

0 1381
30111001

 هب يرابتعا و ينف ياه كمك
دازآ ياههاگشزومآ

171,761 68,866 58,866يا هفرح و ينف شزومآ نامزاس 18020050020 044,029 14.314 هاگشزومآ 12,0001395يرابتعاو ينف كمك 1392
30111011

7,800,385يتراهم ينادراك شزومآ همانرب1802008000 1,422,223 1,362,5761,593,755 1,438,2681,983,563
 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
ليبدرا

75,180 2,000 33,595ياهفرح و ينف هاگشناد 180200800115,000 13,49011,095 7.671 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106025

 دسا يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
دابآ

72,136 20,000 10,000ياهفرح و ينف هاگشناد 180200800228,941 3,03310,162 7.361 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

9,8001396 1388
30106041

 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
هوكربا نارسپ

70,613 3,000 24,545ياهفرح و ينف هاگشناد 180200800315,000 11,72016,348 7.205 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106040

 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
رقنس نارسپ

75,688 5,000 10,000ياهفرح و ينف هاگشناد 180200800436,631 14,4419,616 7.723 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106037

 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
دابآزوريف نارسپ

62,326 5,000 14,260ياهفرح و ينف هاگشناد 180200800522,989 8,62711,450 6.360 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106035

 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
رهشون نارسپ

64,800 10,000 10,000ياهفرح و ينف هاگشناد 180200800627,989 9,3987,413 6.612 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106039

 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
رواگنك نارسپ

67,334 5,000 16,473ياهفرح و ينف هاگشناد 180200800718,399 13,63613,826 6.871 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106036

 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
ناهفصا نارتخد

63,451 25,000 10,000ياهفرح و ينف هاگشناد 18020080085,104 10,09513,252 6.475 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106027

 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
ماليا نارتخد

69,670 15,000 17,931ياهفرح و ينف هاگشناد 180200800910,000 13,02613,713 7.109 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106026

 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
تشر نارتخد

73,562 10,000 10,000ياهفرح و ينف هاگشناد 180200801032,806 13,3437,413 7.506 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106038
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 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
ناجنز نارتخد

86,845 20,000 31,546ياهفرح و ينف هاگشناد 180200801110,000 12,79612,503 8.862 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106033

 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
نئاق

50,984 10,000 13,655ياهفرح و ينف هاگشناد 18020080120 12,57714,752 5.202 عبرمرتم 9,8001395ثادحا 1387
30106031

 هنام يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
ناقلمس و

70,070 5,000 16,520ياهفرح و ينف هاگشناد 180200801320,000 13,79814,752 7.150 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106032

 يا هفرح و ينف هدكشزومآ ثادحا
گنهآ ردوبك

72,133 20,000 10,000ياهفرح و ينف هاگشناد 180200801428,939 3,03210,162 7.361 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

9,8001396 1388
30106042

69,562ناغماد يزرواشك هدكشزومآ ثادحا 5,000 33,060ياهفرح و ينف هاگشناد 18020080157,500 14,4809,522 7.098 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106034

64,622دركرهش يزرواشك هدكشزومآ ثادحا 2,000 21,963ياهفرح و ينف هاگشناد 180200801610,000 13,09517,564 6.594 عبرمرتم 9,8001396ثادحا 1387
30106030

 ياه هدكشزومآ ياههاگباوخ ثادحا
يا هفرح و ينف

461,290 65,000 19,739ياهفرح و ينف هاگشناد 180200801782,688 176,179117,684 7.299 عبرمرتم 63,2001396...اههاگباوخ نامتخاس ثادحا 1385
30106018

 هدكشزومآ يشزومآ ياهاضف ثادحا
ينف ياه

2,520,985 301,500 301,500ياهفرح و ينف هاگشناد 1802008018817,348 382,545718,092 11.687 عبرمرتم 215,7001396يشزومآ ياضف داجيا 1385
30106016

 يشزومآ كمك ياهاضف ثادحا
ينف ياه هدكشزومآ

748,957 170,000 200,000ياهفرح و ينف هاگشناد 18020080196,730 124,013248,214 11.014 عبرمرتم 68,0001396يشزومآ كمك ياضف داجيا 1385
30106017

 هدكشزومآ زيهجت و هعسوت ،ثادحا
يا هفرح و ينف ياه

920,945 170,000 185,000ياهفرح و ينف هاگشناد 1802008020397,691 0168,254 13.787 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

66,8001396 1391
30106045

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

1,856,076 506,310 328,904ياهفرح و ينف هاگشناد 18020080210 527,321493,541 997,712 هژورپ 1تالآ نيشام  و تازيهجت نيمات
858,364 هژورپ 1يساسا تاريمعت

0 1377
30106019

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

173,156 37,413  ، يملع يلاع شزومآ هسسوم
يزرواشك داهج يدربراك

43,885 18020080220 47,62344,235 100,297 هژورپ 1تالآ نيشام و تا زيهجت نيمات
72,859 هژورپ 1يساسا تاريمعت

0 1377
30106021

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,000 10,000 -  يملع يلاع شزومآ هسسوم
 ب آ تعنص يدربراك

1( كمك ) قربو

0 18020080230 00 7,000 هژورپ 1تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
3,000 هژورپ 1يساسا تاريمعت

0 1395

1,686,457ملعم تيبرت همانرب1802016000 531,695 410,446128,857 225,939389,520
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1393
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 ملعم تيبرت زكارم زيهجت و ثادحا
نايگنهرف

254,928 50,000 زيهجت و هعسوت ، يزاسون نامزاس
روشك سرادم

50,000 1802016001128,857 026,071 8.441 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

30,2001396 1391
30155004

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

227,224 85,000 63,751يئاجر ديهش هاگشناد 18020160020 51,01527,458 182,224 هژورپ 1تالآ نيشام  و تازيهجت نيمات
45,000 هژورپ 1يساسا تاريمعت

0 1387
30107172

 زكارم زيهجت و نامتخاس تاريمعت
ملعم تيبرت

1,204,305 396,695 296,695نايگنهرف هاگشناد 18020160030 174,924335,991 698,497 هژورپ 1تالآ نيشام و تا زيهجت نيمات
505,808 هژورپ 1نامتخاس يساسا  تاريمعت

0 1385
30155002

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1802020000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

24,890 3,158 8,5550 73012,447

19,641يرادا ياهنامتخاس زيهجت و ريمعت 2,000 7,197يا هفرح و ينف شزومآ نامزاس 18020200010 010,444 633.581 ناتسا  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

310 1392
30147040

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

5,249 1,158 1,358يدربراك ،يملع عماج هاگشناد 18020200020 7302,003 5,249 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
30146281

82,615,795يلاع شزومآ لصف1803000000 13,469,831 11,668,40525,308,170 16,428,79615,740,593
 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1803024000

 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

148,497 39,000 38,98512,000 27,35231,160

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

138,065 37,300 37,685تسيز طيحم  هدكشناد 180302412512,000 23,66027,420 27.613 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0001396 1369
30146023

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,432 1,700 1,300تسيز طيحم  هدكشناد 18030241300 3,6923,740 10,432 هدكشزومآ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
30146296

 كمك و يشزومآ ياهاضف همانرب1803025000
يشزومآ

82,467,298 13,430,831 11,629,42025,296,170 16,401,44415,709,433

 ديرخ، نامتخاسديرخ ، يساسا تاريمعت
 كمك و يشزومآ تالآ نيشام
يشزومآ

411,645 20,000  روشك شزومآ شجنس نامزاس
نوناق 49 ج هرصبت دنب عوضوم

روشك لك 1364  لاس هجدوب

100,000 18030250010 177,624114,021 142,000 هژورپ 1يساسا تاريمعت
269,645 هژورپ  تالآ نيشام و تازيهجت ديرخ

يشزومآ كمك و يشزومآ
1

0 1381
30146013

 تالآ نيشام و تازيهجت ديرخ
يشزومآ كمك و يشزومآ

12,011 2,000 1,358نايوجشناد هافر قودنص 18030250020 5,8762,777 12,011 هژورپ  كمك و يشزومآ تازيهجت ديرخ
يشزومآ

10 1381
30146014
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و يشزومآ ياهاضف ليمكت هب كمك
 هك يياههاگشناد يشزومآ كمك

 عبانمرياس لحمزا اهنآرابتعا دصرد50
دشاب هدش نيمات

687,951 90,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

30,000 1803025004417,627 109,02741,297 4.586 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

150,0001397 1378
30146025

 تالآ نيشام و تازيهجت ديرخ
يشزومآ كمك و يشزومآ

6,124 1,000  و نامرد، تشادهب ترازو
 يكشزپ شزومآ - هافر قودنص

نايوجشناد

1,000 18030250050 1,7422,382 6,124 هژورپ  كمك و يشزومآ تازيهجت ديرخ
يشزومآ

10 1381
30146028

 نيشام و تازيهجت ديرخ هب كمك
يشزومآ كمك و يشزومآ تالآ

31,683 2,500  و نامرد ، تشادهب ترازو
 يكشزپ شزومآ - بطق ققحت

روشك ياه

2,500 18030250060 18,2468,437 31,683 هژورپ  كمك و يشزومآ تازيهجت ديرخ
يشزومآ

10 1382
30146029

 و تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
يساسا تاريمعت

81,277 8,800  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

8,148 18030250070 43,53020,799 81,277 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1379
30146034

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

82,781 7,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناريا ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

7,500 18030250080 64,3863,395 82,781 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1369
30146044

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

120,421 40,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ماليا ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

20,000 18030250090 46,37514,046 14.002 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

8,6001395 1370
30146048

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

23,667 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ماليا ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

2,500 18030250100 10,1878,480 23,667 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146049

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

20,738 1,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  ليبدرا ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

1,500 18030250110 11,0166,722 20,738 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146050

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

445,421 65,400 57,000يتشهب ديهش هاگشناد 180302501229,000 156,591137,430 9.309 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

47,8501396 1384
30146051

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

217,660 50,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  ليبدرا ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

35,000 180302501342,500 52,20837,952 10.587 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

20,5601396 1381
30146052
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 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

144,488 30,000 -  نيوزق يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

20,000 180302501415,000 54,50324,985 4.347 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

33,2401396 1365
30146053

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

40,513 6,000 -  نيوزق يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

6,000 18030250150 11,61416,899 40,513 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146056

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

34,506 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  رهشوب ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

5,000 18030250160 15,0789,428 34,506 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146057

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

69,296 2,300 -  دنجريب يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,300 18030250170 57,0507,646 69,296 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1380
30146058

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

321,358 60,000 -  دنجريب يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

50,000 180302501860,000 60,16391,195 13.852 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

23,2001396 1366
30146059

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

506,214 60,756 ينيمخ ماما يللملا نيب  هاگشناد
1( هر )

65,000 180302501948,000 227,354105,104 7.819 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

64,7401396 1375
30146061

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

24,524 3,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 لباز ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

3,500 18030250200 6,38611,138 24,524 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1381
30146063

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

154,048 15,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناشاك ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

50,000 18030250210 35,06053,988 15.405 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

10,0001395 1383
30146064

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

40,562 3,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناشاك ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

3,500 18030250220 23,52610,036 40,562 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1369
30146065

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

28,083 1,700  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نادهاز ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

1,700 18030250230 17,5117,172 28,083 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146067

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

912,174 100,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نادهاز ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

70,000 1803025024490,000 153,58498,590 14.142 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

64,5001399 1367
30146071
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يشزومآ

1,230,266 190,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 تشر ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

210,000 1803025025620,000 192,20618,060 12.596 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

97,6751398 1361
30146072

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

30,395 1,700  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 تشر ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

1,700 18030250260 15,27911,716 30,395 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146073

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

238,242 66,000 42,084انيس يلعوب هاگشناد 18030250270 65,79164,367 156,937 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

81,305 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146076

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

256,220 29,000 43,000ييابطابط همالع هاگشناد 18030250280 127,79856,422 7.521 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

33,700

2,774 هعلاطم 1يهدناماس ت اعلاطم

1395 1382
30146077

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

17,575 1,800 -  راوزبس يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

1,800 18030250290 7,8646,111 17,575 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146082

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

38,871 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  نامرك ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

2,000 18030250300 27,3707,501 38,871 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146083

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

260,006 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  نامرك ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

10,000 1803025031130,000 69,11120,895 5.138 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

50,6001396 1368
30146084

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

33,068 2,200  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  هاشنامرك ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,200 18030250320 13,52915,139 33,068 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1379
30146085

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,440 2,000 -  دابانگ يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,000 18030250330 7,0475,393 16,440 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146086

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

22,594 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دابآ مرخ ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,000 18030250340 10,3308,264 22,594 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146087

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

326,931 40,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دابآ مرخ ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

40,000 18030250350 115,027131,904 9.275 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

35,2501395 1370
30146088
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36,830 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  هيمورا ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,500 18030250360 22,6619,169 36,830 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146089

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

168,367 38,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  هيمورا ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

25,000 18030250370 98,2807,087 5.163 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

32,6101395 1375
30146090

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

21,448 1,300  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 لباب ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

1,300 18030250380 13,3595,489 21,448 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146091

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

60,365 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  سابعردنب ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,000 18030250390 48,3118,054 60,365 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146092

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

244,313 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  سابعردنب ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

40,000 18030250400 132,79651,517 9.931 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

24,6001395 1368
30146094

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

85,571 3,200  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  زيربت ينامرد  ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

3,200 18030250410 60,99518,176 85,571 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1368
30146095

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

379,299 90,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  زيربت ينامرد  ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

70,000 180302504260,000 62,84796,452 9.482 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

40,0001396 1384
30146096

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

191,831 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  نارهت ينامرد ، يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

5,000 18030250430 151,33630,495 191,831 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1369
30146097

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

1,255,921 95,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  نارهت ينامرد ، يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

15,000 1803025044760,000 333,12852,793 10.869 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

115,5541399 1367
30146098

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

240,544 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  نادمه ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

15,000 180302504580,000 52,15683,388 10.621 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

22,6471397 1385
30146099
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39,229 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  نادمه ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

2,500 18030250460 25,8788,351 39,229 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146100

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

117,867 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 دزي ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

20,000 18030250470 44,01943,848 4.715 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

25,0001395 1384
30146102

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

35,991 1,600  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 دزي ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

1,600 18030250480 25,4827,309 35,991 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146103

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

30,166 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دركرهش ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,500 18030250490 17,5037,663 30,166 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146104

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

28,432 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  جدننس ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

2,500 18030250500 15,0688,364 28,432 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1380
30146105

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

484,091 60,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  ناجنز ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

40,000 180302505180,000 106,602197,489 11.911 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

40,6421396 1367
30146106

 و تازيهجت  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

40,389 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  ناجنز ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

5,000 18030250520 15,20815,181 40,389 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146107

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

107,870 25,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  جدننس ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

30,000 18030250530 24,48328,387 29.964 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

3,6001395 1384
30146108

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

76,866 2,600  و يتسيزهب مولع هاگشناد
 يشخبناوت - ياه همانرب يارجا

يشزومآ

2,600 18030250540 61,9289,738 76,866 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146109

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

50,918 11,000 ناجنسفر يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب  يارجا - 

11,000 18030250550 15,16713,751 50,918 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1381
30146110
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35,122 3,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  يراس ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

3,000 18030250560 19,4319,691 35,122 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146111

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

318,585 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  يراس ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

50,000 180302505780,000 108,75159,834 5.057 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

63,0001397 1370
30146112

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

42,431 7,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  كارا ينامرد ، يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

7,000 18030250580 14,66213,769 42,431 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146113

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

61,848 4,300  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 زاوها ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

4,300 18030250590 35,91317,335 61,848 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146115

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

331,124 50,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 زاوها ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

50,000 18030250600 171,98859,136 4.730 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

70,0001395 1367
30146116

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

17,976 2,500 -  مرهج يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,500 18030250610 7,8175,159 17,976 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146118

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

153,095 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  نانمس ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

49,000 18030250620 48,67725,418 8.275 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

18,5001397 1384
30146119

 و تازيهجت  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

27,819 2,100  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  نانمس ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

2,100 18030250630 16,2607,359 27,819 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146120

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

22,608 3,500 -  دورهاش يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

3,500 18030250640 5,6999,909 22,608 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146121

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

496,678 80,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  زاريش ينامرد ، يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

70,000 1803025065120,000 157,28869,390 6.368 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

78,0001396 1357
30146122

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

117,952 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  زاريش ينامرد ، يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

5,000 18030250660 82,82625,126 117,952 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1368
30146123
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19,959 2,500 -  اسف يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,500 18030250670 9,8815,078 19,959 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146125

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,649 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
شارگ ينامرد يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياههمانرب

2,000 18030250680 2,9016,748 13,649 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1385
30146126

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

285,982 35,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  جوساي ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

35,000 1803025069105,000 69,62841,354 12.118 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

23,6001397 1371
30146127

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

29,174 4,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  جوساي ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

4,000 18030250700 8,37312,801 29,174 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146128

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

976,483 30,200 45,000سردم تيبرت هاگشناد 1803025071225,000 415,042261,241 9.485 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

98,540

5,334.600 راتكه 5نيمز كلمت
15,172 هاگشناد 1يكيزيف هكبش يزاس دنمشوه

1397 1370
30146131

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

30,546 3,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناگرگ ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

3,000 18030250720 13,15311,393 30,546 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1376
30146132

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

195,748 25,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  يتشهب ديهش ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

15,000 18030250730 121,84333,905 195,748 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1369
30146141

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

27,703 3,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  مق ناتسا ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

3,500 18030250740 9,77810,925 27,703 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1379
30146145

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

148,581 6,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  دهشم ينامرد ، يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

6,000 18030250750 112,65223,929 148,581 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1368
30146147

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

424,381 49,000 45,000يمزراوخ هاگشناد 180302507624,000 191,116115,265 7.354 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

57,7101396 1382
30146148
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 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

176,825 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناهفصا  ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

5,000 18030250770 44,680122,145 176,825 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1381
30146150

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

78,808 21,000 14,041ناهفصا رنه هاگشناد 18030250780 24,14519,622 69,369 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

9,439 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1381
30146152

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

181,665 65,000 39,753ناتسرل هاگشناد 18030250790 22,81354,099 117,544 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

64,121 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146153

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

450,314 130,000 71,814ناهفصا يتعنص هاگشناد 18030250800 164,83283,668 383,123 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

67,191 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1355
30146154

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

483,260 63,000 60,000ناتسرل هاگشناد 1803025081102,000 121,028137,232 16.029 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

30,1501397 1369
30146156

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

391,918 120,000 51,613ناهفصا هاگشناد 18030250820 165,29055,015 333,603 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

58,315 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146158

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

452,438 130,000 72,098زيربت هاگشناد 18030250830 161,62188,719 383,608 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

68,830 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1381
30146163

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

481,153 66,000 35,000انيس يلعوب هاگشناد 180302508435,000 206,448138,705 5.455 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

86,150

0.093 عبرمرتم 120,000كلمت

1396 1369
30146164

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

622,426 130,000 101,480ناريا تعنص و ملع هاگشناد 18030250850 201,184189,762 547,766 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

74,660 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146166

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

323,796 35,000 30,000ناهفصا يتعنص هاگشناد 18030250860 202,32856,468 9.969 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

32,4801395 1355
30146168

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

55,917 24,000 10,009بانب هاگشناد 18030250870 9,20912,699 35,764 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

20,153 هدكشناد 1يزاس هطوحم

0 1384
30146169
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 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

457,240 130,000 72,098سردم تيبرت هاگشناد 18030250880 174,05981,083 361,770 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

95,470 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146171

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

162,035 35,000 28,271يليبدرا ققحم هاگشناد 18030250890 55,55043,214 140,807 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

21,228 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146172

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

156,148 47,000 30,374ناجيابرذآ يندم ديهش هاگشناد 18030250900 39,71139,063 117,966 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

38,182 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1381
30146174

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

747,015 108,000 90,000هيمورا هاگشناد 180302509174,000 291,581183,434 8.509 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

87,7951396 1366
30146175

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

184,021 40,000 30,676ييابطابط همالع هاگشناد 18030250920 78,18735,158 161,447 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

22,574 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146176

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

480,635 52,000 65,000ناليگ هاگشناد 180302509369,000 180,746113,889 12.061 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

39,8501396 1362
30146178

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

258,798 75,000 52,434هيمورا هاگشناد 18030250940 58,29973,065 228,534 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

30,264 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146180

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

365,780 95,000 62,078يمزراوخ هاگشناد 18030250950 142,15266,550 308,478 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

57,302 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1369
30146181

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

102,615 25,000 15,485دنهس يتعنص هاگشناد 18030250960 31,28030,850 81,816 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

20,798 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146182

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

246,174 55,000 76,183يزار هاگشناد 18030250970 43,43071,561 172,697 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

73,477 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1381
30146183

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

350,422 24,400 30,000ناجنز هاگشناد 18030250980 172,869123,153 6.199 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

56,5321395 1368
30146184
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 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

259,038 80,000 نيدلاريصن هجاوخ يتعنص هاگشناد
يسوط

49,007 18030250990 65,15564,876 228,155 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

30,883 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146185

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

284,787 36,600 38,000ناردنزام هاگشناد 18030251000 108,024102,163 14.029 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

20,3001395 1371
30146186

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

145,755 50,000 23,778ناگزمره هاگشناد 18030251010 25,88746,090 99,550 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

46,205 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146188

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

418,755 40,000 40,000ناگزمره هاگشناد 18030251020 268,64970,106 9.642 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

41,700

16,690 هژورپ 1هعلاطم

1395 1368
30146189

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

67,371 14,855 9,125زيربت يمالسا رنه هاگشناد 18030251030 25,05618,335 61,122 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

6,250 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1379
30146191

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

379,494 44,000  عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد
ناگرگ يعيبط

40,000 180302510466,000 142,34787,147 7.878 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

48,1711397 1380
30146192

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

423,573 57,000 60,000دنجريب هاگشناد 180302510515,000 188,572103,001 10.049 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

42,1501396 1381
30146193

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

538,633 43,000 40,000يزار هاگشناد 180302510681,000 155,696218,937 11.847 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

45,4651397 1364
30146194

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

127,864 30,000  عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد
ناگرگ يعيبط

23,594 18030251070 27,24747,023 90,212 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

37,652 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1379
30146195

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

607,613 107,000 85,000جوساي هاگشناد 1803025108178,000 125,725111,888 13.138 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
...يشزومآ

46,2501396 1381
30146196

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

286,528 65,000 25,000مق هاگشناد 180302510945,000 123,80827,720 13.373 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

21,400

345 هژورپ 1هعلاطم

1396 1381
30146197

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

453,224 55,000 52,000نانمس هاگشناد 180302511026,400 185,228134,596 13.330 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

34,0001396 1381
30146198
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 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

132,097 50,000 30,149جوساي هاگشناد 18030251110 22,25029,698 75,075 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

57,022 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146199

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

193,814 55,000 44,100ناتسدرك هاگشناد 18030251120 36,50858,206 137,764 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

56,050 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1374
30146200

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

138,670 54,237 17,812مق هاگشناد 18030251130 35,13831,483 81,206 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

57,463 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146201

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

616,313 59,920 34,600ناتسدرك هاگشناد 180302511462,000 289,271170,522 9.037 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

66,790

75.758 راتكه 66نيمز كلمت
7,706 هعلاطم 1هعلاطم

1396 1374
30146202

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

218,703 36,000 مق 30,000نارهت هاگشناد يباراف سيدرپ - 180302511536,000 35,99580,708 17.590 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

12,320

2,000 هژورپ 1هعلاطم

1396 1384
30146203

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

134,285 49,038 مق 34,294نارهت هاگشناد يباراف سيدرپ - 18030251160 9,20941,744 97,091 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

37,194 عمتجم 1يزاس هطوحم

0 1376
30146204

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

782,842 61,998 30,000زاريش هاگشناد 1803025117147,000 271,014272,830 11.379 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

68,8001397 1371
30146205

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

381,280 150,000 78,888زاريش هاگشناد 18030251180 56,38996,003 306,018 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

75,262 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146206

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

329,149 57,128  يئايرد نونف و مولع هاگشناد
رهشمرخ

64,638 18030251190 99,380108,003 15.221 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

21,6251395 1382
30146207

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

138,108 32,184  يئايرد نونف و مولع هاگشناد
رهشمرخ

25,171 18030251200 27,92152,832 73,874 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

64,234 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1383
30146208
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 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

134,017 30,000 19,376ناشاك هاگشناد 18030251210 40,89243,749 72,017 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

62,000 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146209

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

184,801 55,000 37,952دنجريب هاگشناد 18030251220 40,22851,621 122,165 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

62,636 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146211

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

369,467 75,000 55,000سراف جيلخ هاگشناد 18030251230 152,63886,829 10.819 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

34,1501395 1379
30146212

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

94,411 45,000 18,325درونجب هاگشناد 18030251240 8,48022,606 58,166 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

36,245 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1385
30146213

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

517,340 61,403 59,250زاوها نارمچ ديهش هاگشناد 180302512520,000 238,672138,015 11.705 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

44,2001396 1375
30146216

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

438,367 90,000 75,376زاوها نارمچ ديهش هاگشناد 18030251260 178,44494,547 363,647 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

74,720 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146217

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

26,119 10,000 3,879راسناوخ يلاع شزومآ زكرم 18030251270 5,2776,963 2,799 هاگشناد 1يزاس هطوحم
23,320 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت

تازيهجت
1

0 1387
30146218

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

199,161 85,000 74,000زاريش يتعنص هاگشناد 18030251280 11,29928,862 42,697 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

156,464 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1384
30146219

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

132,474 35,000 21,264كارا هاگشناد 18030251290 42,43933,771 90,778 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

41,696 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146220

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

39,040 12,458 8,757يسراف ناملس هاگشناد 18030251300 4,56813,257 22,360 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

16,680 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1381
30146221

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

381,935 41,800 40,000كارا هاگشناد 180302513118,000 194,42087,715 10.565 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

36,1501396 1381
30146222
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 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
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ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

246,664 47,680  عبانم و يزرواشك هاگشناد
نيمار يعيبط

33,400 18030251320 97,30168,283 14.815 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

16,6501395 1384
30146223

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

173,292 60,000  عبانم و يزرواشك هاگشناد
نيمار يعيبط

43,011 18030251330 12,75157,530 114,857 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

58,434 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1384
30146224

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

179,879 40,000 27,323ناردنزام هاگشناد 18030251340 69,66042,896 147,363 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

32,516 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146226

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

549,835 187,691 81,196رون مايپ هاگشناد 18030251350 132,798148,150 549,835 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1376
30146229

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

727,516 57,910 39,500نارهت هاگشناد 1803025136252,000 211,949166,157 8.145 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

89,078

2,000 هاگشناد 1هعلاطم

1399 1369
30146230

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

250,421 65,000 41,018ناليگ هاگشناد 18030251370 79,29965,104 223,438 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

26,983 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146231

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

266,877 30,200 34,680دزي هاگشناد 18030251380 99,770102,227 14.993 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

17,8001395 1367
30146232

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

198,925 50,000 36,628دزي هاگشناد 18030251390 55,84056,457 160,785 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

38,141 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146233

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

87,389 25,580  يدنج يتعنص هاگشناد
لوفزدروپاش

23,685 18030251400 14,95923,165 56,688 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

30,701 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1382
30146237

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

111,616 26,484 25,448ريالم هاگشناد 18030251410 7,71451,970 74,228 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

37,388 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1381
30146238

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

218,117 64,000 ينيمخ ماما يللملا نيب  هاگشناد
1( هر )

45,346 18030251420 45,26163,510 138,100 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

80,017 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146240
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 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
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1395
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ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

112,400 45,988  نارهت هاگشناد - شزومآ عمتجم
ناحيروبا يلاع

14,813 18030251430 25,60225,997 76,684 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

35,716 عمتجم 1يزاس هطوحم

0 1377
30146241

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

256,851 62,200 51,000ارهزلا هاگشناد 18030251440 86,59057,061 8.027 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

32,0001395 1369
30146242

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

77,576 18,000 14,140ناغماد هاگشناد 18030251450 22,59222,844 57,020 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

20,556 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146244

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

107,645 19,975 18,495يراوزبس ميكح هاگشناد 18030251460 32,08037,095 78,994 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

28,652 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146245

 يشزومآ ياهاضف نيمات و هعسوت حرط
يشزومآ كمك و

611,424 30,000 30,000فيرش يتعنص هاگشناد 18030251470 398,604152,820 8.270 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

49,000

12,129.412 راتكه 17كلمت

1395 1370
30146246

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

126,714 40,000  مولع يليمكت تاليصحت هاگشناد
ناجنز هياپ

26,507 18030251480 21,33638,871 87,787 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

38,926 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146247

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

387,185 30,000 15,000نامرك رنهاب ديهش هاگشناد 18030251490 227,341114,844 7.496 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

51,6501395 1375
30146248

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

162,528 55,000 34,371سراف جيلخ هاگشناد 18030251500 29,90543,252 115,000 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

47,528 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1379
30146249

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

134,737 40,018 15,109دهاش هاگشناد 18030251510 48,95930,651 105,392.500 هژورپ 1تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
29,344 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1381
30146250

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

694,252 109,800 74,000ناتسچولب و ناتسيس هاگشناد 1803025152175,000 253,02182,431 12.680 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

54,7501398 1371
30146251

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

71,862 14,252 13,196شرفت هاگشناد 18030251530 22,52521,889 49,501 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

22,361 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1382
30146252
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1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

138,987 33,000 45,000شرفت هاگشناد 18030251540 39,08121,906 17.373 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

8,0001395 1384
30146253

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

148,420 40,000 23,568نانمس هاگشناد 18030251550 38,44746,405 121,075 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

27,345 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146254

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

396,326 31,000 30,000رنه هاگشناد 180302515632,500 251,64351,183 11.500 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

8,150

12.771 عبرمرتم 23,694اهاضف يزاسزاب و تمرم و ديرخ

1396 1380
30146255

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

470,309 37,200 40,000لباز هاگشناد 180302515760,000 211,274121,835 8.926 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

51,111

14,091 هاگشناد 1يكيزيف هكبش يزاس دنمشوه

1397 1379
30146256

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

203,661 60,000 44,860ناجنز هاگشناد 18030251580 47,40951,392 115,316 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

88,345 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146257

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

157,756 40,000 24,324دورهاش يتعنص هاگشناد 18030251590 45,88947,543 131,971 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

25,785 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146259

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

268,348 32,000 25,000ماليا هاگشناد 18030251600 142,25269,096 11.927 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

22,5001395 1384
30146261

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

113,279 45,000 21,341ماليا هاگشناد 18030251610 18,17128,767 76,759 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

36,520 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1380
30146262

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

538,763 150,000 70,347دهشم يسودرف هاگشناد 18030251620 236,07782,339 528,259 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

10,504 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146265

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

303,128 80,000 57,021نامرك رنهاب ديهش هاگشناد 18030251630 108,84357,264 240,944 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

62,185 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146266

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

195,896 48,599  نارهت هاگشناد - هدكشناد
يعيبط عبانم و يزرواشك

36,666 18030251640 49,83560,796 152,090 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

43,806 هدكشناد 1يزاس هطوحم

0 1382
30146267
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1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

315,315 75,000 50,120ناتسچولب و ناتسيس هاگشناد 18030251650 117,01873,177 260,907 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

54,408 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146268

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

186,691 55,000 38,406لباز هاگشناد 18030251660 43,96549,320 144,275 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

42,416 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1378
30146269

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

134,398 45,000  مولعو يدرونايرد هاگشناد
راهباچ ييايرد

23,873 18030251670 25,24940,276 101,063 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

33,335 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1382
30146270

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

970,916 200,000 144,196نارهت هاگشناد 18030251680 358,784267,936 785,543 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

185,373 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146271

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

145,687 32,287 ناجنسفر ( ( جع 29,896 رصعيلو هاگشناد 18030251690 34,16949,335 117,541 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

28,146 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1377
30146272

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

149,893 47,000 21,854ارهزلا هاگشناد 18030251700 51,94529,094 138,769 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

11,124 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146273

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

451,192 150,000 79,258يتشهب ديهش هاگشناد 18030251710 132,65289,282 392,816 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

58,375 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146275

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

97,798 20,919 11,036رنه هاگشناد 18030251720 45,59220,251 94,898 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

2,900 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1376
30146276

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

471,138 140,000 85,456فيرش يتعنص هاگشناد 18030251730 149,27796,405 410,962 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

60,176 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1367
30146277

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

470,174 130,000 94,258ريبكريما يتعنص هاگشناد 18030251740 145,401100,515 401,674 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

68,500 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1368
30146278
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1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

160,117 57,000 33,976دركرهش هاگشناد 18030251750 41,06628,075 108,650 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

51,467 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1378
30146279

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

758,642 96,220 86,100دركرهش هاگشناد 1803025176241,000 196,598138,724 15.052 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

50,350

773 هژورپ 1هعلاطم

1397 1378
30146280

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,668 1,800  يكشزپ مولع هاگشناد
- ياه همانرب يارجا درونجب

يشزومآ

1,800 18030251780 8,7387,330 19,668 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1384
30146292

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

363,855 90,000  يكشزپ مولع هاگشناد
- ياه همانرب يارجا درونجب

يشزومآ

70,000 1803025179120,000 53,58430,271 14.554 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

25,0001396 1369
30146293

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

402,639 46,615 55,000زاريش يتعنص هاگشناد 180302518069,187 114,574117,263 10.513 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

38,3001396 1386
30146333

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

616,475 56,400 82,000ناهفصا رنه هاگشناد 1803025181272,000 75,336130,739 14.713 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

41,9001399 1381
30146334

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

129,588 33,000 19,990هاشنامرك يتعنص هاگشناد 18030251820 7,13269,466 109,500 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

20,088 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1386
30146336

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

42,613 20,000 6,290نادمه يتعنص هاگشناد 18030251840 3,80412,519 33,375 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

9,239 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1386
30146338

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

313,907 74,600 75,000هيمورا يتعنص هاگشناد 180302518526,000 42,36195,946 16.831 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

18,6501396 1386
30146339

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

61,277 33,000 11,812هيمورا يتعنص هاگشناد 18030251860 3,50512,960 49,000 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

12,277 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1386
30146340

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

141,425 50,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  مق ناتسا ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

45,000 18030251870 25,23221,193 19.642 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

7,2001395 1386
30146345
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 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

256,950 55,000 60,000هاشنامرك يتعنص هاگشناد 180302518862,000 21,62458,326 20.556 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

12,5001396 1386
30146348

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

320,580 30,000 25,000درونجب هاگشناد 180302518977,000 116,62371,957 9.257 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

34,500

1,200 يتاعلاطم هژورپ 1يشزومآ ياضف ثادحا هعلاطم

1397 1386
30146351

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

1,195,245 50,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  هاشنامرك ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

10,000 18030251901,100,000 035,245 25.984 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

46,000

0 يتاعلاطم هژورپ 1يشزومآ ياضف ثادحا هعلاطم

1398 1386
30146354

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

282,259 45,000 -  راوزبس يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

30,000 180302519170,000 38,49198,768 13.441 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

21,0001396 1386
30146357

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

90,057 13,000 25,000مرهج هاگشناد 18030251920 30,84221,215 11.050 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

8,1501395 1387
30146391

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

93,282 31,000 30,000ناسراف يلاع شزومآ عمتجم 18030251930 14,01018,272 10.974 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

8,5001395 1387
30146393

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

131,052 10,000 - هدكشناد سراف جيلخ هاگشناد
 يعيبط عبانم و يزرواشك
ناجزارب

45,000 18030251940 33,05842,994 17.474 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

7,5001395 1387
30146403

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

51,785 18,015 12,977ناوارس يلاعشزومآ عمتجم 18030251960 2,37418,419 29,211 عمتجم  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

1

22,574 عمتجم 1يزاس هطوحم

0 1387
30146405

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

139,281 55,000 45,632تيالو هاگشناد 18030251970 8,56130,088 67,108 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

1

72,173 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146406

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

31,296 10,000 7,028هيرديح تبرت هاگشناد 18030251980 2,62711,641 8,660 هاگشناد 1يزاس هطوحم
22,636 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت

تالآ نيشام و تازيهجت
1

0 1387
30146407

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

26,207 10,308 4,915روباشين هاگشناد 18030251990 2,9877,997 11,662 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

14,546 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146408
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 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

24,570 5,878  يسدنهم و ينف هاگشناد
ناچوق نيون ياهيروانف

5,443 18030252000 3,05910,190 16,320 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

8,252 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146409

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

20,987 10,000 - هدكشناد يليبدرا ققحم هاگشناد
نيمن نيون ياهيروانف

2,716 18030252010 4,5273,744 3,128 هدكشناد 1يزاس هطوحم
17,859 هدكشناد  نيمات و يساسا تاريمعت

تازيهجت
1

0 1387
30146410

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

62,764 20,226 - هدكشناد سراف جيلخ هاگشناد
 يعيبط عبانم و يزرواشك
ناجزارب

14,098 18030252020 2,90825,532 50,000 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

1

12,764 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146411

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

26,321 10,000 زاريش هاگشناد - شزومآ عمتجم
باراد يلاع

4,397 18030252030 3,3958,529 8,263 عمتجم 1يزاس هطوحم
18,058 عمتجم  نيمات و يساسا تاريمعت

تالآ نيشام و تازيهجت
1

0 1387
30146412

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

45,656 12,504 11,578اسف هاگشناد 18030252040 5,92215,652 28,232 هاگشناد 1يساسا تاريمعت
17,424 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146413

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

18,832 5,866 5,431ناگياپلگ يسدنهم و ينف هدكشناد 18030252050 1,9815,554 15,413 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

1

3,419 هدكشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146414

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

83,109 25,000  عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد
يراس يعيبط

16,500 18030252060 10,28831,321 52,198 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

1

30,912 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146415

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

35,491 9,139 8,462لباب يتعنص هاگشناد 18030252070 1,85916,031 30,078 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

1

5,412 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146416

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

27,168 10,000 6,775تانئاق رهمگرزب هاگشناد 18030252080 1,3699,024 14,328 هاگشناد 1يزاس هطوحم
12,840 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت

تالآ نيشام و تازيهجت
1

0 1387
30146417

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

19,742 5,015 4,644دنجريب يتعنص هاگشناد 18030252090 1,4228,661 15,538 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

4,204 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146418
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 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

45,429 15,911 10,102دبنگ هاگشناد 18030252100 1,48317,933 22,171 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

1

23,258 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146419

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

55,059 19,000 13,752هغارم هاگشناد 18030252110 3,09219,215 32,105 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

1

22,954 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146420

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

72,566 30,000 15,910يدرجورب يمظعلا هلا هيآ هاگشناد 18030252120 2,28224,374 42,645 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

29,921 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146421

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

39,148 12,896 (ع)1 7,311هموصعم ترضح هاگشناد 18030252130 5,12913,812 18,289 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

20,859 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146422

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

25,374 5,881 5,445ناجريس يتعنص هاگشناد 18030252140 3,68010,368 15,677 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

1

9,697 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146423

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

42,295 14,004 10,189تفريج هاگشناد 18030252150 3,60814,494 35,376 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

1

6,919 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146424

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

138,002 25,600 20,000لباب يتعنص هاگشناد 18030252160 23,81168,591 13.133 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

10,350

2,075 هاگشناد 1يهدناماس ت اعلاطم

1395 1387
30146426

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

370,886 90,000 ناجنسفر يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب  يارجا - 

70,000 180302521760,000 32,508118,378 10.750 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

34,5001397 1387
30146427

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

104,050 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 لباب ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

30,000 18030252182 30,83013,218 3.468 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

30,0001396 1387
30146428

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

244,086 60,000 -  دورهاش يكشزپ مولع هاگشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا

50,000 180302521940,001 33,52460,561 10.848 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

22,5001397 1387
30146429
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 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

7,036 600  و يتاقيقحت، يشزومآ زكرم
 ديهش قورع و بلق ينامرد

- ياه همانرب يارجا يئاجر
يشزومآ

600 18030252200 3,3812,455 7,036 ناتسراميب  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1387
30146430

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

49,370 15,588 11,656مرهج هاگشناد 18030252210 1,63720,489 30,041 هاگشناد 1زيهجت و ريمعت
19,329 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1387
30146431

 ياه هاگراك و اه هاگشيامزآ زيهجت
 و يشزومآ تاسسوم و اه هاگشناد
يشهوژپ

794,051 80,000  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

145,500 18030252220 117,180451,371 794,051 هژورپ 11395تالآ نيشام و تازيهجت ديرخ 1388
30146463

 كمك و يشزومآ ياضف نيمات
يشزومآ

80,653 25,000 20,000يدرجورب يمظعلا هلا هيآ هاگشناد 18030252230 4,79630,857 12.988 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياضف نيمات
يشزومآ

6,150

774 هعلاطم 1يهدناماس ت اعلاطم

1395 1388
30146464

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

82,883 35,000 19,720ناتسلگ هاگشناد 18030252240 4,17423,989 67,984 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

14,899 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1388
30146466

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
 قرب و بآ تعنص سيدرپ - يشزومآ
روپسابع ديهش

72,060 22,700 13,500يتشهب ديهش هاگشناد 18030252250 11,05924,801 18.015 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

4,0001395 1388
30146468

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

33,622 11,000 8,064كارا يتعنص هاگشناد 18030252260 3,97010,588 23,571 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

10,051 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1388
30146472

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

66,843 21,032  ءايبنالا متاخ يتعنص هاگشناد
ناهبهب

14,845 18030252270 5,26825,698 32,768 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

34,075 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1388
30146474

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

105,614 40,000  و يتسيزهب مولع هاگشناد
 يشخبناوت - ياه همانرب يارجا

يشزومآ

30,000 18030252280 23,44812,166 10.561 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

10,0001395 1388
30146477

 كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

162,126 50,700 (ع)1 53,500هموصعم ترضح هاگشناد 18030252295,000 5,01047,916 20.266 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

8,0001396 1389
30146498
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82,907يماد مولع هورگ نامتخاس ثادحا 20,000  نارهت هاگشناد - هدكشناد
يعيبط عبانم و يزرواشك

20,000 180302523030,000 012,907 20.727 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

4,0001396 1390
30146507

217,950يعيبط عبانم هدكشناد ثادحا 25,000 25,000لباز هاگشناد 1803025231150,000 017,950 17.298 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

12,6001398 1390
30146508

67,157ييوجشناد هاگباوخ ثادحا 21,800  مولعو يدرونايرد هاگشناد
راهباچ ييايرد

34,000 18030252320 011,357 21.320 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

3,1501395 1390
30146509

 ،هياپ مولع ياه هدكشناد ثادحا
ييوجشناد هاگباوخ و يسدنهم

248,486 72,100 75,500تيالو هاگشناد 180302523337,000 063,886 17.941 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

13,8501396 1390
30146510

 يعارز مولع هدكشناد زيهجت و ثادحا
 رد دصرد50( هياپ مولع2 زاف و
)ناتسا

105,818 18,924  عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد
يراس يعيبط

37,000 180302523415,000 034,894 10.798 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

9,8001396 1390
30146511

 ثادحا ،هياپ مولع هدكشناد هعسوت
 هاگباوخ كولب كي و اذغ ورس نلاس
ييوجشناد

266,007 60,400 62,000يراوزبس ميكح هاگشناد 180302523587,000 056,607 16.678 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

15,9501398 1390
30146512

 يسدنهم هدكشناد نامتخاس ثادحا
يروانف و ملع ،تيريدم و يكشزپ

337,381 74,000 70,000ريبكريما يتعنص هاگشناد 1803025236106,000 087,381 16.945 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

19,9101397 1390
30146513

70,115هياپ مولع هدكشناد ثادحا 30,000 25,000درونجب هاگشناد 18030252370 015,115 14.023 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0001395 1390
30146514

 و يزرواشك هدكشناد هعسوت و ليمكت
 دصرد50( داوم و كيناكم هدكشناد
)ناتسا

83,938 40,000 20,000دورهاش يتعنص هاگشناد 18030252380 023,938 10.492 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

8,0001395 1390
30146515

 نامتخاس مود زاف زيهجت و ثادحا
يسدنهم هدكشناد

132,998 28,000 15,000نانمس هاگشناد 180302523970,000 019,998 13.300 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

10,0001397 1390
30146516

42,946يزكرم هناخباتك ثادحا 12,400 12,000بانب هاگشناد 18030252400 018,546 21.473 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

2,0001395 1390
30146517

 هدكشناد ،نيلهاتم هاگباوخ ثادحا
 و يزرواشك سيدرپ رتات يفمآ ،يميش
يسدنهم و ينف هدكشناد مود زاف

374,033 114,720 113,600يزار هاگشناد 180302524163,000 082,713 21.667 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

17,2631397 1390
30146518
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 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

14,691 5,000 3,928ناسراف يلاع شزومآ عمتجم 18030252420 05,763 7,644 هدكشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

7,047 هدكشناد 1يزاس هطوحم

0 1390
30146519

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

19,689 6,947 6,432مب يلاع شزومآ عمتجم 18030252430 06,310 12,072 عمتجم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

7,616 عمتجم 1يزاس هطوحم

0 1390
30146520

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

38,141 13,287  يليمكت تاليصحت هاگشناد
هتفرشيپ يژولونكت و يتعنص

12,303 18030252440 012,551 23,180 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

14,961 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1390
30146521

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

30,202 13,719 8,074دبيم يرئاح هلا تيآ هاگشناد 18030252450 08,409 14,727 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

15,476 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1390
30146522

 و قرب ،رنه ياه هدكشناد ثادحا
 يلاع شزومآ زكرم تفه و رتويپماك
سراف ناتسا رد

536,089 93,400 183,000زاريش هاگشناد 1803025246156,000 0103,689 15.539 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

34,5001398 1390
30146523

 طيحم و نارمع هدكشناد ثادحا
 هاگراك و اهسالك هعومجم ،تسيز
يشزومآ

227,259 56,400 77,000زاريش يتعنص هاگشناد 180302524750,000 043,859 20.295 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

11,1981397 1390
30146524

 و يشزومآ ياهسالك هعومجم ثادحا
نايوجشناد سيورس فلس

124,206 32,800 31,500يسراف ناملس هاگشناد 180302524815,000 044,906 19.109 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,5001396 1390
30146525

 ،رها يزرواشك ياه هدكشزومآ ثادحا
 يسدنهم و ينف ،هنايم يسدنهم ينف
تايبدا هدكشناد و دنرم

345,395 93,600 90,000زيربت هاگشناد 180302524972,021 089,774 15.671 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

22,0401397 1390
30146526

 ينف هدكشناد مود زاف زيهجت و ثادحا
يسدنهم و

104,036 47,000 35,000انيس يلعوب هاگشناد 18030252500 022,036 18.916 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,5001395 1390
30146527

105,601يزكرم هناخباتك ثادحا 31,000 40,000هغارم هاگشناد 180302525112,000 022,601 20.911 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0501396 1390
30146528

107,123نارلهد يزرواشك هدكشزومآ ثادحا 16,000 30,000ماليا هاگشناد 18030252520 061,123 18.794 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,7001395 1390
30146530
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 هدكشناد يهاگشيامزآ عمتجم ثادحا
نيمز مولع هدكشناد و يزرواشك

114,616 46,000 35,000زاوها نارمچ ديهش هاگشناد 18030252530 033,616 19.103 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,0001395 1390
30146531

257,364اضفاوه هدكشناد ثادحا 40,000 40,000فيرش يتعنص هاگشناد 180302525475,000 0102,364 18.383 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

14,0001397 1390
30146533

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,478 2,000  تامدخ و  يكشزپ مولع هاگشناد
-  تفريج ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,000 18030252550 06,478 10,478 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1390
30146534

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

6,458 1,200  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
هيرديح تبرت ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا - 

1,200 18030252560 04,058 6,458 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1390
30146535

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

4,582 600 تامدخ و  يكشزپ مولع هدكشناد
- روباشين ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

600 18030252570 03,382 4,582 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1390
30146536

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,749 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 جرك ينامرد ، يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

2,000 18030252580 06,749 10,749 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1390
30146537

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,587 2,800  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  لوفزد ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,800 18030252590 07,987 13,587 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1390
30146538

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,598 2,000  تامدخ و يكشزپمولع هدكشناد
-  هغارم ينامرد و يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,000 18030252600 06,598 10,598 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1390
30146539

139,612للملا نيب دحاو ثادحا 10,000 15,000سردم تيبرت هاگشناد 180302526193,000 021,612 13.961 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

10,0001398 1390
30146540

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

2,389 500  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
- دابآدسا ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

500 18030252620 01,389 2,389 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1391
30146543

67,946دابآدسا يراتسرپ هدكشناد ثادحا 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
- دابآدسا ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

30,000 18030252630 07,946 22.649 عبرمرتم 3,0001395يشزومآ ياضف نيمات 1390
30146544
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 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

6,846 1,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- نيارفسا ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياههمانرب يارجا

1,500 18030252640 03,846 6,846 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1391
30146545

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

6,555 1,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 مب ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

1,500 18030252650 03,555 6,555 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1391
30146546

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

2,282 500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نادابآ ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

500 18030252660 01,282 2,282 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1391
30146547

 يسدنهم هدكشناد زيهجت و ثادحا
يميش

195,423 36,000 30,000ريبكريما يتعنص هاگشناد 1803025267114,000 015,423 15.033 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

13,0001398 1391
30146548

177,720هياپ مولع هدكشناد زيهجت و ثادحا 41,000 30,000ماليا هاگشناد 180302526898,000 08,720 28.665 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,2001397 1391
30146549

87,996رنه هدكشناد زيهجت و ثادحا 19,000 20,000دنجريب هاگشناد 180302526940,000 08,996 13.333 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,6001397 1391
30146550

65,694يميشورتپ هدكشناد زيهجت و ثادحا 22,140 35,700درونجب هاگشناد 18030252700 07,854 18.770 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

3,5001395 1391
30146553

 همين ياهاضف زيهجت و ليمكت،ثادحا
2/1( يشزومآ كمك و يشزومآ مامت
)عبانم رياس لحم زا

1,990,739 140,765 248,000رون مايپ هاگشناد 18030252711,058,835 0543,139 4.424 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

450,0001399 1391
30146554

 يسدنهم ياه هدكشناد زيهجت و ثادحا
نارمع يسدنهم ،داوم و ملع

380,551 30,000 64,000فيرش يتعنص هاگشناد 1803025272277,000 09,551 18.867 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

20,1701399 1391
30146555

 تاليصحت هدكشناد زيهجت و ثادحا
كيناكم يليمكت

108,758 10,000 15,000زيربت هاگشناد 180302527378,000 05,758 18.126 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,0001397 1391
30146556

 رنه هدكشناد مود زاف زيهجت و ثادحا
يرامعم و

98,385 20,000 35,000نامرك رنهاب ديهش هاگشناد 180302527434,000 09,385 19.677 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0001396 1391
30146557

 و تايبدا هدكشناد زيهجت و ثادحا
يناسنا مولع

104,221 26,000 30,000يليبدرا ققحم هاگشناد 180302527540,000 08,221 20.844 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0001396 1391
30146558

 ينف هدكشناد نامتخاس زيهجت و ثادحا
يسدنهم و

102,816 10,000 30,000يسراف ناملس هاگشناد 180302527655,000 07,816 20.563 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0001397 1391
30146559
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94,921هياپ مولع هدكشناد زيهجت و ثادحا 30,000 20,000هغارم هاگشناد 180302527734,000 010,921 18.984 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0001396 1391
30146560

 يسدنهم هدكشناد زيهجت و ثادحا
)عبانم رياس دصرد50(عيانص

56,545 35,000 15,000زاريش يتعنص هاگشناد 18030252780 06,545 11.309 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0001395 1391
30146561

 و ينف ياهدكشناد زيهجت و ثادحا
يتسيز مولع و ايفارغج ،يسدنهم

379,598 78,000 40,000يمزراوخ هاگشناد 1803025279228,000 033,598 18.076 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

21,0001397 1391
30146562

 ناتساب هدكشناد زيهجت و ثادحا
تمرم و يسانش

92,385 23,900 15,000زاريش رنه هاگشناد 180302528044,100 09,385 18.477 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0001396 1391
30146563

 و هياپ مولع هدكشناد زيهجت و ثادحا
سيورس فلس

128,746 39,200 51,000اسف هاگشناد 180302528115,000 023,546 21.458 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,0001396 1391
30146564

 هدكشناد زيهجت و ثادحا
)ناتسا دصرد50(كيناكم

51,785 20,400 22,000ناليگ هاگشناد 18030252820 09,385 10.357 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0001395 1391
30146565

 اههاگشيامزآ نامتخاس زيهجت و ثادحا
يزكرم سيورس فلس و

75,892 22,200 36,000ناجريس يتعنص هاگشناد 18030252830 017,692 16.865 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

4,5001395 1391
30146566

 و يزرواشك هدكشناد زيهجت و ثادحا
سيورس فلس

131,637 21,000 32,000مرهج هاگشناد 180302528460,000 018,637 18.805 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

7,0001397 1391
30146567

 و يزكرم هناخباتك زيهجت و ثادحا
رتائت يفمآ

87,478 29,000 30,000تفريج هاگشناد 180302528520,000 08,478 21.870 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

4,0001396 1391
30146568

45,420يزكرم نامزاس زيهجت و ثادحا 18,100 (ع)1 20,500هموصعم ترضح هاگشناد 18030252860 06,820 22.710 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

2,0001395 1391
30146569

 و ينف هدكشناد زيهجت و ثادحا
يسدنهم

183,799 57,200 36,000ناجيابرذآ يندم ديهش هاگشناد 180302528778,000 012,599 18.380 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

10,0001397 1391
30146570

50( نارمع هدكشناد زيهجت و ثادحا
)عبانم رياس زا دصرد

72,139 10,000 30,000ناردنزام هاگشناد 180302528825,000 07,139 10.306 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

7,0001396 1391
30146571

85,994يزكرم هناخباتك زيهجت و ثادحا 10,000 20,000دنهس يتعنص هاگشناد 180302528952,000 03,994 19.110 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

4,5001397 1391
30146572

 مولع ياه هدكشناد زيهجت و ثادحا
 و داصتقا و تيريدم ،)موس زاف( هياپ
يزكرم سيورس فلس

248,844 20,000 ناجنسفر ( ( جع 77,000 رصعيلو هاگشناد 1803025290110,000 041,844 19.142 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

13,0001397 1391
30146573
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 قرب يسدنهم هدكشناد زيهجت و ثادحا
)عبانم رياس دصرد50(رتويپماك و

79,232 26,000 30,000لباب يتعنص هاگشناد 180302529116,000 07,232 10.564 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

7,5001396 1391
30146574

 تايبدا( ياه هدكشناد زيهجت و ثادحا
هياپ مولع و) يناسنا مولع و

116,646 34,000 40,000روباشين هاگشناد 180302529230,000 012,646 17.946 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,5001396 1391
30146575

 مولع هدكشناد مود زاف زيهجت و ثادحا
يكشزپ

173,151 10,000 15,000سردم تيبرت هاگشناد 1803025293133,000 015,151 15.741 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

11,0001398 1391
30146576

 و ينف هدكشناد زيهجت و ثادحا
يسدنهم

104,065 10,000  يسدنهم و ينف هاگشناد
ناچوق نيون ياهيروانف

20,000 180302529466,000 08,065 17.344 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,0001397 1391
30146577

 يهاگشيامزآ عمتجم زيهجت و ثادحا
يا هتسه يزرواشك تاقيقحت

113,285 10,000  عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد
ناگرگ يعيبط

20,000 180302529578,000 05,285 18.881 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,0001397 1391
30146578

89,941يندب تيبرت هدكشناد زيهجت و ثادحا 25,000 25,000دهشم يسودرف هاگشناد 180302529630,000 09,941 14.990 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,0001396 1391
30146579

 و هياپ مولع هدكشناد زيهجت و ثادحا
يزكرم سيورس فلس

160,527 48,000 40,000دبنگ هاگشناد 180302529754,000 018,527 18.886 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

8,5001396 1391
30146581

77,190يزكرم سيورس فلس زيهجت و ثادحا 10,000 30,000ناتسلگ هاگشناد 180302529829,000 08,190 21.148 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

3,6501396 1391
30146582

 و يشزومآ ياهاضف ليمكت هب كمك
)عبرم رتم4000 ات(يشزومآ كمك
 زا اهنآ رابتعا دصرد50 لقادح هك
دشاب هدش نيمات عبانم رياس لحم

3,854,357 200,000  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

325,000 18030252992,862,000 0467,357 38,543.570 هژورپ  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

1001399 1391
30146583

 نونف و مولع هدكشناد زيهجت و ثادحا
نيون

240,628 10,000 نارهت هاگشناد - و مولع هدكشناد
نيون نونف

20,000 1803025300196,000 014,628 17.188 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

14,0001399 1391
30146586

 ياهنابز هدكشناد زيهجت و ثادحا
 رتائت يفمآ و يزكرم هناخباتك ،هجراخ
تاعالطا يروانف زكرم و

187,063 40,000 40,000تيالو هاگشناد 180302530193,000 014,063 16.266 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

11,5001397 1391
30146588

 هنومن كراپ و يسانشهايگ غاب( ثادحا
 و يشزومآ هناخلگ( و)يروشك
)يتاقيقحت

111,940 40,000  نارهت هاگشناد - هدكشناد
يعيبط عبانم و يزرواشك

40,000 180302530220,000 011,940 584.433 راتكه  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

60

25.625 عبرمرتم 3,000يشزومآ ياضف نيمات

1396 1391
30146589

 و مولع هدكشناد زيهجت و ثادحا
يمالسا تاقيقحت

113,385 26,000 ينيمخ ماما يللملا نيب  هاگشناد
1( هر )

30,000 180302530348,000 09,385 22.677 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,0001397 1391
30146591
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 و مولع هدكشناد زيهجت و ثادحا
 هاگنامرد و يزرواشك يسدنهم
يكشزپماد يصصخت

152,198 41,000 30,000يزار هاگشناد 180302530468,000 013,198 20.375 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

7,4701396 1391
30146592

 و يزكرم هناخباتك زيهجت و ثادحا
هورق نداعم و عيانص هدكشناد

183,007 32,000 50,000ناتسدرك هاگشناد 180302530583,000 018,007 18.486 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

9,9001397 1391
30146593

32,595رتائت يفمآ زيهجت و ثادحا 15,000 10,000كارا هاگشناد 18030253060 07,595 21.730 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

1,5001395 1391
30146594

118,545رنه هدكشناد زيهجت و نامتخاس 30,000 30,000دهاش هاگشناد 180302530751,000 07,545 19.758 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,0001397 1391
30146595

 زاف و يزكرم هناخباتك زيهجت و ثادحا
ايرد يسدنهم هدكشناد مود

157,036 60,000 60,000ناگزمره هاگشناد 180302530820,000 017,036 24.159 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,5001396 1391
30146596

 و تايبدا هدكشناد زيهجت و ثادحا
)عبانم رياس دصرد50(يناسنا مولع

87,599 24,000 20,000يدرجورب يمظعلا هلا هيآ هاگشناد 180302530940,000 03,599 9.733 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

9,0001396 1391
30146597

 ياهسالك عمتجم زيهجت و ثادحا
 يفمآ و يناسنا مولع هورگ يشزومآ
يزكرم رتائت

180,000 19,000 30,000زاوها نارمچ ديهش هاگشناد 1803025310114,997 016,003 18 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

10,0001397 1391
30146598

 و رنه هدكشناد يزاسزاب و تمرم
يرامعم

288,387 31,000 30,000دزي هاگشناد 1803025311215,000 012,387 26.217 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

11,0001398 1391
30146599

 هدكشناد نامتخاس زيهجت و ثادحا
نيمز مولع

123,412 31,000  مولع يليمكت تاليصحت هاگشناد
ناجنز هياپ

30,000 180302531249,000 013,412 20.569 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,0001397 1391
30146600

123,336يشزومآ نامتخاس زيهجت و ثادحا 26,000 5,000يمزراوخ هاگشناد 180302531380,000 012,336 16.445 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

7,5001397 1391
30146601

 و داصتقا هدكشناد زيهجت و ثادحا
رود هار زا شجنس زكرم

110,230 20,000 30,000يتشهب ديهش هاگشناد 180302531438,000 022,230 16.958 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,5001396 1391
30146603

 يشزومآ نامتخاس زيهجت و ليمكت
)دنواهن دحاو(

65,834 12,000 39,500دنواهن هاگشناد 18030253150 014,334 16.459 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

4,0001395 1391
30146604

 و ينف نامتخاس زيهجت و ثادحا
يسدنهم

138,381 10,000 30,000ريالم هاگشناد 180302531685,000 013,381 18.451 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

7,5001398 1391
30146605
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 و ينف هدكشناد زيهجت و ثادحا
يسدنهم

137,470 29,000 20,000ناغماد هاگشناد 180302531770,000 018,470 15.801 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

8,7001397 1391
30146606

120,140قرب يسدنهم هدكشناد زيهجت و ثادحا 20,000 20,000دورهاش يتعنص هاگشناد 180302531870,000 010,140 15.018 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

8,0001397 1391
30146607

 ريوك ياه هدكشناد زيهجت و ثادحا
 رياس دصرد50( يرگشدرگ و يسانش
)عبانم

70,192 19,000 45,000نانمس هاگشناد 18030253190 06,192 9.749 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

7,2001395 1391
30146608

48,358كيناكم هدكشناد زيهجت و ثادحا 16,905 24,525ناگياپلگ يسدنهم و ينف هدكشناد 18030253200 06,928 16.119 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

3,0001395 1391
30146609

 و ينف هدكشناد زيهجت و ثادحا
يسدنهم

77,426 22,000  نيدلا لامج ديس هاگشناد
يدابآدسا

35,000 18030253210 020,426 14.077 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,5001395 1391
30146610

207,250يشخبناوت نيزگياج  هدكشناد ثادحا 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  نارهت ينامرد ، يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

35,000 1803025322145,000 07,250 29.607 عبرمرتم 7,0001397يشزومآ ياضف داجيا 1391
30146612

 ،يكشزپاريپ ياه هدكشناد ثادحا
هناخباتك تاناكما اب ييامام و يراتسرپ
سيورس فلس و

135,200 40,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
هيرديح تبرت ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا - 

40,000 180302532350,000 05,200 27.040 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف داجيا
يشزومآ

5,0001396 1391
30146614

 ،يكشزپاريپ ياه هدكشناد ثادحا
هناخباتك تاناكما اب ييامام و يراتسرپ
سيورس فلس و

135,988 40,000 تامدخ و  يكشزپ مولع هدكشناد
- روباشين ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

40,000 180302532450,000 05,988 27.198 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياضف داجيا
يشزومآ

5,0001396 1391
30146615

42,180اهسالك عمتجم ثادحا 10,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  لوفزد ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

30,000 18030253250 02,180 24.812 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياضف داجيا
يشزومآ

1,7001395 1391
30146616

 يراتسرپ ،تشادهب ياهدكشناد ثادحا
ييامام و

138,300 40,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  جوساي ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

30,000 180302532660,000 08,300 23.050 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياضف داجيا
يشزومآ

6,0001396 1391
30146617

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

25,903 9,858 7,276ناكدرا هاگشناد 18030253270 08,769 17,470 هاگشناد 1تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
8,433 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1391
30146620

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

49,873 20,000 14,938زاريش رنه هاگشناد 18030253280 014,935 31,674 هاگشناد 1تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
18,199 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1391
30146621
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26,926 13,722 8,076مق يتعنص هاگشناد 18030253290 05,128 22,061 هاگشناد 1تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
4,865 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1391
30146622

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

21,340 7,333 6,790نابهتسا يلاع شزومآ زكرم 18030253300 07,217 14,480 هاگشناد 1تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
6,860 هاگشناد 1يزاس هطوحم

0 1391
30146624

76,778ييامام و يراتسرپ هدكشناد ثادحا 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دركرهش ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

20,000 180302533130,000 06,778 25.593 عبرمرتم 3,0001396يشزومآ ياضف نيمات 1391
30146625

116,280يكشزپ هدكشناد ثادحا 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ماليا ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

30,000 180302533250,000 06,280 29.070 عبرمرتم 4,0001396يشزومآ ياضف نيمات 1391
30146626

42,843ناكدرا يتنس بط هدكشناد ثادحا 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 دزي ينامرد ،يتشادهب - يارجا

يشزومآ ياه همانرب

20,000 18030253330 02,843 21.422 عبرمرتم 2,0001395يشزومآ ياضف نيمات 1391
30146627

 قرب يسدنهم هدكشناد زيهجت و ثادحا
رتويپماك و

112,404 10,000 15,000نادمه يتعنص هاگشناد 180302533483,000 04,404 19.052 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

5,9001398 1391
30146628

106,132يزكرم نامزاس زيهجت و ثادحا 25,000 25,000لباز هاگشناد 180302533550,000 06,132 17.689 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

6,0001397 1391
30146629

 و يهدناماس حرط يارجا و هعلاطم
 هاگشناد يرادا ياهنامتخاس عيمجت
يتشهب ديهش يكشزپ مولع

755,218 60,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  يتشهب ديهش ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

50,000 1803025336640,000 05,218 755,218 حرط  يهدناماس حرط يارجا و هعلاطم
يرادا ياهنامتخاس عيمجت و

11399 1391
30146630

 هدكشناد نامتخاس ثادحا و هعلاطم
رسمار يللملا نيب يكشزپ مولع

105,636 25,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
يارجا  يراس ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

25,000 180302533735,000 020,636 105,636 هژورپ 11396ثادحا و هعلاطم 1391
30146631

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 نارهت هاگشناد - ينف هدكشناد
نموف

3,599 18030253390 05,393 18,992 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146660

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,992 10,000 4,599ناراسچگ يهاگشناد عمتجم 18030253400 05,393 19,992 عمتجم  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146661

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

21,119 9,127 6,599راسمرگ هاگشناد 18030253410 05,393 21,119 هاگشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146662
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 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 3,599سودرف يسدنهم و ينف هاگشناد 18030253420 05,393 18,992 هاگشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146663

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,990 10,000 3,599رمشاك يلاع شزومآ زكرم 18030253430 05,391 18,991 زكرم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146664

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000  نانمس هاگشناد - هدكشناد
 يتيبرت مولع و يسانشناور
رهشيدهم

3,599 18030253440 05,393 18,992 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146665

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000  انيسيلعوب هاگشناد - هدكشناد
ناكرسيوت يسدنهم و ينف

3,599 18030253450 05,393 18,992 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146666

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,991 10,000 هدكشناد يليبدرا ققحم هاگشناد -
ناغم يعيبط عبانم و يزرواشك

3,599 18030253460 05,392 18,991 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146667

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 3,599تالحم هاگشناد 18030253470 05,393 18,992 هاگشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146668

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 نانمس هاگشناد - هدكشزومآ
دازريمهش يكشزپماد

3,599 18030253480 05,393 18,992 هدكشزومآ  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146669

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

11,021 2,030 ناجنز هاگشناد - و ينف هدكشناد
رهبا يسدنهم

3,598 18030253490 05,393 11,021 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146670

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 جوساي هاگشناد - و ينف هدكشناد
مارچ يسدنهم

3,599 18030253500 05,393 18,992 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146671

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 هيمورا هاگشناد - و ينف هدكشناد
يوخ يسدنهم

3,599 18030253510 05,393 18,992 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146672

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 تيريدم هدكشناد يزار هاگشناد -
دورناوج يرادباسح و

3,599 18030253520 05,393 18,992 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146673

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,990 10,000 شزومآ عمتجم درونجب هاگشناد -
 يعيبط عبانم و يزرواشك  يلاع
ناوريش

3,598 18030253530 05,392 18,990 عمتجم  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146675

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 ناشاك هاگشناد - عبانم هدكشناد
 و نارآ نيمز مولع و يعيبط
لگديب

3,599 18030253540 05,393 18,992 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146676
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 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,990 10,000 3,599ماج تبرت يلاع شزومآ عمتجم 18030253550 05,391 18,990 عمتجم تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146677

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,928 10,000 ناتسرل هاگشناد - شزومآ زكرم
تشدهوك يلاع

3,599 18030253560 03,329 16,928 زكرم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146678

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,200 10,000  و ينف يلاع شزومآ زكرم
ارهز نيئوب يسدنهم

3,599 18030253570 05,601 19,200 زكرم تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146679

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 3,599هزيوه يادهش يتعنص هاگشناد 18030253580 05,393 18,992 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146681

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,491 10,000 (س)1 4,099 سجرن هاگشناد 18030253590 05,392 19,491 هاگشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146682

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

23,991 15,000 3,599دابانگ يلاع شزومآ عمتجم 18030253600 05,392 23,991 عمتجم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146683

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 دنجريب هاگشناد - هدكشزومآ
نايارس يزرواشك

3,599 18030253610 05,393 18,992 هدكشزومآ  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146684

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,991 10,000 هدكشناد يليبدرا ققحم هاگشناد -
رهشنيكشم يزرواشك

3,599 18030253620 05,392 18,991 هدكشناد تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146685

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,990 10,000 زيربت هاگشناد - هدكشناد
رها يزرواشك

3,599 18030253630 05,391 18,990 هدكشناد تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146686

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

17,771 10,000 ناتسرل هاگشناد - زكرم
رتخدلپ يلاعشزومآ

3,599 18030253640 04,172 17,771 زكرم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146687

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 ناليگ هاگشناد - هدكشناد
ارسهعموص يزرواشك

3,599 18030253650 05,393 18,992 هدكشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
30146688

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000  هيمورا هاگشناد - شزومآ زكرم
بآودنايم يركاب ديهش يلاع

3,599 18030253660 05,393 18,992 زكرم  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146689

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000  ناشاك هاگشناد - سيدرپ
نارهاوخ

3,599 18030253670 05,393 18,992 هاگشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146690

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

17,670 10,000 ناتسرل هاگشناد - زكرم
رتشلا يلاعشزومآ

3,599 18030253680 04,071 17,670 زكرم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146691
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 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,343 10,000 دبنگ هاگشناد - و ينف هدكشناد
تشد ونيم يسدنهم

3,951 18030253690 05,392 19,343 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146692

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,319 10,000 نانمس نارهاوخ هاگشناد
1( ناگنازرف )

3,599 18030253700 04,720 18,319 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146693

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

24,769 10,000  ناگزمره هاگشناد - عمتجم
بانيم يلاع شزومآ

7,198 18030253710 07,571 24,769 عمتجم  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146695

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,451 10,000 ناتسدرك هاگشناد - ينف هدكشناد
راجيب هياپ مولع و يسدنهم و

3,599 18030253720 04,852 18,451 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146696

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

11,022 2,030  هيمورا هاگشناد - شزومآ زكرم
ناكوب يلاع

3,599 18030253730 05,393 11,022 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
30146697

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,992 10,000 ريبكريما هاگشناد - ينف هدكشناد
راسمرگ يسدنهم و

4,599 18030253740 05,393 19,992 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146698

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,991 10,000 ناردنزام هاگشناد - هدكشناد
 يرگشدرگ و يگنهرف ثاريم
رهشون

3,599 18030253750 05,392 18,991 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146699

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

25,933 10,773 1( نارهاوخ هژيو - ) 7,197 رثوك هاگشناد 18030253760 07,963 25,933 هاگشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146700

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,990 10,000 زيربت هاگشناد - و ينف هدكشناد
دنرم يسدنهم

3,599 18030253770 05,391 18,991 هدكشناد تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146701

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

22,992 10,000 3,599نيارفسا يلاعشزومآ عمتجم 18030253780 09,393 22,992 عمتجم  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146702

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 3,599دابآزوريف يلاع شزومآ زكرم 18030253790 05,393 18,992 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
30146703

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 اكوچ هدكشناد 3,599نارهت هاگشناد - 18030253800 05,393 18,992 هدكشناد تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146704

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,991 5,000 نارهت هاگشناد - و مولع هدكشناد
نيون نونف

3,599 18030253810 05,392 13,991 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146705
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
-  ناتسرال ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,500 18030253820 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146706

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
يارجا  ناهبهب ينامرد ،يتشادهب -

يشزومآ ياه همانرب

2,500 18030253830 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146707

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
-  رهشناريا ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

2,500 18030253840 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146708

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
- يارجا هواس ينامرد ،يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب

2,500 18030253850 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146709

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- نامرك ينامرد ،يتشادهب

تامدخ و يكشزپ مولع هدكشناد
ناجريس ينامرد ،يتشادهب

2,500 18030253860 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146710

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تبرت يكشزپ مولع هدكشناد
يشزومآ ياه همانرب يارجا - ماج

2,500 18030253870 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146711

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
هدكشناد زيربت ينامرد ،يتشادهب -

زيربت تمالس تامدخ تيريدم

2,500 18030253880 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146712

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
عمتجم نادهاز ينامرد ،يتشادهب -

شاخ تمالس شزومآ

2,500 18030253890 05,925 10,925 عمتجم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146713

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نانمس ينامرد ،يتشادهب

نادارآ تشادهب هدكشناد

2,500 18030253900 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146714

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نانمس ينامرد ،يتشادهب

هخرس يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 18030253910 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146715
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نانمس ينامرد ،يتشادهب

نادارآ يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 18030253920 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146716

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نانمس ينامرد ،يتشادهب

ناغماد تشادهب هدكشناد

2,500 18030253930 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146717

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دركرهش ينامرد ،يتشادهب

نجورب يراتسرپ هدكشناد

2,500 18030253940 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146718

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دابآمرخ ينامرد ،يتشادهب

رتخدلپ يراتسرپ هدكشناد

2,500 18030253950 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146719

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  دنجريب ينامرد ،يتشادهب

سودرف يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 18030253960 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146720

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نادمه ينامرد ،يتشادهب

دنواهن يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 18030253970 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146721

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,350 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  زاريش ينامرد ،يتشادهب

نابهتسا يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 18030253980 08,350 13,350 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146722

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  زاريش ينامرد ،يتشادهب

ينسمم يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 18030253990 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146723

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  زاريش ينامرد ،يتشادهب

هدابآ يراتسرپ هدكشناد

2,500 18030254000 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146724

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  زاريش ينامرد ،يتشادهب

درمال يراتسرپ هدكشناد

2,500 18030254010 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146725
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 دركلمع
  ياهلاس
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1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  ناتسرال ينامرد ،يتشادهب

زوا تشادهب هدكشناد

2,500 18030254020 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146726

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  كارا ينامرد ،يتشادهب

تالحم يكشزپاريپ هدكشناد

2,500 18030254030 05,925 10,925 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146727

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,350 5,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  كارا ينامرد ،يتشادهب

دنزاش يكشزپاريپ هدكشناد

5,000 18030254040 08,350 18,350 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146728

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

17,057 10,000 ناتسرل هاگشناد - شزومآ زكرم
دابآرون يلاع

3,599 18030254050 03,458 17,057 زكرم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146729

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

11,022 2,030 - ينيمخ ماما يللملانيب هاگشناد
 يسدنهم و ينف هدكشناد
ناتسكات

3,599 18030254060 05,393 11,022 هدكشناد تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146730

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000 دنجريب هاگشناد - هدكشزومآ
هشيبرس يزرواشك

3,599 18030254070 05,393 18,992 هدكشزومآ  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146731

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000  يزار هاگشناد - ينف هدكشزومآ
برغ دابآ مالسا يسدنهم و

3,599 18030254080 05,393 18,992 هدكشزومآ  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1392
30146732

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,992 10,000  انيسيلعوب هاگشناد - هدكشناد
راهب يياذغ عيانص

3,599 18030254090 05,393 18,992 هدكشناد تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1392
30146733

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

8,200 2,030  زاريش هاگشناد - شزومآ زكرم
هدابآ يلاع

3,599 18030254100 02,571 8,200 زكرم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146740

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 3,599ديلقا يلاع شزومآ زكرم 18030254110 02,571 16,170 زكرم تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146741

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 3,599رال يلاع شزومآ زكرم 18030254120 02,571 16,170 زكرم  تازيهجت نيمات، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146742

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,169 10,000 3,599درمال يلاع شزومآ زكرم 18030254130 02,570 16,170 زكرم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146743

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

8,200 2,030  زاريش هاگشناد - شزومآ زكرم
تشدورم يلاع

3,599 18030254140 02,571 8,200 زكرم تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146744
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 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 3,599ينسمم يلاع شزومآ زكرم 18030254150 02,571 16,170 زكرم  تازيهجت نيمات،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146745

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

14,137 6,967  ياهيروانف يصصخت هاگشناد
لمآ نيون

4,599 18030254160 02,571 14,137 هاگشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1393
30146748

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,170 13,000 3,599ناردنزام يروانف و ملع هاگشناد 18030254170 02,571 19,170 هاگشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1393
30146750

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 3,599رون تعنص و ملع هاگشناد 18030254180 02,571 16,170 هاگشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1393
30146751

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 سراف جيلخ هاگشناد - هدكشناد
مج يسدنهم و ينف

3,599 18030254190 02,571 16,170 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1393
30146757

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 زيربت هاگشناد - و ينف هدكشناد
هنايم يسدنهم

3,599 18030254200 02,571 16,170 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146758

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

8,200 2,030 - نامرك رنهاب ديهش هاگشناد
تفاب يلاع شزومآ عمتجم

3,599 18030254210 02,571 8,200 زكرم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146759

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 - زكرم رنهاب ديهش هاگشناد
ريسدرب يزرواشك يلاع شزوما

3,599 18030254220 02,571 16,170 زكرم  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1393
30146760

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 3,599دنرز يلاع شزومآ عمتجم 18030254230 02,571 16,170 زكرم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146761

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 هدكشزومآ - دنهس يتعنص هاگشناد
ناقزرو ينف

3,599 18030254240 02,571 16,170 هدكشزومآ  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1393
30146762

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

17,343 7,260 6,722نايوجشناد روما نامزاس 18030254250 03,361 17,343 نامزاس  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1393
30146764

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 - هدكشزومآ انيس يلعوب هاگشناد
گنهآ ردوبك

3,599 18030254260 02,571 16,170 هدكشزومآ تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146768

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000 - هدكشناد انيس يلعوب هاگشناد
نزر تيريدم

3,599 18030254270 02,571 16,170 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146769
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 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

20,086 8,446  نيدلا لامج ديس هاگشناد
يدابآدسا

6,790 18030254280 04,850 16,640 هاگشناد  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

3,446 هاگشناد  تاسيسات و يزاس هطوحم
ييانبريز

1

0 1393
30146771

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

11,170 5,000 3,599دنواهن هاگشناد 18030254290 02,571 11,170 هاگشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146773

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,170 10,000  ديهش يتلود يلاع شزومآ زكرم
اضرهش سردم

3,599 18030254310 02,571 16,170 زكرم  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1393
30146775

 يكشزپماد هدكشناد زيهجت و ثادحا
)عبانم رياس زا دصرد50(

50,629 26,000  ياهيروانف يصصخت هاگشناد
لمآ نيون

20,000 18030254320 04,629 11.251 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

4,5001395 1391
30146781

 و يشزومآ ياهاضف ليمكت هب كمك
8000 ات( مامت همين يشزومآ كمك
 تاسسوم و اههاگشناد رد)عبرمرتم
 دصرد50 هك يشهوژپ و يشزومآ
 هدش نيمات نيريخ طسوت نآ رابتعا
دشاب

7,595,000 200,000  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

325,000 18030254337,070,000 00 75,950 هژورپ  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

1001399 1394
30146782

 و تازهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,000 10,000 3,000راهبلگ يسدنهم و ينف هدكشناد 18030254340 00 13,000 هدكشناد  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1394
30146791

 و تازهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,000 10,000  نيون ياه يروانف هاگشناد
راوزبس

3,000 18030254350 00 13,000 هاگشناد تازيهجت نيمات ، يساسا تاريمعت
يزاسهطوحم و

10 1394
30146792

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,000 10,000 يزار هاگشناد - هدكشناد
رقنس يزرواشك

3,000 18030254360 00 13,000 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1394
30146793

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,000 10,000 - ناتسچولب و ناتسيس هاگشناد
شاخ ندعم و تعنص هدكشناد

3,000 18030254370 00 13,000 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1394
30146794

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,000 10,000 دبنگ هاگشناد - مولع هدكشناد
رهش دازآ يناسنا

3,000 18030254380 00 13,000 هدكشناد  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1394
30146795

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,000 10,000 شزومآ عمتجم ناتسلگ هاگشناد -
لوتك دابآيلع يلاع

3,000 18030254390 00 13,000 عمتجم  تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1394
30146796

 يزاس مواقم يارجا و هعلاطم
يلاع شزومآ زكارم ياهنامتخاس

1,776,527 100,000  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

100,350 18030254401,400,000 78,82797,350 1,776,527 هژورپ  يزاس مواقم يارجا و هعلاطم
تاسيسات و اهنامتخاس

11399 1381
30149004
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 ياه شيامه زكرم زيهجت و ثادحا
يشزومآ تاسسوم و اه هاگشناد يملع
 و تاقيقحت ،مولع ترازو يشهوژپ و
نادمه رد يروانف

481,770 10,000  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

0 1803025441465,000 06,770 15.152 عبرمرتم  كمك و يشزومآ ياهاضف نيمات
يشزومآ

31,7961396 1391
30146602

 يشزومآ ياهاضف يهدناماس و هعلاطم
 و اه هاگشناد يشزومآ كمك و
يلاع شزومآ تاسسوم

76,463 5,000  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

0 180302544215,000 39,91716,546 764.630 هژورپ 1001396هعلاطم 1382
30146295

1,516,808يا هياپ ياهشهوژپ لصف1804000000 262,393 290,735260,960 312,674390,046
25,989يدربهار ياهشهوژپ همانرب1804002000 5,516 4,7160 10,8784,879

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

6,325 2,800 2,000كيژتارتسا تاقيقحت زكرم 18040020010 01,525 6,325 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1391
10224065

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,664 2,716  يملع تسايس تاقيقحت زكرم
روشك

2,716 18040020020 10,8783,354 19,664 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10513002

19,621يروانف و مولع همانشناد نيودت همانرب1804005000 3,647 3,6470 5,9186,409
 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,621 3,647 3,647يراگن همانشناد داينب 18040050010 5,9186,409 19,621 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514011

 و نابز زا يرادساپ و تيوقت همانرب1804006000
يسراف بدا

49,006 6,000 6,0000 23,55313,453

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

49,006 6,000 6,000يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف 18040060010 23,55313,453 49,006 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10518006

133,065يعامتجا و يناسنا مولع هعسوت همانرب1804008000 21,600 20,6000 66,13424,731
5,478تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 804 ( هر ) ينيمخ ماما هدكشهوژپ

يمالسا بالقنا
804 18040080020 2,6311,239 5,478 هژورپ  نيشام و تازيهجت نيمأت و ريمعت

تالآ
10 1386

30274025

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,167 2,716 2,716يداصتقا روما هدكشهوژپ 18040080070 2,4362,299 10,167 هدكشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514006

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

15,381 2,716 هفسلف و تمكح يشهوژپ هسسوم
ناريا

2,716 18040080080 6,4663,483 15,381 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514012

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

17,851 3,216 عماج تيريدم و تاعلاطم هسسوم
روشك تيعمج يصصخت و

3,216 18040080090 6,7614,658 17,851 هسسوم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514013
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 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

32,723 3,016  و يناسنا مولع هاگشهوژپ
يگنهرف تاعلاطم

3,016 18040080100 22,6884,003 32,723 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514015

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

12,480 2,716  و يگنهرف تاعلاطم هدكشهوژپ
يعامتجا

2,716 18040080110 4,5172,531 12,480 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514019

 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

19,039 3,216 3,216هاگشناد و هزوح هاگشهوژپ 18040080120 8,3974,210 19,039 هژورپ  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و

10 1384
10514016

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,946 3,200 2,200ناريا مولع ناتسگنهرف 18040080130 12,2382,308 19,946 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10518004

9,691هياپ مولع هعسوت همانرب1804009000 4,292 3,5990 01,800
 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

9,691 4,292 3,599هغارم كيزيف رتخا و موجن زكرم 18040090010 01,800 9,691 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1393
10521146

504,283يعيبط مولع هعسوت همانرب1804010000 86,408 101,3890 147,200169,286
193,609يلم هناخدصر ثادحا 40,000 40,000يداينب ياه شناد هاگشهوژپ 18040100010 24,16489,445 27.658 عبرمرتم  لماش يشهوژپ ياضف داجيا

هناخدصر ثادحا و يبايناكم
7,0001395 1382

10521009

 يشهوژپ ياه هاگتسيا زيهجت و ثادحا
ناليگ و ناگزمره ،رهشوب

100,485 20,000 و يسانش سونايقا يلم هاگشهوژپ
يوج مولع

37,000 18040100020 043,485 6.280 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

16,0001395 1391
10521111

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

49,389 5,000  يسدنهم و يميش هاگشهوژپ
يميش

3,716 18040100030 34,9325,741 49,389 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502047

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

4,314 1,200  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نارهت ينامرد ،يتشادهب

تسيز طيحم هدكشهوژپ

1,000 18040100040 02,114 4,314 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1391
10506081

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,263 1,358 1,358سراف جيلخ هدكشهوژپ 18040100050 8,3872,160 13,263 هدكشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514009

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

59,318 9,350 و يسانش سونايقا يلم هاگشهوژپ
يوج مولع

9,350 18040100060 25,67714,941 59,318 هاگشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514017

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

73,905 4,500 3,965يداينب ياه شناد هاگشهوژپ 18040100070 54,04011,400 73,905 هاگشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
10521040

 حرط يليصفت و هياپ يحارط و هعلاطم
)يلم رگباتش(ناريا رون همشچ

7,000 2,000 5,000يداينب ياه شناد هاگشهوژپ 18040100080 00 7,000 هژورپ 11395هعلاطم 1394
10521150
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 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

3,000 3,000 هزوح هدكشهوژپ ناليگ هاگشناد -
رزخ يايرد يبآ

0 18040100090 00 3,000 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1395

737,365يروانفو ملع يربهارو تيريدم همانرب1804011000 127,430 143,832260,960 46,616158,527
 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

32,025 4,500  ناتسا يروانف و ملع كراپ
ناسارخ

2,716 18040110290 18,6386,171 32,025 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
10521030

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,170 4,000  سردم تيبرت هاگشناد - كراپ
يروآ نف و ملع

3,599 18040110400 02,571 10,170 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1393
10521135

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

8,499 4,000  ناتسا يروآ نفو ملع كراپ
يبرغ ناجيابرذآ

3,599 18040110440 0900 8,499 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و تازيهجت

10 1393
10521140

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

9,399 4,000  مولع يليمكت تاليصحت هاگشناد
 ناجنز هياپ - و ملع كراپ

يروانف

3,599 18040110460 01,800 9,399 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و تازيهجت

10 1393
10521142

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

9,399 4,000  نانمس هاگشناد - نفو ملع كراپ
يروآ

3,599 18040110480 01,800 9,399 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و تازيهجت

10 1393
10521144

 و ملع كراپ نامتخاس ليمكت و ديرخ
سردم تيبرت هاگشناد يروĤنف

69,192 3,000 1,000سردم تيبرت هاگشناد 18040110500 20,35844,834 8.516 عبرمرتم  نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروآ

8,1251395 1385
10521059

 ات( يشهوژپ ياهاضف ليمكت هب كمك
 دصرد50 لقادح هك)عبرم رتم2000

 نيريخ اي عبانم رياس زا اهنآ رابتعا
دشاب هدش نيمات

414,263 74,199  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

105,720 1804011051165,960 068,384 8,285.260 هژورپ 501396يشهوژپ ياضف نيمات 1391
10521115

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

74,418 14,731 20,000ناريا يكشزپ مولع ناتسگنهرف 18040110530 7,62032,067 74,418 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10518007

 ياه هاگراك و اه هاگشيامزآ زيهجت
و ملع ياه كراپ و يشهوژپ تاسسوم
يروانف

110,000 15,000  و تاقيقحت ، مولع ترازو
يروانف

0 180401105495,000 00 110,000 هژورپ 11399تالآ نيشام و تازيهجت ديرخ 1395
30146463

 ملع تفرشيپ دنور يزاسدنتسم همانرب1804012000
يروانف و

28,960 4,500 4,2360 12,3757,849

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

28,960 4,500  يروانف و مولع هاگشهوژپ
ناريا تاعالطا

4,236 18040120010 12,3757,849 28,960 هاگشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10513004
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 و ملع يدوجوم هئارا و يفرعم همانرب1804013000
يروانف

8,828 3,000 2,7160 03,112

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

8,828 3,000 2,716مالسا ناهج مولع يدانتسا هاگياپ 18040130010 03,112 8,828 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1390
10521104

11,424,678يا هعسوت ياهشهوژپ لصف1805000000 1,894,756 1,652,4252,204,733 3,050,8682,621,896
77,666يروانف و ملع راشتنا همانرب1805001000 18,732 15,4480 19,44224,044

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

20,372 5,000  يهاگشناد داهج - هب كمك
ناريا نايوجشناد يرازگربخ

2,716 18050010010 8,0744,582 20,372 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10502050

 يساسا تاريمعت و تازيهجت نيمات
اهنامتخاس

25,685 7,000  شهوژپو شزومآ يلاع هسسوم
يزير همانرب و تيريدم

6,000 18050010020 012,685 25,685 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1390
10422026

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

15,023 4,016  يزير همانرب و شهوژپ هسسوم
يلاع شزومآ

4,016 18050010030 4,3832,608 15,023 هسسوم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10513003

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,586 2,716  بتك نيودت و هعلاطم نامزاس
يمالسا و يناسنا مولع

2,716 18050010040 6,9854,169 16,586 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10513005

 زا شهوژپ و يملع ينابيتشپ همانرب1805004000
سلجم

229,892 27,000 27,0000 76,58799,305

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

146,205 15,000 - زكرم يمالسا ياروش سلجم
اهشهوژپ

15,000 18050040010 76,58739,618 146,205 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
10108003

 ياهشهوژپ زكرم يشهوژپ ياه حرط
سلجم

83,687 12,000 - زكرم يمالسا ياروش سلجم
اهشهوژپ

12,000 18050040020 059,687 83,687 هژورپ  زكرم يشهوژپ ياه حرط
سلجم ياهشهوژپ

11395 1390
10108008

18,310يرنه ياهشهوژپ هعسوت همانرب1805006000 3,550 1,7470 10,4472,566
 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

1,495 650 347رنه هدكشهوژپ 18050060010 0498 1,495 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1390
10224051

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

15,315 1,400 1,400رنه ناتسگنهرف 18050060020 10,4472,068 15,315 هژورپ  نيمات و يساسا  تاريمعت
تازيهجت

10 1381
30274022

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

1,500 1,500 0يرامعم و رنه هدكشهوژپ 18050060030 00 1,500 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1395

2,841,967يكشزپ مولع هعسوت همانرب1805007000 541,312 266,017921,733 543,511569,394
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263,049يشهوژپ ياهاضف نيمات 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  سراف ناتسا ينامرد ،يتشادهب

نامرد و تشادهب

20,000 1805007001116,000 43,43263,617 21.921 عبرمرتم 12,0001397يشهوژپ ياضف داجيا 1384
10521048

449,456يشهوژپ ياهاضف نيمات 140,000 40,000ناريا روتساپ وتيتسنا 1805007002230,000 7,83231,624 37.455 عبرمرتم 12,0001397يشهوژپ ياضف داجيا 1388
10521099

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

188,287 25,000 20,153يلولس مولع تاقيقحت زكرم 18050070030 81,91361,221 188,287 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502043

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

90,407 18,000  نيون ياه يروانف هدكشهوژپ
انيس نبا - يكشزپ مولع

16,258 18050070040 38,01118,138 90,407 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502044

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,764 800 -  دهشم يكشزپ مولع هاگشناد
دهشم يكشزپ مولع هاگشهوژپ

800 18050070050 6,3952,769 10,764 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506006

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

41,773 1,300  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 نارهت ينامرد ،يتشادهب - زكارم

يتاقيقحت

1,300 18050070060 13,99725,176 41,773 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506008

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

5,595 500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
نارهت  ينامرد ، يتشادهب - زكرم

 رد يژولونكت و مولع تاقيقحت
يكشزپ

500 18050070070 2,6311,964 5,595 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10506009

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

5,463 500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 نارهت ينامرد ، يتشادهب - زكرم

 و مسآ ، يژولونوميا تاقيقحت
يژرلآ

500 18050070080 2,5001,963 5,463 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10506010

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,391 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 نارهت ينامرد ، يتشادهب -

 شراوگ ياهيراميب هدكشهوژپ
دبك و

2,000 18050070090 5,8826,509 16,391 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506011

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

22,976 4,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 نارهت ينامرد ، يتشادهب - زكرم

 زغم دنويپ و نوخ تاقيقحت
ناوختسا

4,000 18050070100 5,5749,402 22,976 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10506012
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14,458 1,300  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نارهت ينامرد ، يتشادهب

 و ددغ مولع هاگشهوژپ
مسيلوباتم

1,300 18050070110 6,7445,114 14,458 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506013

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

5,745 500 -  نارهت يكشزپ مولع هاگشناد
ماذج و تسوپ تاقيقحت زكرم

500 18050070120 2,7811,964 5,745 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10506014

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

5,545 500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 نارهت ينامرد ، يتشادهب - زكرم

روشك ييوراد مولع تاقيقحت

500 18050070130 2,5821,963 5,545 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10506015

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

5,570 500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 نارهت ينامرد ، يتشادهب - زكرم

امورت تاقيقحت

500 18050070140 2,6071,963 5,570 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10506016

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

38,663 6,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  يتشهب ديهش ينامرد ، يتشادهب

 و دبك ، شراوگ تاقيقحت زكرم
اضعا دنويپ

4,500 18050070150 10,27017,393 38,663 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506017

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

23,755 2,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  زاريش ينامرد، يتشادهب

زاريش يكشزپ مولع هاگشهوژپ

2,500 18050070160 10,5488,207 23,755 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506018

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

17,975 3,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 زيربت ينامرد ،يتشادهب - زكرم

ييوراد يدربراك مولع تاقيقحت

3,500 18050070170 4,0456,930 17,975 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506020

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

7,841 1,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- يتشهب ديهش ينامرد، يتشادهب

باصعا مولع تاقيقحت زكرم

1,000 18050070180 3,0532,788 7,841 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506021

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,009 700  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 ناريا ينامرد ،يتشادهب  - زكرم

 رس و ينيب ،ولگ ،شوگ تاقيقحت
ندرگ و

700 18050070190 3,1995,410 10,009 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506022
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 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

15,530 4,300  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
هسسوم  ناريا ينامرد، يتشادهب -

 بط،يكشزپ خيرات تاعلاطم
لمكم و يمالسا

4,300 18050070200 4,4212,509 15,530 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506023

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

17,412 1,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب

هيذغت وتيتسنا

1,000 18050070210 11,6133,299 17,412 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506024

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

49,192 5,000  و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم
 ياهيراميب و لس ينامرد

شهوژپ - يوير

5,000 18050070220 21,15518,037 49,192 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506025

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

8,164 1,000  ديهش يكشزپ مولع هاگشناد
تسوپ تاقيقحت زكرم  يتشهب -

1,000 18050070230 3,1213,043 8,164 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506026

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

24,947 3,500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  يتشهب ديهش ينامرد ، يتشادهب

زير نورد ددغ هدكشهوژپ

2,500 18050070240 11,5197,428 24,947 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506027

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

7,743 1,000  ديهش يكشزپ مولع هاگشناد
 يتشهب - تاقيقحت زكرم

( يراجم و هيلك  يژولوروا
1( راردا

1,000 18050070250 2,9552,788 7,743 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506028

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

11,111 1,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب

مشچ تاقيقحت زكرم

1,000 18050070260 6,0683,043 11,111 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506029

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

4,546 700  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
- يتشهب ديهش ينامرد ،يتشادهب

 نادند مولع تاقيقحت زكرم
يكشزپ

700 18050070270 1,2431,903 4,546 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10506030

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

16,917 2,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
ناهفصا ناتسا ينامرد ،يتشادهب

 - يكشزپ مولع هاگشهوژپ
ناهفصا

2,000 18050070280 7,3795,538 16,917 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506031
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 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

6,491 500  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  نامرك ينامرد ،يتشادهب

نامرك يكشزپ مولع هاگشهوژپ

500 18050070290 3,7601,731 6,491 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506033

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

6,341 500 -  دزي يكشزپ مولع هاگشناد
دزي يكشزپ مولع هاگشهوژپ

500 18050070300 3,4621,879 6,341 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506034

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

6,107 500  و يتسيزهب مولع هاگشناد
 يشخبناوت - مولع هاگشهوژپ

يشخبناوت و يتسيزهب

500 18050070310 3,3771,730 6,107 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1386
10506036

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

31,647 5,000  قورع و بلق تاقيقحت زكرم
ناهفصا

5,000 18050070320 021,647 31,647 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1391
10506082

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,925 2,500  و يتاقيقحت، يشزومآ زكرم
 ديهش قورع و بلق ينامرد

يياجر - كيتنژ تاقيقحت زكرم
بلق

2,500 18050070330 05,925 10,925 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506093

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,926 2,500 وراد و اذغ نامزاس - زكرم
لالح تاقيقحت

2,500 18050070340 05,926 10,926 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506095

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

20,782 8,500 - تاقيقحت زكرم يهاگشناد داهج
تسرب ناطرس

6,790 18050070350 05,492 20,782 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506096

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

24,014 3,716  مولع و يندب تيبرت هاگشهوژپ
يشزرو

3,716 18050070360 12,6713,911 24,014 هاگشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10514018

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

426,849 183,000 40,000ناريا روتساپ وتيتسنا 18050070370 100,672103,177 426,849 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
10521044

 مامت همين ياهاضف ليمكت هب  كمك
 رابتعا دص رد50 هك يشهوژپ زكارم
 هدش نيمات عبانم رياس لحم زا اهنآ
تسا

334,012 35,000  و نامرد ،تشادهب ترازو
يكشزپ شزومآ

20,000 1805007038175,733 77,76025,519 5.139 عبرمرتم  ياهاضف ليمكت و ثادحا
يتاقيقحت

65,0001397 1383
10521008

 هاگشهوژپ نامتخاس ثادحا و هعلاطم
 و يشهوژپ. يشزومآ زكرم مولعلا رقاب
 يوير ياه يراميب و لس ينامرد
يتشهب ديهش هاگشناد

124,579 15,000  و يشهوژپ ،يشزومآ زكرم
 ياهيراميب و لس ينامرد

شهوژپ - يوير

15,000 180500703955,000 039,579 15.572 عبرمرتم 8,0001396يشهوژپ ياهاضف نيمات 1390
10521102
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454,514يشهوژپ ياهاضف نيمات و هعلاطم 30,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
 زيربت ينامرد ،يتشادهب - زكرم

ييوراد يدربراك مولع تاقيقحت

30,000 1805007040345,000 18,33931,175 15.150 عبرمرتم 30,0001397يشهوژپ ياضف داجيا 1386
10521063

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

1,996 1,996 0تمالس شجنس تاقيقحت زكرم 18050070410 00 1,996 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1395

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

3,500 3,500 دهاش هاگشناد - تاقيقحت زكرم
ينميا ياهخساپ ميظنت

0 18050070420 00 3,500 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1395

44,529ييوراد ناهايگ مولع هعسوت همانرب1805009000 8,922 8,6380 17,7589,211
 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

29,284 5,922 5,922يئوراد ناهايگ تاقيقحت زكرم 18050090010 11,5125,928 29,284 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502042

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

15,245 3,000  دهاش هاگشناد - تاقيقحت زكرم
ييوراد ناهايگ

2,716 18050090020 6,2463,283 15,245 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10506007

2,959,087يروانف و يسدنهم مولع هعسوت همانرب1805010000 525,116 550,576612,000 586,752684,643
 ناتسا يروانف و ملع كراپ ثادحا
هاشنامرك

332,538 30,000 30,000يهاگشناد داهج 1805010001140,000 17,739114,799 16.627 عبرمرتم 20,0001396يروĤنفو يشهوژپ ياهاضف نيمات 1387
10521074

 هدكشهوژپ زيهجت و ثادحا
7000(ناهفصا نايور يژولونكتويب
10000 و يمومع عبانم لحم زا رتم
)عبانم رياس لحم زا رتم

120,890 43,916 30,000يهاگشناد داهج 180501000226,000 020,974 17.270 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

7,0001396 1391
10521122

 ،هناخ ناويح نامتخاس زيهجت و ثادحا
يروانف و ملع كراپ يشهوژپ ياضف

96,791 32,000  و مولع يللملا نيب زكرم
 مولع و هتفرشيپ يژولونكت
يطيحم

43,000 18050100030 021,791 18.408 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

5,2581395 1391
10521116

 هاگراك نامتخاس زيهجت و ثادحا
يزاس يراجت

61,755 24,000  يميشورتپ و رميلپ هاگشهوژپ
ناريا

30,000 18050100040 07,755 19.292 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

3,2011395 1391
10521110

 نامرد لولس زكرم زيهجت و ثادحا
نايور هدكشهوژپ

42,166 1,000 1,000يهاگشناد داهج 18050100050 21,35818,808 14.055 عبرمرتم 3,0001395يروĤنفو يشهوژپ ياهاضف نيمات 1388
10521097

 ينيب شيپ زكرم(زيهجت و ثادحا
 و اههاگتسيا ،هلزلز ياهرگناشن
 هكبش(زيهجت و هعسوت و)اه هناخدصر
)يراگن هزرل ياههاگتسيا و اه

246,704 55,000  نارهت هاگشناد - هسسوم
كيزيفوئژ

85,000 180501000666,000 040,704 23.307 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

10,5851396 1391
10521118
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76,029زكرم روانف ياهدحاو ثادحا 18,000  و يملع ياهشهوژپ نامزاس
ناريا يتعنص

12,000 180501000732,000 014,029 15.206 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

5,0001396 1391
10521130

416,381يشهوژپ ياهاضف نيمات 60,000  هلزلز يللملا نيب هاگشهوژپ
هلزلز يسدنهم و يسانش

55,000 1805010008150,000 53,33498,047 4.633 عبرمرتم 8,000يشهوژپ ياضف داجيا
379,315 زكرم 1زيهجت و ليمكت

1396 1378
10521021

17,820يروانف و يشهوژپ ياضف نيمات 1,000  يروانف و مولع يشهوژپ هسسوم
ششوپ و گنر

1,000 18050100090 11,2014,619 5.940 عبرمرتم 3,0001395يروĤنفو يشهوژپ ياهاضف نيمات 1387
10521073

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

57,780 5,500  يميشورتپ و رميلپ هاگشهوژپ
ناريا

4,098 18050100110 36,74311,439 57,780 هاگشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502039

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

93,829 18,000  يهاگشناد داهج - زكارم رياس
هتسباو يتاقيقحت

15,489 18050100120 45,12415,216 93,829 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502040

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

46,591 5,540 5,540يهاگشناد داهج 18050100130 27,0358,476 46,591 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
10502045

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

44,830 4,000  هلزلز يللملا نيب هاگشهوژپ
هلزلز يسدنهم و يسانش

2,812 18050100140 29,4568,562 44,830 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502048

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

25,500 5,000  يروانف و مولع يشهوژپ هسسوم
ششوپ و گنر

3,416 18050100150 12,7424,342 25,500 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502049

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

53,533 3,000  و مولع يللملا نيب زكرم
 مولع و هتفرشيپ يژولونكت
يطيحم

2,716 18050100160 42,8644,953 53,533 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
10521041

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

49,803 4,500 و كيتنژ يسدنهم يلم هاگشهوژپ
يروانف تسيز

3,716 18050100170 33,3848,203 49,803 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
10521043

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

23,616 6,538 -  ريبكريما يتعنص هاگشناد
ون ياهيروانف هدكشهوژپ

6,538 18050100180 3,6346,906 23,616 هدكشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1386
10521060

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,581 6,000  نارهت هاگشناد - هسسوم
كيزيفوئژ

4,711 18050100190 08,870 19,581 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1390
10521106

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,877 3,000 2,716يياذغ عيانص و مولع هدكشهوژپ 18050100200 05,161 10,877 هدكشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1390
10521108
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 و تازيهجت ديرخ ،يساسا تاريمعت
ييانبريز تاسيسات و يزاس هطوحم

152,761 28,108  و يملع ياهشهوژپ نامزاس
ناريا يتعنص

28,108 18050100210 44,65651,889 143,761 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1

9,000 نامزاس 1يزاس هطوحم

0 1381
10521038

 مامت همين ياهاضف ليمكت هب كمك
 رابتعا دصرد50 هك يشهوژپ زكارم
 هدش نيمات عبانم رياس لحم زا اهنآ
تسا

259,868 40,756 50,000يهاگشناد داهج 180501002245,000 55,74168,371 4.559 عبرمرتم 57,0001396يشهوژپ ياضف داجيا 1386
10521065

 يلم كناب  تسيز ثادحا و هعلاطم
روشك

317,175 30,000 30,000يهاگشناد داهج 1805010023153,000 37,00867,167 15.859 عبرمرتم 20,0001396يروĤنفو يشهوژپ ياهاضف نيمات 1387
10521090

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

2,500 2,500  و تاعالطا يروانف هدكشهوژپ
تاطابترا

0 18050100240 00 2,500 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1395

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

63,885 11,000 8,716يژرنا و داوم هاگشهوژپ 18050100250 37,4056,764 63,885 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502046

183,751يشهوژپ ياهاضف نيمات 61,758 70,000اضف اوه هاگشهوژپ 18050100260 20,16031,833 18.375 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

10,0001395 1386
10521062

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

142,133 25,000 25,000اضف اوه هاگشهوژپ 18050100270 57,16834,965 142,133 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10502041

99,185يزرواشك مولع هعسوت همانرب1805011000 16,934 13,5330 43,22525,493
 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

64,095 7,218 - هدكشهوژپ لباز هاگشناد
يزرواشك

7,218 18050110010 33,36316,296 64,095 هدكشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10506004

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

22,691 2,716  هيمورا هاگشناد - هدكشهوژپ
هيمورا هچايرد تاعلاطم

2,716 18050110020 9,8627,397 22,691 هدكشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10506005

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

9,399 4,000  عبانم و يزرواشك مولع هاگشناد
كيتنژ هدكشهوژپ -  يراس يعيبط

 يزرواشك يروانفتسيز و
ناتسربط

3,599 18050110030 01,800 9,399 هدكشهوژپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1393
10521136

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

3,000 3,000 - نامرك رنهاب ديهش هاگشناد
ينابغاب هدكشهوژپ

0 18050110040 00 3,000 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1395

3,226,358ينيرفآنف هعسوت همانرب1805012000 570,346 537,555516,000 739,789862,668

185



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا
 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
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 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

8,998 3,599 - سيدرپ يتشهب ديهش هاگشناد
هوكداوس بآريز

3,599 18050120010 01,800 8,998 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1393
10521145

 و تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

12,400 2,900 2,185يعامتجا نيمات و راك هسسوم 18050120020 2,1375,178 12,400 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

10 1382
10224016

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,722 5,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
ناتسزوخ

4,099 18050120030 04,623 13,722 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506083

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

12,421 4,200  ناتسا يروانف و ملع كراپ
ناگزمره

3,599 18050120040 04,622 12,421 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506084

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

12,221 4,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
يلامش ناسارخ

3,599 18050120050 04,622 12,221 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506085

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,871 5,150  ناتسا يروانف و ملع كراپ
ناردنزام

4,099 18050120060 04,622 13,871 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506086

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,492 4,500  ناتسا يروانف و ملع كراپ
يرايتخب و لاحمراهچ

3,599 18050120070 05,393 13,492 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506087

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

12,220 4,000 3,599مق ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120080 04,621 12,220 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506088

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

12,992 4,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
يبونج ناسارخ

3,599 18050120090 05,393 12,992 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506089

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,992 5,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
ناتسچولب و ناتسيس

3,599 18050120100 05,393 13,992 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506090

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

12,591 3,599 3,599ماليا ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120110 05,393 12,591 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506091

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

12,721 4,500  ناتسا يروانف و ملع كراپ
ناتسدرك

3,599 18050120120 04,622 12,721 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1392
10506092

 هاگشناد يروانف و ملع كراپ ثادحا
)هر( ينيمخ ماما للملا نيب

108,568 20,000  ناتسا يروآ نف و ملع كراپ
نيوزق

30,000 18050120130 1,44757,121 16.964 عبرمرتم 6,4001395يروانف و يشهوژپ ياضف نيمات 1389
10513010

192,577يروآ نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات 25,000 29,100سراف ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120150 66,58771,890 8.024 عبرمرتم  نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروآ

24,0001395 1370
10521018
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

116,305يروآ نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات 20,000 20,000ناليگ ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120160 39,72936,576 8.308 عبرمرتم  نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروآ

14,0001395 1379
10521019

108,304يروآ نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات 15,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
يزكرم

35,700 18050120170 22,68634,918 13.538 عبرمرتم  نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروآ

8,0001395 1385
10521020

115,660يروآ نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات 25,000 25,000دزي ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120185,000 39,54821,112 5.257 عبرمرتم  نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروآ

22,0001396 1382
10521022

754,404يروآ نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات 100,000 75,000ناهفصا يتاقيقحت، يملع كرهش 1805012019129,000 295,827154,577 16.020 عبرمرتم  نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروآ

40,000

1,992.982 راتكه 57يزاس هطوحم

1396 1378
10521024

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

18,751 4,500 4,216سيدرپ يروانف كراپ 18050120200 5,5734,462 18,751 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10521028

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

28,504 4,500 2,716سراف ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120210 14,4946,794 28,504 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
10521031

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

21,157 4,500  ناتسا يروانف و ملع كراپ
يزكرم

2,716 18050120220 9,3184,623 21,157 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و تازيهجت

10 1382
10521032

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

26,554 4,500 2,716ناليگ ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120230 12,8526,486 26,554 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
10521033

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

19,336 4,000 2,716نانمس ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120240 9,1953,425 19,336 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
10521034

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

28,831 4,000 2,716دزي ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120250 18,2193,896 28,831 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1382
10521035

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

36,085 4,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
يقرش ناجيابرذآ

2,716 18050120260 23,8725,497 36,085 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و تازيهجت

10 1382
10521036

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

46,114 4,500 2,772ناهفصا يتاقيقحت، يملع كرهش 18050120270 32,0626,780 46,114 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1381
10521037

161,861يروانف و يشهوژپ ياضف نيمات 35,000 40,000نادمه ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120280 7,05579,806 16.186 عبرمرتم 10,0001395يروĤنفو يشهوژپ ياهاضف نيمات 1387
10521076

166,425يروانف و يشهوژپ ياضف نيمات 50,000  ناتسا  يروانف و ملع كراپ
رهشوب

25,000 180501202950,000 4,10237,323 16.643 عبرمرتم 10,0001396يروĤنفو يشهوژپ ياهاضف نيمات 1387
10521077
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1394

 ينيب شيپ
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22,999يروانف و مولع هزوم ثادحا و هعلاطم 1,000  يروهمج يروانف و مولع هزوم
ناريا يمالسا

1,000 18050120300 15,2145,785 4.600 عبرمرتم 5,0001395يروĤنفو يشهوژپ ياهاضف نيمات 1387
10521083

 يروانف تسيز كراپ زيهجت و ثادحا
سراف جيلخ

230,362 11,000 11,000سراف جيلخ يروانف تسيز كراپ 18050120310 102,687105,675 11.518 عبرمرتم 20,0001395يروĤنفو يشهوژپ ياهاضف نيمات 1387
10521088

 هاگشناد يروانف و ملع كراپ هعسوت
نارهت

323,230 36,698 نارهت هاگشناد - نف و ملع كراپ
يروآ

20,000 1805012032217,000 17,18532,347 16.162 عبرمرتم 20,0001396يروĤنفو يشهوژپ ياهاضف نيمات 1384
10521089

54,516يا هزوم راثآ و تازيهجت ديرخ 12,000  يروهمج يروانف و مولع هزوم
ناريا يمالسا

13,150 18050120330 029,366 54,516 زكرم  راثآ و تازيهجت تخاس و ديرخ
يا هزوم

10 1390
10521105

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

8,787 3,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
1( شناد سيدرپ ) نامرك

2,716 18050120340 03,071 8,787 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1390
10521107

95,186يروانف و ملع كراپ زيهجت و ثادحا 25,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
يلامش ناسارخ

25,000 180501203525,000 020,186 19.037 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

5,0001396 1391
10521125

 ناتسا يروانف و ملع كراپ ثادحا
ناگزمره

94,432 10,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
ناگزمره

10,000 180501203665,000 09,432 18.886 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

5,0001396 1391
10521126

 هاگشيامزآ ثادحا و هعلاطم
يژولورتمونان

33,872 13,000 20,000سيدرپ يروانف كراپ 18050120370 0872 16.936 عبرمرتم 2,0001395هاگشيامزآ داجيا 1391
10521127

80,578ناتسرل يروانف و ملع كراپ ثادحا 17,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
ناتسرل

34,280 18050120380 029,298 16.116 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

5,0001395 1391
10521128

 ناسارخ يروانف و ملع كراپ ثادحا
يبونج

93,414 25,000  ناتسا يروانف و ملع كراپ
يبونج ناسارخ

25,000 180501203925,000 018,414 18.683 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

5,0001396 1391
10521129

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,270 5,600 5,099سراف جيلخ يروانف تسيز كراپ 18050120400 02,571 13,270 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1393
10521133

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,998 5,500  ناتسا يروانف و ملع كراپ
ناتسلگ

4,957 18050120410 03,541 13,998 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1393
10521134

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

9,399 4,000  ناتسا يروآ نف و ملع كراپ
نيوزق

3,599 18050120420 01,800 9,399 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و تازيهجت

10 1393
10521137

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,399 5,000  ناتسا  يروانف و ملع كراپ
رهشوب

3,599 18050120430 01,800 10,399 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1393
10521139
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 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

13,270 5,600  ناتسا يروانف و ملع كراپ
ناتسرل

5,099 18050120440 02,571 13,270 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و تازيهجت

10 1393
10521141

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

10,170 4,000 3,599نادمه ناتسا يروانف و ملع كراپ 18050120450 02,571 10,170 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
يزاس هطوحم و تازيهجت

10 1393
10521143

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

2,000 2,000 - كراپ  فيرش يتعنص هاگشناد
يروانف و ملع

0 18050120460 00 2,000 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1395

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

15,399 10,000 نارهت هاگشناد - نف و ملع كراپ
يروآ

3,599 18050120470 01,800 15,399 كراپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1393
10521138

 يملع يدوجوم شرتسگ و ظفح همانرب1805013000
يروانف و

34,388 3,000 2,7160 20,3458,327

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

34,388 3,000  يناسر عالطا يا هقطنم زكرم
يروانف و مولع

2,716 18050130010 20,3458,327 34,388 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10513006

12,164ناروانف و نارگشهوژپ زا تيامح همانرب1805014000 4,000 2,7160 3,0812,367
 و تازيهجت ديرخو يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

12,164 4,000 و نارگشهوژپ زا تيامح قودنص
روشك ناروانف

2,716 18050140010 3,0812,367 12,164 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10516001

24,655يروانف تسيز هعسوت زا تيامح همانرب1805015000 9,300 8,6780 06,677
 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

24,655 9,300 8,678كناب تسيز 18050150010 06,677 24,655 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1390
10521103

 و مولع هعسوت زا تيامح همانرب1805016000
نيون ياهيروانف

1,343,737 82,127 129,688155,000 765,372211,550

186,550نيون ياه يروآ نف هدكشناد ثادحا 20,000  تامدخ و يكشزپ مولع هاگشناد
-  يتشهب ديهش ينامرد ، يتشادهب

يشزومآ ياه همانرب يارجا

30,000 1805016001130,000 06,550 26.650 عبرمرتم 7,0001397يشهوژپ ياضف داجيا 1391
10521124

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
يا هفرح و ينف شزومآ رد

113,031 5,000 22,439يا هفرح و ينف شزومآ نامزاس 18050160040 51,93733,655 56,515.500 هژورپ 21395ينف تاقيقحت 1381
10517010

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
شرورپ و شزومآ رد

804,262 27,337 50,459شرورپ و شزومآ ترازو 18050160050 599,555126,911 268,087.333 هژورپ 31395ينف تاقيقحت 1381
10517009

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
يماظتنا يورين رد

204,523 20,000  يمالسا يروهمج يماظتنا يورين
ناريا

20,000 180501600625,000 104,80134,722 204,523 هژورپ 11396ىنف تاقيقحت 1381
10517006
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 و تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

32,371 6,790  سيير يروانف و يملع تنواعم
روهمج

6,790 18050160070 9,0799,712 32,371 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام و تازيهجت

10 1387
10521087

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

3,000 3,000 0يياضف يلم زكرم 18050160080 00 3,000 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1395

452,120ونان يروانف هعسوت زا تيامح همانرب1805017000 76,701 81,4810 186,766107,172
452,120ونان يروانف هعسوت 76,701 81,481يژولونكت ونان يروانف داتس 18050170010 186,766107,172 244.389 هژورپ 1,8501395يروانف هعسوت 1384

10517022

 ءاقترا و هعسوت زا تيامح همانرب1805019000
يناسنا ياههيامرس

26,111 3,000 2,7160 17,1263,269

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

26,111 3,000 2,716ناگبخن يلم داينب 18050190010 17,1263,269 26,111 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1385
10516002

 يساملپيد و اهيراكمهزا تيامح همانرب1805021000
يروانف و ملع

34,509 4,716 3,9160 20,6675,210

 و تازيهجت ديرخ و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

11,799 2,716  ياهيراكمه و تاعلاطم زكرم
يللملا نيب يملع

2,716 18050210010 3,2553,112 11,799 زكرم  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

10 1384
10513001

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

22,710 2,000 1,200يسانش ناريا داينب 18050210020 17,4122,098 12.977 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تازيهجت

1,7500 1384
10514014

 شزومآ روما رد هعسوتو قيقحت لصف1806000000
شهوژپ و

2,116,235 302,650 354,368779,452 301,494378,271

 روما رد يدربراك ياهشهوژپ همانرب1806001000
يلاع شزومآ

1,266,513 200,097 272,265488,000 75,386230,765

360,136يشهوژپ ياهاضف نيمات 20,000 20,000نارهت هاگشناد 1806001001199,000 59,32361,813 12.588 عبرمرتم  نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروآ

28,6101399 1370
10521045

 يتاقيقحت هناخلگ ثادحا و هعلاطم
يزرواشك هدكشناد

72,154 16,200 16,000سردم تيبرت هاگشناد 18060010027,000 7,09625,858 18.039 عبرمرتم  نف و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروآ

4,0001396 1387
10521072

115,106يروانف و يشهوژپ ياهاضف نيمات 29,973 39,865ناشاك هاگشناد 18060010040 8,96736,301 11.511 عبرمرتم 10,0001395يروĤنفو يشهوژپ ياهاضف نيمات 1387
10521078

45,285يشزومآ و يتاقيقحت هناخلگ ثادحا 15,000 20,000هغارم هاگشناد 18060010050 010,285 22.643 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

2,0001395 1390
10521109
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لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 تاقيقحت زكرم زيهجت و ثادحا
 تاديلوت هدكشهوژپ ،يلاسكشخ
 و تفن هدكشهوژپ و يزرواشك
يميشورتپ

62,056 15,524 28,000زاريش هاگشناد 18060010060 018,532 14.104 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

4,4001395 1391
10521112

 يبآ هزوح هدكشهوژپ زيهجت و ثادحا
رزخ

88,044 10,000 20,000ناليگ هاگشناد 180600100750,000 08,044 17.609 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

5,0001397 1391
10521113

 يروانف تاقيقحت زكرم زيهجت و ثادحا
كيناكم يسدنهم

116,494 10,000 30,000ناريا تعنص و ملع هاگشناد 180600100860,000 016,494 19.416 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

6,0001397 1391
10521114

 هدكشهوژپ لوا زاف زيهجت و ثادحا
روگنا و شمشك

60,150 15,400 27,000ريالم هاگشناد 18060010090 017,750 24.060 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

2,5001395 1391
10521117

 و يتاقيقحت هناخلگ زيهجت و ثادحا
)عبانم رياس دصرد50( يشهوژپ

35,533 13,000 15,000ناجنز هاگشناد 18060010100 07,533 12.600 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

2,8201395 1391
10521119

 مولع هدكشهوژپ زيهجت و ثادحا
دنوامد درسبآ يطيحم

36,184 5,000 26,400يتشهب ديهش هاگشناد 18060010110 04,784 18.092 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

2,0001395 1391
10521121

104,120شرف هدكشهوژپ زيهجت و ثادحا 40,000 20,000ناشاك هاگشناد 180600101237,000 07,120 17.353 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

6,0001397 1391
10521123

 يياضر ديهش هدكشهوژپ ثادحا
فيرش يتعنص هاگشناد

171,251 10,000 10,000فيرش يتعنص هاگشناد 1806001013135,000 016,251 17.125 عبرمرتم  و يشهوژپ ياهاضف نيمات
يروانف

10,0001398 1392
10521132

849,722يدربراك ياهشهوژپ همانرب1806002000 102,553 82,103291,452 226,108147,506
3,137تالآ نيشام و تازيهجت نيمات و ريمعت 303  و رنه، گنهرف يشهوژپ هسسوم

تاطابترا
303 18060020130 1,576955 3,137 هژورپ  تازيهجت نيمات ،يساسا تاريمعت

تالآ نيشام و
10 1387

30274030

 تاقيقحت زيهجت و ليمكت ،هعسوت
يژولونكتويب

846,585 102,250 81,800يژولونكتويب هدكشهوژپ 1806002014291,452 224,532146,551 846,585 هژورپ 11399نامتخاس زيهجت و ليمكت 1379
40108035

890,869تاجن و دادما لصف1901000000 37,600 40,0000 667,262146,007
 هب تاجن و دادما تامدخ هئارا همانرب1901002000

حناوس و ثداوح ناگديد بيسآ
890,869 37,600 40,0000 667,262146,007

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

890,869 37,600  يروهمج رمحا لاله تيعمج
ناريا يمالسا

40,000 19010020010 667,262146,007 28,737.710 داتس و ناتسا  نيمات و يساسا تاريمعت
 و يداتس زكارم تازيهجت
يدادما ياههاگياپ

310 1369
30497001
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 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش
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مامتا

 دركلمع
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

9,923,020يتيامح لصف1903000000 642,158 644,9573,308,715 2,716,8282,610,362
 ،يگنهرف ،يعامتجا تامدخ هئارا همانرب1903002000

نارگراثيا هب يشزرو
4,324,706 348,898 366,9551,500,000 551,7141,557,139

4,075,799يشخبناوت و يشزرو يگنهرف زكارم 334,648 351,955نارگراثيا روما و ديهش داينب 19030020011,500,000 382,1241,507,072 16.303 عبرمرتم  و يشزرو يگنهرف زكارم
يشخبناوت

250,0001396 1387
30403010

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

152,511 4,750 5,000نارگراثيا روما و ديهش داينب 19030020020 103,02339,738 3,466.159 زكرم  تالآ نيشام و تازيهجت نيمات
 يناوت زاب زكارم و اهاگشياسآ
نازابناج

22

3,466.159 زكرم  ياه هاگشياسآ يساسا تاريمعت
نازابناج

22

0 1379
30403002

 و تازيهجت نيمات و نامتخاس تاريمعت
تالآ نيشام

96,396 9,500 10,000نارگراثيا روما و ديهش داينب 19030020030 66,56710,329 2,409.900 داتس ) ( زكرم 20يگنهرفو يرادا زكارم زيهجت
2,409.900 داتس ) ( زكرم  يرادا زكارم يساسا تاريمعت

يگنهرفو
20

0 1381
30486003

 داوم فرصم ءوس زا يريگشيپ همانرب1903003000
نادرگناور و ردخم

14,994 940 1,0000 8,0345,020

 تازيهجت ،نيماتو نامتخاس تا ريمعت
تالا نيشامو

14,994 940 1,000ردخم داوم اب هزرابم داتس 19030030010 8,0345,020 14,994 داتس  نيماتو نامتخاس تاريمعت
تالا نيشام و تازيهجت

10 1383
30486005

 و يگنهرف تامدخ هعسوت همانرب1903009000
راك يورين يعامتجا

4,748,205 264,119 247,0011,808,711 1,533,085895,289

 ،يشزرو ياه هعومجم زيهجت و ثادحا
نارگراك يهافر و يگنهرف

1,022,715 1  هافر و راك ،نواعت ترازو
يعامتجا

1 1903009001930,000 092,713 4.636 عبرمرتم 220,6001397يشزرو ياهاضف داجيا 1391
30508068

 ليمكت ،يرادهگن ،ريمعت ،هعسوت ،داجيا
 و يگنهرف ،يشزرو نكاما زيهجت و
يحيرفت

3,655,592 252,118  هافر و راك ،نواعت ترازو
يعامتجا

235,000 1903009002878,711 1,515,858773,905 2.352 عبرمرتم 651,085يشزرو زابور ياهاضف
10.402 عبرمرتم 204,223يشزرو هديشوپرس ياهاضف

1396 1373
30508004

 تازيهجت ،نيمات و يساسا تا ريمعت
تالا نيشامو

69,898 12,000  هافر و راك ،نواعت ترازو
يعامتجا

12,000 19030090030 17,22728,671 69,898 هژورپ  نيمات و يساسا تاريمعت
تالا نيشام و تازيهجت

10 1383
30486004

 و ناناوجون و ناكدوكزا تيامح همانرب1903020000
راوناخ تسرپرس نانز

835,115 28,201 30,0014 623,995152,914

 ياههاگباوخ ليمكت و ثادحا
مورحم قطانم رد يزومآشناد

291,512 1 ( هر ) ينيمخ ماما دادما هتيمك
كمك -

1 19030200014 220,78270,724 1.893 عبرمرتم 154,0001399يزومآ شناد هاگباوخ داجيا 1379
30429002
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يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
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1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

543,603 28,200 ( هر ) ينيمخ ماما دادما هتيمك
كمك -

30,000 19030200020 403,21382,190 17,535.581 داتس و ناتسا  نيمات و يساسا تاريمعت
تالا نيشام و تازيهجت

310 1362
30486002

200,117يشخبناوت لصف1904000000 40,840 30,0000 63,25266,025
 هب يشخبناوت تامدخ هئارا همانرب1904003000

نادنمزاين
200,117 40,840 30,0000 63,25266,025

86,720يشخبناوت تازيهجت نيمات 30,000 20,000روشك يتسيزهب نامزاس 19040030010 036,720 86,720 هژورپ 11395تازيهجت ديرخ 1391
30403020

 و تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالآ نيشام

113,397 10,840 10,000روشك يتسيزهب نامزاس 19040030020 63,25229,305 56,698.500 داتس  نيمات و يساسا تاريمعت
يئارجا زكارم تازيهجت

20 1362
30486001

 هافر روما رد هعسوتو قيقحت لصف1905000000
يعامتجا

174,725 48,880 52,0000 11,84961,996

174,725كينورتكلا تلود هعسوت همانرب1905002000 48,880 52,0000 11,84961,996
تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
ردخم داوم اب هزرابم داتس رد

7,480 1,880 2,000ردخم داوم اب هزرابم داتس 19050020010 03,600 7,480 هژورپ 11395ينف تاقيقحت 1391
10517030

تاعالطا و تاطابترا يروانف شرتسگ
يعامتجا هافر و راك نواعت ترازو رد

167,245 47,000  هافر و راك ،نواعت ترازو
يعامتجا

50,000 19050020020 11,84958,396 127,806 هژورپ  ،يا هميب - تاعالطا كناب
يدادما و يتيامح

1

39,439 هژورپ 1ينف تاقيقحت

1395 1383
10517005

3,800,364,385عمج

.تسا يمازلا هطوبرم تارابتعا درك هنيزه زين و هجدوب نوناق تسويپ رد جردنم يزاجم ياضف ياه هژورپ يارجا صوصخ رد يزاجم ياضف يلاع ياروش يلك ياهتسايس تياعر

254,379,579 225,439,5872,349,925,065 486,519,998484,100,156.00
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

1,567,787يمومعروما هرادا لصف1002000000 42,501 43,0011,120,000 184,394177,891
810,003روشك يمومع تسايس يربهار همانرب1002033000 1 1800,000 010,001

 ناتسا تارادا عمتجم ثادحا و هعلاطم
زربلا

810,003 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1002033007800,000 010,001 810,002 حرط 11399ثادحا و هعلاطم 1391
10224071

 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1002054000
 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

757,784 42,500 43,000320,000 184,394167,890

 ناتسا لك تارادا عمتجم ثادحا
يلامش ناسارخ

406,413 16,500  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

14,000 1002054005200,000 91,96883,945 16.257 عبرمرتم 25,0001399يرادا ياضف ثادحا و هعلاطم 1385
10224002

 ناسارخ لك تارادا عمتجم ثادحا
يبونج

351,371 26,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

29,000 1002054006120,000 92,42683,945 14.055 عبرمرتم 25,0001399يرادا ياضف ثادحا و هعلاطم 1385
10224001

7,415,768يياضق روما هرادا لصف1201000000 364,254 196,0045,775,312 367,394712,804
7,415,768نارحب تيريدمو ينيمات تامادقا همانرب1201005000 364,254 196,0045,775,312 367,394712,804

852,967نارهت  هاگتمادن ثادحا 70,000 ينيمات تامادقا و اهنادنز نامزاس
روشك يتيبرت و

100,000 12010050020 280,993401,974 14.216 عبرمرتم  تيفرظ اب نارهت هاگتمادن ثادحا
) هرفن2000دحاو3( رفن6000

60,0001395 1379
10302003

 ناهبهب هاگتمادن ثادحا و هعلاطم
هرفن500-

134,000 30,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

30,000 120100500529,030 85744,113 20 عبرمرتم 6,7001397هاگتمادن ثادحا 1388
10302012

 -ساملس هاگتمادن ثادحا و هعلاطم
هرفن500

177,336 49,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

50,000 12010050062,168 57675,592 26.468 عبرمرتم 6,7001397هاگتمادن ثادحا 1388
10302013

 يزكرم هاگتمادن ثادحا و هعلاطم
هرفن4500 - زاوها

1,015,468 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 12010050071,000,000 93714,529 18.005 عبرمرتم 56,4001399هاگتمادن ثادحا 1388
10302014

زيربت يزكرم هاگتمادن ثادحا و هعلاطم
هرفن5000 -

1,251,640 15,250  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

16,000 12010050081,151,944 43268,014 20 عبرمرتم 62,5821398هاگتمادن ثادحا 1388
10302017
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 يزكرم هاگتمادن ثادحا و هعلاطم
هرفن5000 - زاريش

1,126,476 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 12010050091,125,562 82983 18 عبرمرتم 62,5821399هاگتمادن ثادحا 1388
10302018

 يزكرم هاگتمادن ثادحا و هعلاطم
هرفن10000 - دهشم

2,236,500 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 12010050102,235,515 90083 18 عبرمرتم 124,2501399هاگتمادن ثادحا 1388
10302016

 - نيمارو هاگتمادن ثادحا و هعلاطم
هرفن1000

231,876 1  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

1 1201005011231,093 72061 18 عبرمرتم 12,8821399هاگتمادن ثادحا 1388
10302015

158,605ناشاك هرفن750 هاگتمادن ثادحا 40,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

0 12010050130 48,77069,835 15.642 عبرمرتم 10,1401395يتيبرت و يرورپزاب ياضف داجيا 1387
10302007

150,141نانمس هرفن300 هاگتمادن ثادحا 100,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

0 12010050140 22,11028,031 33.365 عبرمرتم 4,5001395يتيبرت و يرورپزاب ياضف داجيا 1387
10302008

80,759ناغماد هرفن100 هاگتمادن ثادحا 60,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

0 12010050150 10,27010,489 47.505 عبرمرتم 1,7001395يتيبرت و يرورپزاب داجيا 1387
10302009

8,930,336يژرنا لصف1301000000 700,000 420,0003,400,000 3,256,3331,154,003
8,930,336قرب روما هعسوت همانرب1301015000 700,000 420,0003,400,000 3,256,3331,154,003

1,605,593ناگزمره قرب يورين لافتنا 110,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
ناگزمره

70,000 1301015005540,000 699,240186,353 132.912 رپمآ تلواگم 12,050اه تسپ تيفرظ شيازفا
1.020 رادم رتموليك 3,922طوطخ شيازفا

1399 1374
40601031

1,165,586نانمس قرب يورين لاقتنا 110,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
نانمس

70,000 1301015014540,000 265,668179,918 306.695 رپمآ تلواگم 2,097اهتسپ ثادحا و هعسوت
85.745 رادم رتموليك 6,093طوطخ ثادحا و هعسوت

1399 1374
40601040

1,884,912ناتسچولبو ناتسيس قرب يورين لاقتنا 150,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

80,000 1301015015700,000 774,994179,918 280.525 رپمآ تلواگم 6,690لاقتنا ياهتسپ تيفرظ شيازفا
1.020 رادم رتموليك 8,040ورين لاقتنا طوطخ لوط شيازفا

1399 1374
40601034

1,675,916نامرك قرب يورين لاقتنا 110,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
نامرك

65,000 1301015018540,000 744,537216,379 84.364 رپمآ تلواگم  ياهتسپ هعسوت ، شيازفا ، ثادحا
لاقتنا

7,751

274.071 رادم رتموليك 3,729ورين لاقتنا طوطخ لوط شيازفا

1399 1374
40601028
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1,295,751ناليگ قرب يورين لاقتنا 110,000  يا هقطنم قرب يماهس تكرش
ناليگ

70,000 1301015019540,000 395,833179,918 174.086 رپمآ تلواگم 7,427لاقتنا ياهتسپ تيفرظ شيازفا
1.020 رادم رتموليك 2,759لاقتنا طوطخ شيازفا

1399 1374
40601035

1,302,578دزي قرب يورين لاقتنا 110,000 65,000دزي يا هقطنم قرب يماهس تكرش 1301015021540,000 376,061211,517 1.020 رادم رتموليك 2,473لاقتنا ياه هكبش حالصا و ثادحا
212.601 رپمآ تلواگم 6,115اهتسپ ثادحا و هعسوت

1399 1374
40601041

39,167,234لقن و لمح لصف1303000000 576,758 615,54836,402,803 01,572,125
38,620,021يا هداج لقن و لمح هعسوت همانرب1303016000 573,954 609,24835,911,264 01,525,555

 - هيديمح - زاوها  مود دناب ثادحا
هباذچ -درگنسوس

951,794 16,143 20,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016010825,066 090,585 10,575.478 رتموليك 901399مود دناب ثادحا 1391
40702759

333,473هياپهوك - نامرك  مود دناب ثادحا 2,052 6,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016013281,126 044,295 13,338.920 رتموليك 251397مود دناب ثادحا 1391
40702770

 -لاسام -ربديلك  مود دناب ثادحا
لنوپ

2,147,610 7,692 10,400يزاسرهش و هار ترازو 13030160142,089,455 040,063 69,277.742 رتموليك 311398مود دناب ثادحا 1391
40702776

223,373ناملش -شلما مود دناب ثادحا 11,537 10,600يزاسرهش و هار ترازو 1303016019139,845 061,391 31,910.429 رتموليك 71397مود دناب ثادحا 1391
40702779

248,726مب - نيغاب مود دناب ثادحا 48,458 39,000يزاسرهش و هار ترازو 13030160230 0161,268 2,763.622 رتموليك 901395مود دناب ثادحا 1391
40702766

642,439ليچنايم- تفريج مود دناب ثادحا 1,710 5,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016029600,938 034,791 19,467.848 رتموليك 331398مود دناب ثادحا 1391
40702774

 ايكزاب -لكهايس مود دناب ثادحا
ايرد زبس ماب - باروگ

739,223 15,383 20,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016039665,269 038,571 73,922.300 رتموليك 101398مود دناب ثادحا 1391
40702773

 -رهشمئاق مود دناب ثادحا
ريمنهب-الكايك

226,320 40,000 9,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016044138,001 039,319 9,840 رتموليك 231399مود دناب ثادحا 1391
40702778

 -رتشوش -يناثالم مود دناب ثادحا
لوفزد

1,257,730 15,383 20,600يزاسرهش و هار ترازو 13030160501,115,281 0106,466 13,974.777 رتموليك 901399مود دناب ثادحا 1391
40702768

 - ناقزرو - هجاوخ هارگرزب ثادحا
اباباقآ يهار هس

855,220 18,828 15,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016067787,780 033,612 14,253.667 رتموليك 601399هارگرزب ثادحا 1391
40702789

212,557ناويا - ماليا  يلصا هار ثادحا 1,937 5,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016078187,063 018,557 6,073.057 رتموليك 351399يلصا هار ثادحا 1391
40702771

(سرگاز هنشاپ  يلصا هار ثادحا
 -اكيدنا -يلال -تشدرس - هينيسح
)زدهد -هذيا

1,162,927 20,663  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

20,000 13030160791,059,337 062,927 7,048.042 رتموليك 1651399يلصا هار ثادحا 1391
40702767
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 هب رتخد لپ لاصتا يلصا هار ثادحا
لاز مرخ هار دازآ

512,444 646  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

2,600 1303016082501,354 07,844 11,387.640 رتموليك 451399يلصا هار ثادحا 1391
40702790

 هزيمروگ لدرا يلصا هار ثادحا
نالپود

401,078 15,497 7,600يزاسرهش و هار ترازو 1303016083352,567 025,414 25,067.375 رتموليك 161398يلصا هار ثادحا 1391
40702762

174,896هتوس - هناب يلصا هار ثادحا 1,937 6,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016086147,063 019,896 3,643.660 رتموليك 481399يلصا هار ثادحا 1391
40702753

 - جيا - باراد روحم يلصا هار ثادحا
نابهتسا

401,517 26,469  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

40,000 1303016119304,037 031,011 5,992.791 رتموليك 671397يلصا هار ثادحا 1391
40702792

4,185,060ليبدرا رذگرانك ثادحا 30,000 39,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161344,031,044 085,016 73,422.105 رتموليك 571398هارگرزب ثادحا 1391
40702750

1,973,598نامرك رذگرانك ثادحا 33,843 30,400يزاسرهش و هار ترازو 13030161351,810,157 099,198 22,427.250 رتموليك 881397هارگرزب ثادحا 1391
40702775

 هناخ - ناقرز روحم ثادحا
)زاريش لامش يدنبرمك(نانيز

916,481 35,944 41,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016136807,896 031,641 10,534.264 رتموليك 871399هارگرزب ثادحا 1391
40702748

433,066لباب -لمآ ميدق هداج يزاسهب 30,000 10,964يزاسرهش و هار ترازو 1303016140350,745 041,357 15,466.640 رتموليك 281398يلصا هار يزاسهب 1391
40702758

236,663كهز-لباز  يلصا هار يزاسهب 5,270 12,800يزاسرهش و هار ترازو 1303016145192,892 025,701 10,289.696 رتموليك 231396يلصا هار يزاسهب 1391
40702782

 -مشيلك  يلصا هار يزاسهب
لكهايس-نامليد

6,169,120 14,121 20,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161486,094,517 040,482 88,130.286 رتموليك 701399يلصا هار يزاسهب 1391
40702772

334,273درجهار - نايتشآ يلصا هار يزاسهب 10,331 30,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016149255,669 038,273 8,356.830 رتموليك 401397يلصا هار يزاسهب 1391
40702765

1,513,856رهشناوضر - يلزنا يلصا هار يزاسهب 25,382 31,200يزاسرهش و هار ترازو 13030161551,417,531 039,743 56,068.740 رتموليك 271398يلصا هار يزاسهب 1391
40702751

 كرهش عطاقت يلصا هار يزاسهب
 و)ع(رفعج هدازماما -هشيبراهچ يتعنص
مارچ - نالكاباب

150,277 48,000  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

35,320 130301616551,000 015,957 1,088.963 رتموليك 1381399يلصا هار يزاسهب 1391
40702763

 -يناجاباب -دورناوج يلصا هار يزاسهب
هلص خيش

718,805 7,692 10,240يزاسرهش و هار ترازو 1303016169627,308 073,565 7,487.550 رتموليك 961397يلصا هار يزاسهب 1391
40702755
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 -دواديم -زمرهمار يلصا هار يزاسهب
كلمغاب

8,227,921 61,532  و تخاس يصصخت ردام تكرش
 لقن و لمح ياهانبريز هعسوت
روشك

70,000 13030161757,968,468 0127,921 149,598.564 رتموليك 551399يلصا هار يزاسهب 1391
40702780

1,897,234ريق - مرهج - اسف يلصا هار يزاسهب 15,383 20,000يزاسرهش و هار ترازو 13030161881,823,947 037,904 27,103.357 رتموليك 701399يلصا هار يزاسهب 1391
40702761

 هب رثوك يلصا هار يزاسهب
)جورپ هب رثوك(لاخلخ

229,729 1,547 4,524يزاسرهش و هار ترازو 1303016197210,805 012,853 7,410.612 رتموليك 311399يلصا هار يزاسهب 1391
40702764

 تخت - تشدورم يلصا هار يزاسهب
ناجنسرا - سواط

651,347 2,882 7,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016202619,752 021,713 7,754.143 رتموليك 841399يلصا هار يزاسهب 1391
40702794

 هار هب درمال - رال يعرف روحم ليدبت
يلصا

491,264 7,692 10,000يزاسرهش و هار ترازو 1303016220455,351 018,221 10,234.646 رتموليك 481398يلصا هار يزاسهب 1391
40702793
547,213يياوه لقن و لمح هعسوت همانرب1303017000 2,804 6,300491,539 046,570

547,213زقس هاگدورف ثادحا 2,804 6,300يزاسرهش و هار ترازو 1303017001491,539 046,570 547,213 هاگدورف 11399هاگدورف ثادحا 1391
40703358
129,300ندعمو تعنص لصف1304000000 35,100 35,1000 059,100
 و نداعم،عيانص هعسوتو داجيا همانرب1304011000

يندعمو يتعنص ياه تخاسريز
129,300 35,100 35,1000 059,100

 روشك اب يزرم يتعنص كرهش ثادحا
نيريش رصق رد قارع

129,300 35,100  نامزاس يصصخت ردام تكرش
 ياهكرهش و كچوك عيانص
ناريا يتعنص

35,100 13040110010 059,100 129,300 كرهش 11395يتعنص كرهش ثادحا 1391
40301420

517,095يناگرزاب لصف1305000000 102,629 105,20689,612 12,603207,045
141,770يلخاد رازاب ميظنت همانرب1305004000 5,000 6,14889,612 041,010

141,770ناهبهب هاگراتشك ليمكت و يزاسهب 5,000  ماد روما ينابيتشپ يماهس تكرش
روشك

6,148 130500400389,612 041,010 141,770 دحاو  هاگراتشك ليمكت و يزاسهب
ناهبهب

11399 1391
40502264

375,325يجراخ يناگرزاب ميظنت همانرب1305007000 97,629 99,0580 12,603166,035
11,703هبازچ ينامزاس دحاو10 ثادحا 5,129 3,000ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 13050070010 03,574 11.703 عبرمرتم 1,0001395نامتخاس ثادحا 1391

40501405
30,255يراس كرمگ يرادا نامتخاس ثادحا 10,000 10,000ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 13050070020 010,255 6.577 عبرمرتم  و تاسيسات و نامتخاس ثادحا

هطوحم
4,6001395 1391

40501408
26,219نانمس كرمگ يرادا نامتخاس ثادحا 10,000 8,000ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 13050070030 08,219 8.740 عبرمرتم  تاسيسات و نامتخاس ثادحا

هطوحم
3,0001395 1391

40501406
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 كرمگ لك هرادا ياهنامتخاس ثادحا
هاشنامرك

72,628 22,000 22,000ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 13050070040 028,628 13.998 عبرمرتم 3,840يرادا نامتخاس ثادحا
8.389 عبرمرتم 2,250يزاس هطوحم

1395 1391
40501409

 و نيچرمت كرمگ ياهنامتخاس ثادحا
نآ ينامزاس لزانم

52,543 10,000 15,558ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 13050070050 026,985 17.514 عبرمرتم 1,600ينامزاس لزانم دحاو16 ثادحا
17.514 عبرمرتم  و يرادا نامتخاس ثادحا

تاسيسات
1,400

1395 1391
40501403

48,259ناتسلگ كرمگ ياهنامتخاس ثادحا 15,500 15,500ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 13050070060 017,259 7.660 عبرمرتم 6,3001395نامتخاس ثادحا 1391
40501410

64,066زاريش كرمگ نامتخاس لاقتنا 10,000 10,000ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 13050070070 12,60331,463 10.678 عبرمرتم 1,800رابنا ثادحا
11.802 عبرمرتم 3,800يرادا نامتخاس ثادحا

1395 1389
40501394

 ناسارخ كرمگ يراتكه17 عمتجم
يبونج

69,652 15,000 15,000ناريا يمالسا يروهمج كرمگ 13050070090 039,652 5.277 عبرمرتم  و تاسيسات و نامتخاس ثادحا
هطوحم

13,2001395 1391
40501404

548,050يعيبط عبانمو يزرواشك لصف1306000000 70,000 70,000223,334 0184,716
 هصرعرد بآ يرو هرهب دوبهب همانرب1306012000

يزرواشك
548,050 70,000 70,000223,334 0184,716

 يزرواشك كاخ و بآ رادياپ هعسوت
نيوزق تشد

548,050 70,000 70,000يزرواشك داهج ترازو 1306012006223,334 0184,716 45.671 راتكه 12,0001398كاخ و بآ رادياپ هعسوت 1391
40152028

182,556,846بآ عبانم لصف1307000000 17,865,644 16,064,00590,708,371 28,783,21329,135,613
75,992,040بآ هضرع همانرب1307002000 7,281,618 7,081,00028,356,179 17,451,00815,822,235

اسف ياهرهش هب لابدور دس زا يناسربآ
نابهتسا و

1,773,591 420,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

450,000 1307002001430,000 0473,591 443,397.750 هژورپ  و اسف ياهرهش هب يناسربآ
 رتم نويليم13 نازيم هب نابهتسا
لاس رد بعكم

41396 1391
40201686

178,318اراتسآ هب يناسربآ 20,000 20,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1307002003120,000 018,318 44,579.500 هژورپ  نازيم هب اراتسآ رهش هب يناسربآ
لاس رد بعكم رتم نويليم14

41396 1391
40201687

373,147ناويا هب يناسربآ 70,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ماليا

130,000 13070020040 9,000164,147 12,037 رتموليك  تاسيسات و لاقتنا طخ ثادحا
هتسباو

311395 1389
40201677

463,292ناوك يناه همشچ زا هواپ هب يناسربآ 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

80,000 1307002006220,000 083,292 115,823 هژورپ  نازيم هب هواپ رهش هب يناسربآ
لاس رد بعكم رتم نويليم3.4

41397 1391
40201688

123,434نباكنت دابآ مرخ و نباكنت هب يناسربآ 30,000 20,000ناردنزام بالضاف و بآ تكرش 13070020070 21,09052,344 12,343.400  رتم نويليم
لاس رد بعكم

101395اهرهش هب يناسربآ 1388
40201542

 نباكنت دابآ مرخ و نباكنت هب يناسربآ
يماو -

2,000 1,000 1,000ناردنزام بالضاف و بآ تكرش 13070020080 00 200  رتم نويليم
لاس رد بعكم

101395اهرهش هب يناسربآ 1392
40201756
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292,671يبارس دس زا ناكرسيوت هب يناسربآ 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

60,000 1307002009100,000 032,671 41,810.143  رتم نويليم
لاس رد بعكم

71396رهش هب يناسربآ 1389
40201668

 دس زا درگاشب و كساج هب يناسربآ
نيگج

3,599,931 510,000 510,000ناگزمره بالضاف و بآ تكرش 13070020101,150,000 166,9351,262,996 239,995.400  رتم نويليم
لاس رد بعكم

151397بآ لاقتنا و نيمات 1385
40201350

410,853شاخ هب يناسربآ 40,000 و ناتسيس بالضاف و بآ تكرش
ناتسچولب

60,000 1307002011240,000 070,853 102,713.500 هژورپ  نازيم هب شاخ رهش هب يناسربآ
لاس رد بعكم رتم نويليم13.2

41397 1391
40201689

279,108درجارفب دس زا لاخلخ هب يناسربآ 40,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

30,000 1307002012160,000 049,108 55,821.600  رتم نويليم
لاس رد بعكم

51397رهش هب يناسربآ 1389
40201670

884,000ياچ قآ دس زا يوخ هب يناسربآ 60,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

15,000 1307002013803,788 05,212 24,555.556  رتم نويليم
بعكم

361398برش بآ نيمات 1391
40201725

780,062لوفزد هب يناسربآ 70,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

70,000 1307002014288,000 230,595121,467 8,211.179  رتم نويليم
لاس رد بعكم

951397بآ لاقتنا و نيمات 1385
40201353

267,076هردناويد هب يناسربآ 50,000 50,000ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 1307002015110,000 057,076 20,544.308 رتموليك  تاسيسات و لاقتنا طخ ثادحا
هتسباو

131396 1389
40201675

461,084هاشناميلس دس زا رقنس هب يناسربآ 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

80,000 1307002017220,000 081,084 115,271 هژورپ  نازيم هب رقنس رهش هب يناسربآ
لاس رد بعكم رتم نويليم5.13

41397 1391
40201690

1,008,264يچماي دس زا ليبدرا رهش هب يناسربآ 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

80,000 1307002020150,000 406,707291,557 50,413.200  رتم نويليم
لاس رد بعكم

201396رهش هب يناسربآ 1381
40201234

951,295هيمورا رهش هب يناسربآ 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

85,000 1307002021200,000 325,089261,206 11,191.706  رتم نويليم
لاس رد بعكم

851396رهش هب يناسربآ 1372
40201162

674,341كشميدنا رهش هب يناسربآ 62,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

70,000 1307002022192,600 224,545125,196 30,651.863  رتم نويليم
لاس رد بعكم

221397رهش هب يناسربآ 1373
40201159

419,625هناب رهش هب يناسربآ 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

45,000 1307002023200,000 18,02956,596 69,937.500  رتم نويليم
لاس رد بعكم

61396رهش هب يناسر بآ 1388
40201540

657,163درجورب رهش هب يناسربآ 45,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

45,000 1307002025300,000 172,45494,709 19,328.324  رتم نويليم
لاس رد بعكم

341397رهش هب يناسربآ 1381
40201141

338,849هيرديح تبرت رهش هب يناسربآ 50,000  ناسارخ بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يوضر -

50,000 13070020280 89,505149,344 48,407  رتم نويليم
لاس رد بعكم

71395رهش هب يناسربآ 1381
40201229

1,083,888نايتفه همشچ زا شرفت رهش هب يناسربآ 140,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يزكرم

140,000 1307002029560,000 26,587217,301 216,777.600  رتم نويليم
لاس رد بعكم

51397رهش هب يناسر بآ 1388
40201541
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904,827دنرپ ديدج رهش هب يناسربآ 170,000 60,000نارهت بالضاف و بآ تكرش 1307002031575,000 099,827 226,206.750 هژورپ  هب دنرپ ديدج رهش هب يناسربآ
 رد بعكم رتم نويليم30 نازيم
لاس

41397 1391
40201691

736,418دابآ مرخ رهش هب يناسربآ 40,000 45,000ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1307002033200,000 277,441173,977 19,903.189  رتم نويليم
لاس رد بعكم

371396رهش هب يناسربآ 1380
40201143

346,556راسناوخ رهش هب يناسربآ 50,000 30,000ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 1307002035150,000 43,72972,827 115,518.667  رتم نويليم
لاس رد بعكم

31396رهش هب يناسربآ 1382
40201198

531,997نادبنگ ود رهش هب يناسربآ 140,000  هيوليكهك بالضاف و بآ تكرش
دمحاريوب و

120,000 13070020360 206,85065,147 37,999.786  رتم نويليم
لاس رد بعكم

141395رهش هب يناسربآ 1383
40201763

450,701رسمار رهش هب يناسربآ 70,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

70,000 13070020370 212,73097,971 28,168.813  رتم نويليم
لاس رد بعكم

161395رهش هب يناسربآ 1378
40201149

629,922ناجنز رهش هب يناسربآ 45,000 45,000ناجنز بالضاف و بآ تكرش 130700203998,000 330,275111,647 13,998.267  رتم نويليم
لاس رد بعكم

451396رهش هب يناسربآ 1370
40201157

338,717سخرس رهش هب يناسربآ 75,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

75,000 130700204175,000 4,500109,217 30,792.455  رتم نويليم
لاس رد بعكم

111396رهش هب يناسربآ 1389
40201666

561,003سيوغارچ دس زا زقس رهش هب يناسربآ 180,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

140,000 130700204270,000 0171,003 18,096.871  رتم نويليم
لاس رد بعكم

311396رهش هب يناسربآ 1389
40201667

665,738جدننس رهش هب يناسربآ 80,000 70,000ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 13070020430 319,269196,469 22,191.267  رتم نويليم
لاس رد بعكم

301395رهش هب يناسربآ 1380
40201154

596,739ارس هعموص رهش هب يناسربآ 55,000 85,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1307002048200,000 81,766174,973 33,152.167  رتم نويليم
لاس رد بعكم

181396رهش هب يناسربآ 1379
40201134

321,163اسف رهش هب يناسربآ 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

50,000 13070020490 142,22978,934 45,880.429  رتم نويليم
لاس رد بعكم

71395رهش هب يناسربآ 1383
40201213

1,015,078ناگرگ رهش هب يناسربآ 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

50,000 13070020550 322,272542,806 16,917.967  رتم نويليم
لاس رد بعكم

601395رهش هب يناسربآ 1374
40201184

1,888,834دنرم رهش هب يناسربآ 140,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

120,000 1307002056720,000 206,482702,352 171,712.182  رتم نويليم
لاس رد بعكم

111396رهش هب يناسربآ 1381
40201223

713,564ناميلس دجسم رهش هب يناسربآ 80,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

110,000 13070020570 293,165230,399 17,404  رتم نويليم
لاس رد بعكم

411395رهش هب يناسربآ 1383
40201180
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3,743,845يتسود دس زا دهشم رهش هب يناسربآ 90,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

100,000 1307002058100,000 2,814,140639,705 12,479.483  رتم نويليم
لاس رد بعكم

150رهش هب يناسربآ

311,987.083  رد بعكم رتم
هيناث

6هناخ هيفصت ثادحا

1396 1379
40201205

791,289كادرا دسزا دهشم رهش هب يناسربآ 110,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

180,000 1307002059140,000 128,562232,727 26,376.300  رتم نويليم
لاس رد بعكم

15رهش هب يناسربآ

395,644.500  رد بعكم رتم
هيناث

1هناخ هيفصت ثادحا

1396 1383
40201206

 و يهاشكلم رهش هب يناسربآ
 و بآ لاقتنا طخ ريسم ياهاتسور
ماليا دس زا هقطنم تعنص

433,479 50,000 21,000ماليا بالضاف و بآ تكرش 1307002060350,000 012,479 108,369.750  رتم نويليم
لاس رد بعكم

41397تعنص و برش بآ نيمات 1391
40201731

308,084داباهم رهش هب يناسربآ 100,000  ناجيابرذآ بالضافو بآ تكرش
يبرغ

55,000 13070020610 88,57764,507 34,231.556  رتم نويليم
لاس رد بعكم

91395رهش هب يناسربآ 1372
40201163

587,500هنايم رهش هب يناسربآ 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

85,000 13070020620 173,993228,507 29,375  رتم نويليم
لاس رد بعكم

201395رهش هب يناسربآ 1370
40201168

185,590راب دس زا روباشين رهش هب يناسربآ 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

3,000 1307002064160,000 02,590 61,863.333 هژورپ  دس زا روباشينرهش هب يناسربآ
 رتم نويليم12 نازيم هب راب
لاس رد بعكم

31397 1391
40201692

روحم ياهاتسور و اه رهش هب يناسربآ
نجورب - نب

2,012,216 600,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

400,000 1307002065800,000 0212,216 49,078.439  رتم نويليم
لاس رد بعكم

411397تعنص و برش بآ نيمات 1391
40201720

 ياهدحاو و اهكرهش هب يناسربآ
و ناكدرا و دبيم بآ نزاخم زا يتعنص
هنحش

364,312 50,000 80,000دزي يا هقطنم بآ يماهس تكرش 13070020710 124,735109,577 14,012  رتم نويليم
لاس رد بعكم

261395تعنص بآ نيمات 1383
40201274

473,739رهش نيكشمرهش هب يناسربآ 90,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

210,000 13070020720 112,00961,730 24,933.632  رتم نويليم
لاس رد بعكم

191395رهش هب يناسربآ 1369
40201171

 و ناجنسرا ياهرهش هب يناسربآ
رهش تداعس

916,926 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

80,000 1307002075700,000 036,926 229,231.500 هژورپ  و ناجنسرا ياهرهش هب يناسربآ
4.86 نازيم هب رهش تداعس
لاس رد بعكم رتم نويليم

41398 1391
40201694

 و نمكرت ردنب ياهرهش هب يناسربآ
ناشيمگ

385,404 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

70,000 13070020770 120,744114,660 24,087.750  رتم نويليم
لاس رد بعكم

161395اهرهش هب يناسربآ 1374
40201186
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 كرانك و راهباچ ياهرهش هب يناسربآ
 و يمومع عبانم دصرد15 تبسن هب(

) عبانم رياس دصرد85

1,660,816 160,000 و ناتسيس بالضاف و بآ تكرش
ناتسچولب

190,000 1307002078600,000 299,064411,752 66,432.640  رتم نويليم
لاس رد بعكم

251397اهرهش هب يناسربآ 1383
40201209

رسكباچ و رسدور ياهرهش هب يناسربآ
شلما و دابآ ميحر و هاگراجاو و

604,364 40,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

40,000 1307002085100,000 316,673107,691 27,471.091  رتم نويليم
لاس رد بعكم

221396اهرهش هب يناسربآ 1373
40201191

 و يلباز ،ناروس ياهرهش هب يناسربآ
ايلع ديكشام دس زا چوديه

370,886 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

50,000 1307002086230,000 040,886 92,721.500 هژورپ  ،ناروس ياهرهش هب يناسربآ
 ديكشام دس زا چوديه و يلباز
 بعكم رتم نويليم4 نازيم هب ايلع
لاس رد

41397 1391
40201695

203,763زيدناش و هبقرط ياهرهش هب يناسربآ 40,000  ناسارخ بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يوضر -

40,000 1307002088100,000 023,763 50,940.750 هژورپ  و هبقرط ياهرهش هب يناسربآ
 رتم نويليم6.9 نازيم هب زيدناش
لاس رد بعكم

41396 1391
40201696

 ناليگ رود برغ ياهرهش هب يناسربآ
)لاسام و رس هرپ ،رهش ناوضر ،شلات(

251,095 35,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

40,000 1307002089150,000 026,095 19,315  رتم نويليم
لاس رد بعكم

131396برش بآ نيمات 1391
40201719

دورگنل و ناجيهال ياهرهش هب يناسربآ
رهشايك و هيفرشا هناتسآ و

1,018,618 60,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

60,000 1307002091250,000 576,58872,030 25,465.450  رتم نويليم
لاس رد بعكم

401396اهرهش هب يناسربآ 1373
40201181

 زنطن ياهرهش هب يناسربآ
عيانص و دورداب،ناتسدرا،

1,050,648 120,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناهفصا

110,000 1307002092672,000 36,894111,754 65,665.500  رتم نويليم
بعكم

161397اهرهش هب يناسربآ 1387
40201444

 ناتسا يزرم راون ياهرهش هب يناسربآ
ناتسلگ

1,091,578 15,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

15,000 13070020931,050,000 011,578 218,315.600 هژورپ  يزرم راون ياهرهش هب يناسربآ
15 نازيم هب ناتسلگ ناتسا
لاس رد بعكم رتم نويليم

51397 1391
40201697

192,071جنگهعلق هب يناسربآ 36,000 30,000نامرك بالضاف و بآ تكرش 1307002096100,000 026,071 27,438.714  رتم نويليم
لاس رد بعكم

71396رهش هب يناسربآ 1389
40201669

220,618هلالك هب يناسربآ 10,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

15,000 1307002097180,000 015,618 73,539.333  رتم نويليم
بعكم

31396برش بآ نيمات 1391
40201734

1,052,229راسمرگ هب يناسربآ 150,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نانمس

60,000 1307002098800,000 042,229 14,219.311 رتموليك  تاسيسات و لاقتنا طخ ثادحا
هتسباو

741397 1389
40201676

389,484يرچوك دس زا ناگياپلگ هب يناسربآ 100,000 200,000ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 13070020990 089,484 12,982.800 رتموليك  تاسيسات و لاقتنا طخ ثادحا
هتسباو

301395 1389
40201672

773,941ككيل هب يناسربآ 130,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
دمحا ريوب و هيوليگهك

110,000 1307002101420,000 0113,941 96,742.625  رتم نويليم
لاس رد بعكم

81397اهرهش هب يناسربآ 1390
40201680
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500,757نالك دس زا ريالم هب يناسربآ 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

70,000 1307002102200,000 12,000118,757 13,177.816 رتموليك  تاسيسات و لاقتنا طخ ثادحا
هتسباو

381396 1389
40201674

 هب رديحاباب دس زا بآ لاقتنا
 و ناقنوج و ناسراف ياهناتسرهش
ريسم ياهاتسور و رديحاباب

552,573 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

40,000 1307002105400,000 012,573 138,143.250 هژورپ  هب رديحاباب دس زا بآ لاقتنا
 و ناقنوج و ناسراف ياهناتسرهش
 هب ريسم ياهاتسور و رديحاباب
 رد بعكم رتم نويليم4 نازيم
لاس

41397 1391
40201698

 زا يناسربآ يارجا و تاعلاطم ليمكت
ناگرگ هب)رثوك( لمون دس

1,376,778 60,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

10,000 13070021101,300,000 06,778 344,194.500 هژورپ 41398برش بآ نيمات 1391
40201733

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
هدرسبآ

12,651 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

3,000 13070021260 3,2446,406 1.757 راتكه 7,2001395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1388
40201634

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ناشويا

289,521 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

50,000 13070021310 111,67097,851 60.317 راتكه 4,8001395يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1384
40201608

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
رديحاباب

238,487 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

2,000 1307002132229,685 2,1644,637 89.995 راتكه 2,6501396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1385
40201575

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
دورالاب

11,782 1  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

1,000 13070021340 4,0846,697 0.935 راتكه 12,6001395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1383
40201620

 ماغيپ يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ياچ

257,739 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

1,000 1307002137250,000 2,0844,654 224.121 راتكه 1,1501397يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1385
40201616

 گنت يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
قارب

450,356 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

50,000 1307002139120,000 25,424174,932 102.354 راتكه 4,4001396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1369
40201588

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
باگنت

512,285 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

35,000 1307002140110,000 127,363209,922 39.407 راتكه 13,0001396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1374
40201573

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
رابدور و تفريج

782,393 35,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نامرك

40,000 1307002143110,000 524,40372,990 34.017 راتكه 23,0001396يشكهز و يرايبا هكبش ثادحا 1365
40201087

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
دابآرپچ

268,234 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

100 1307002144198,643 42,83126,659 7.420 راتكه 36,1501397يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1384
40201559

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
سيو غارچ

157,397 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

12,000 13070021450 43,835101,561 28.618 راتكه 5,5001395يزرواشك با نيم ات 1382
40201583

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ولنسح

569,850 10,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

30,000 130700214736,699 362,959130,192 45.588 راتكه 12,5001396يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1376
40201099
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
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 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
للك و يكلاد

519,389 70,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
رهشوب

40,000 13070021500 209,918199,471 74.198 راتكه 7,0001395يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1382
40201121

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
نزدورد

1,121,407 70,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

80,000 1307002151400,001 386,759184,647 10.013 راتكه 112,0001398يشكهز و يرايبا هكبش ثادحا 1352
40201083

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
 دصرد50تبسن هب(هروخروخ تشد
)عبانمرياس دصرد50 و يمومع عبانم

53,709 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

10,000 13070021520 043,708 6.714 راتكه 8,0001395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1391
40201685

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
يتسود

682,105 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

20,000 13070021540 356,171285,934 21.383 راتكه 31,9001395يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1375
40201586

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
كيريد

654,943 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

35,000 1307002155420,000 74,59995,344 109.157 راتكه 6,0001397يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1384
40201623

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
يراولد يلعسيئر

2,363,539 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
رهشوب

20,000 13070021561,451,288 623,070239,181 98.481 راتكه 24,0001398يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1370
40201556

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
لابدور

320,267 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

25,000 1307002157100,000 99,93175,336 19.469 راتكه 16,4501396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1381
40201603

729,515الوز يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

30,000 1307002160500,000 82,69886,817 240.764 راتكه 3,0301397يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1379
40201599

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
قوراس

287,499 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

27,000 13070021620 89,597150,902 63.889 راتكه 4,5001395يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1384
40201605

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
نالبس

1,065,583 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

30,000 1307002163373,443 378,537253,603 85.247 راتكه 12,5001397يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1368
40201567

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
تشدرس

8,888 1  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

1,000 13070021650 6557,232 6.837 راتكه 1,3001395يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1387
40201627

 ديفس يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
تانموف و دور

1,637,161 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

80,000 1307002166270,000 955,352281,809 9.205 راتكه 177,8471398يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1341
40201082

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
هايس گنس

274,617 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

35,000 13070021670 62,169147,448 80.770 راتكه 3,4001395يزرواشك با نيم ات 1382
40201584

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
دنهس

703,843 40,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

40,000 1307002168145,574 297,390180,879 64.573 راتكه 10,9001396يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1368
40201564

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
كروس

290,342 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

30,000 1307002170180,529 12,60537,208 145.171 راتكه 2,0001396يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1386
40201574

208



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد نوناق بوصم هژيو يناتسا ياه حرط رابتعا

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
وهايس

7,515 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبونج ناسارخ

1,000 13070021731,216 2,3012,997 15.243 راتكه 4931396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1384
40201622

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ناكيس

6,744 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ماليا

1,000 13070021740 1,6134,130 1.285 راتكه 5,2501395يشكهز و يرايبا هكبش ثادحا 1387
40201638

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
دنويس

709,486 26,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

30,000 130700217650,002 238,655364,829 66.307 راتكه 10,7001396يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1367
40201552

 رهش يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ياچ

419,749 35,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

40,000 13070021790 156,958187,791 33.580 راتكه 12,5001395يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1373
40201563

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
بآ نيريش

10,033 1  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

1,000 13070021800 2,6436,389 1.394 راتكه 7,2001395يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1387
40201628

 هرق يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
لگ نيرز و وس

1,523,504 52,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

60,000 1307002184850,000 384,863176,641 108.050 راتكه 14,1001397يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1381
40201600

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ايلع قالشق

330,024 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

30,000 1307002186150,000 17,616112,408 80.494 راتكه 4,1001396يشكهز و يرايبا هكبش ثادحا 1387
40201637

 هعلق يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ياچ

1,558,657 40,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

40,000 13070021871,140,000 149,488189,169 130.980 راتكه 11,9001398يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1375
40201557

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ناقلك

229,051 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

500 1307002192220,000 3,8984,652 88.097 راتكه 2,6001397يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1384
40201617

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
نادنمك

244,549 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

30,000 13070021930 64,552129,997 32.563 راتكه 7,5101395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1384
40201612

697,832راوك يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

30,000 1307002195400,000 100,953136,879 41.049 راتكه 17,0001398يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1369
40201551

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
كيرباگ

9,044 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناگزمره

100 13070021960 5,9782,965 1.924 راتكه 4,7001395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1383
40201550

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
ربالگ

1,499,290 150,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

250,000 13070021980 468,247631,043 187.411 راتكه 8,0001395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1374
40201570

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
هردنملگ

130,019 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

1,000 1307002200126,028 9402,050 100.015 راتكه 1,3001396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1388
40201629

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
يويگ

1,030,543 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

10,000 1307002202900,000 34,68885,854 128.818 راتكه 8,0001398يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1385
40201615
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ات 1390
1393

بوصم
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
شارم

374,254 65,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

65,000 1307002204100,000 5,244139,010 105.424 راتكه 3,5501396يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1387
40201633

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
كورم

336,025 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

30,000 13070022050 115,576160,449 59.264 راتكه 5,6701395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1384
40201598

 يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس
دابآ تمعن

8,879 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

1,000 13070022090 1,0006,878 6.676 راتكه 1,3301395يشكهزو يرايبآ هكبش داجيا 1388
40201611

142,000رقياه يشكهز و يرايبآ هكبش نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

300 1307002211138,765 1,1151,819 35.500 راتكه 4,0001396يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1387
40201630

 و يرايبآ يلصا هكبش نامتخاس
دور هنيرز يشكهز

1,115,224 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

30,000 1307002214450,000 521,77493,450 36.770 راتكه 30,3301398يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1363
40201084

 و يرايبآ يعرف هكبش نامتخاس
دور ديفس يشكهز

863,253 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

50,000 1307002215350,000 278,762154,491 7.348 راتكه  و يرايبآ يعرف ياه هكبش داجيا
يشكهز

117,4871398 1362
40201088

 و يرايبآ يعرف هكبش نامتخاس
ناتسيس يشكهز

995,121 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

40,000 13070022160 599,443335,678 33.171 راتكه 30,0001395يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا 1364
40201085

 و يرايبآ يعرف هكبش نامتخاس
ناغم يشكهز

1,748,380 64,600 68,000يزرواشك داهج ترازو 1307002217943,976 442,664229,140 27.952 راتكه  و يرايبآ يعرف هكبش ثادحا
يشكهز

62,5501398 1364
40201086

 و يرايبآ يعرف هكبش نامتخاس
يگنكنايم يشكهز

47,641 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

5,000 13070022180 042,640 9.341 راتكه 5,1001395يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا 1391
40201699

 يضارا يشكهز يارجا و هعلاطم
ناتسلگ راد تيولوا

1,455,869 25,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

15,000 13070022311,305,942 37,30272,625 5,199.532 راتكه رازه 2801396يضارا يشكهز 1387
40201512

45,417,581بآ نيمات همانرب1307003000 3,494,021 3,828,00024,605,362 6,151,9517,338,247
 دس زا بآ لاقتنا يليمكت طخ ثادحا
دابآ مرخ رهش هناخ هيفصت هب اضراكاك

654,732 150,000 94,000ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1307003001350,000 060,732 11,904.218  رتم نويليم
بعكم

551397برش بآ نيمات 1391
40201728

 هيفصت باسپ لاقتنا مود طخ ثادحا
 ،نيمارو ياهتشد هب نارهت بونج هناخ
66 تبسن هب يررهش و تشدكاپ
 دصرد34 و يمومع دمآرد دصرد
تكراشم قاروا

465,917 15,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

30,000 1307003002400,000 020,917 1,646.350  رتم نويلبم
بعكم

2831396هدش هيفصت باسپ لاقتنا 1391
40201701

 هاچ زا يرادرب هرهب ياه هزاس ثادحا
 همين هاچ نزاخم يلرتنك هزاس(اه همين
)هس و كي

501,632 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

80,000 1307003003300,000 021,632 295.078 رتم  ميمرت و يلرتنك هزاس ثادحا
هيلخت لاناك

1,7001396 1391
40201702
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 هكبش و دومحم يلاع يكاخ دس ثادحا
باياپ

18,904 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

5,000 13070030050 013,903 14.285 راتكه 700يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
1,272  رتم نويليم

بعكم
7تعنص و يزرواشك بآ نيمات

1395 1391
40201703

338,615مريمس يكاخ هندرگ دس ثادحا 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناهفصا

10,000 1307003006310,000 018,614 33,861.500  رتم نويليم
لاس رد بعكم

101397يزرواشك بآ نيمات 1391
40201739

 ،رس هنهد يكيتسال ياهدس ثادحا
تسب ناولهپ و رس رابنا ،دابآرخف

221,009 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

50,000 13070030070 071,009 55,252.250 دس 41395يزرواشك بآ نيمات 1391
40201737

55,724زد دس نامتخاس عافترا شيازفا 1  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

20,000 13070030080 22,23713,486 92.880  رتم نويليم
لاس رد بعكم

6001395برش بآ نيمات 1383
40201267

171,318بانب تشد هبدور هنيرز زا بآ لاقتنا 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

10,000 13070030090 83,08078,237 778.718  رتم نويلبم
بعكم

2201395يزرواشك بآ لاقتنا 1386
40201396

 رياشع و يكوسات هقطنم هب بآ لاقتنا
نوماه هيشاح

135,073 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

5,000 13070030130 79,18350,889 22,512.167  رتم نويليم
بعكم

61395بآ لاقتنا 1386
40201405

 هب زاريش هدش هيفصت باسپ لاقتنا
ناتسورس تشد

544,449 5,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

30,000 130700301520,003 332,081157,365 3,888.921  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1401396يزرواشك بآ لاقتنا و نيمأت 1367
40201017

1,136,671كسال ينزخم دس داجيا 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

80,000 13070030161,000,000 06,671 10,240.279  رتم نويلبم
بعكم

1111397برش و يزرواشك بآ نيمات 1391
40201738

 ينيزگياج قيرط زا دهشم بآ نيمات
يزرواشك بآ اب هدش هيفصت باسپ

557,929 40,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

40,000 130700301860,000 309,683108,246 4,768.624  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1171396رهش هب يناسربآ 1376
40201203

 دس ثادحا يدصرد15 مهس نيمات
 يلام تاليهست زا هدافتسا يارب هرانچ
يجراخ

57,808 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ماليا

25,000 13070030190 032,807 862.806  رتم نويليم
لاس رد بعكم

671395برش و يزرواشك بآ نيمات 1391
40201730

 تشدهد يضارا هب  بآ لاقتنا و نيمات
يبرغ

815,194 120,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
دمحا ريوب و هيوليگهك

100,000 1307003020430,000 23,400141,794 16,303.880  رتم نويليم
لاس رد بعكم

501397بآ لاقتنا و نيمات 1387
40201514

ياهتخاس ريز يارجا و تاعلاطم ليمكت
بآلاقتنا هناماس و ربرام دس

16,487 5,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

1,000 13070030210 010,487 6,243.500 رتموليك 2يسرتسد هداج يارجا
4,000 هژورپ 1تاعلاطم

1395 1391
40201721

 يهدناماس يارجا و تاعلاطم ليمكت
تكراشم اب نارهت بونج يحطس ياهبآ

يتلود ريغ شخب يدصرد70

1,008,885 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

10,000 1307003022950,000 018,885 336,295 هژورپ  هژورپ ود و يتاعلاطم هژورپ كي
ييارجا

31398 1391
40201723
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دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط
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ميدق

 هعسوت حرط يارجا و تاعلاطم ليمكت
 دصرد45 تبسن هب( دابآدمحم بآ
)عبانم رياس دصرد55 و يمومع عبانم

1,024,705 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

100,000 1307003023900,000 04,705 53,931.842  رتم نويليم
بعكم

191398برش بآ نيمات 1391
40201732

 برش بآ نيمات و تاعلاطم ليمكت
تفاب تشد رز ياهاتسور و رهش

305,205 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نامرك

50,000 1307003024200,000 05,205 43,600.714  رتم نويليم
لاس رد بعكم

71396برش بآ نيمات 1391
40201722

837,424هدرسبآ دس نامتخاس 70,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

80,000 1307003027500,000 72,766114,658 11,165.623  رتم نويليم
لاس رد بعكم

751397بآ لاقتنا و نيمات 1387
40201508

984,296رديح اباب دس نامتخاس 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

100,000 1307003032365,000 202,011217,285 36,455.407  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 تعنص،يزرواشك بآ نيمات
برشو

271396 1383
40201035

851,116تفاب دس نامتخاس 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نامرك

10,000 1307003034150,000 466,784174,332 30,397  رتم نويليم
لاس رد بعكم

281396برش و يزرواشك با نيمات 1381
40201077

 تبسن هب( ولناخالاب دس نامتخاس
 دصرد46 و يمومع عبانم دصرد54
)عبانم رياس

630,897 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نيوزق

120,000 1307003035320,000 0110,897 70,099.667  رتم نويليم
لاس رد بعكم

91397برش بآ نيمات 1391
40201707

755,152دورالاب دس نامتخاس 20,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

2,000 1307003036400,000 158,509174,643 5,764.519  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1311398يزرواشك بآ نيمات 1383
40201131

230,481قاطلب دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناهفصا

500 1307003038223,000 06,980 32,925.857  رتم نويليم
بعكم

 و برش ،يزرواشك بآ نيمات
تعنص

71397 1391
40201729

710,610ياچ ماغيپ دس نامتخاس 140,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

40,000 1307003041365,000 99,84265,768 44,413.125  رتم نويليم
لاس رد بعكم

161396يزرواشك و برش بآ نيمات 1383
40201125

1,062,917دابآرپچ دس نامتخاس 170,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

170,000 1307003044167,000 299,208256,709 4,152.020  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2561396يزرواشك  بآ نيمات 1367
40201015

 هكبش و قشاع همشچ دس نامتخاس
يشكهز و يرايبآ

1,225,302 175,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

110,000 1307003046450,000 68,290422,012 55,695.545  رتم نويليم
لاس رد بعكم

221397بآ لاقتنا و نيمات 1385
40201348

1,160,410نايضوح دس نامتخاس 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

400,000 13070030470 231,169429,241 58,020.500  رتم نويليم
لاس رد بعكم

201395يزرواشك با نيمات 1382
40201106

1,937,000گنلپ تشد دس نامتخاس 89,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
رهشوب

90,000 13070030491,656,483 0101,517 42,108.696  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 و برش ،يزرواشك بآ نيمات
تعنص

461398 1391
40201708
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1395
 دركلمع
  ياهلاس
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بوصم
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 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 هكبش و دمحم ابيز دس نامتخاس
 دصرد46 تبسن هب( يشكهز و يرايبآ
)عبانم رياس دصرد54 و يمومع عبانم

14,372 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

5,000 13070030500 09,371 5.846 راتكه  و يرايبآ هكبش ثادحا
 و هعسوت راتكه1375(يشكهز

)دوبهب راتكه1020

2,395

31  رتم نويلبم
بعكم

12تعنص و يزرواشك بآ نيمات

1395 1391
40201706

21,855تشدرس دس نامتخاس 1  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

1,000 13070030520 7,33013,524 16.812 راتكه 1,3001395يشكهزو يرايبآ هكبش 1387
40201488

286,008وهايس دس نامتخاس 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبونج ناسارخ

40,000 13070030560 117,02548,983 57,201.600  رتم نويليم
لاس رد بعكم

51395يزرواشك بآ نيمات 1383
40201272

100,209ناكيس دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ماليا

5,000 13070030570 34,30860,900 2,087.688  رتم نويليم
لاس رد بعكم

481395بآ لاقتنا و نيمات 1387
40201635

 هكبش و يدرجورب ديهش دس نامتخاس
يشكهز و يرايبآ

12,309 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

3,000 13070030610 09,308 2,461.800  رتم نويليم
بعكم

51395يزرواشك بآ نيمات 1391
40201713

36,724بآ نيريش دس نامتخاس 1  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

10,000 13070030620 5,82020,903 5.101 راتكه 7,2001395يشكهزو يرايبآ هكبش 1387
40201489

799,536ايلع قالشق دس نامتخاس 75,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

85,000 1307003067320,000 72,305247,231 18,171.273  رتم نويليم
لاس رد بعكم

441397بآ لاقتنا و نيمات 1387
40201636

1,392,134نادنمك دس نامتخاس 280,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

200,000 1307003072350,000 274,745287,389 17,186.840  رتم نويليم
لاس رد بعكم

811396برش و ىزرواشك بآ نيمات 1383
40201110

1,646,831راوك دس نامتخاس 60,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

50,000 13070030751,280,000 125,663131,168 8,234.155  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2001398يزرواشك بآ نيمات 1369
40201007

117,123كيرباگ دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناگزمره

5,000 13070030780 53,96958,153 1,301.367  رتم نويليم
لاس رد بعكم

901395يزرواشك بآ لاقتنا و نيمات 1383
40201003

168,837يتارگ دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

1,000 1307003079163,282 04,554 21,104.500  رتم نويليم
بعكم

81396يزرواشك بآ نيمات 1391
40201736

1,794,432ياچ يمرگ دس نامتخاس 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

70,000 13070030801,120,000 345,851158,581 44,860.800  رتم نويليم
لاس رد بعكم

401397يزرواشك و برش بآ نيمات 1381
40201071

 و يرايبآ هكبش و نيرگ دس نامتخاس
يشكهز

157,388 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

5,000 13070030810 45,290107,097 1,311.567  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1201395بآ لاقتنا و نيمات 1387
40201510

708,874هردنملگ دس نامتخاس 60,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

100,000 1307003082100,000 7,940440,934 70,887.400  رتم نويليم
بعكم

101397يزرواشك بآ   نيمات 1387
40201496
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1,867,414ناغاب ينزخم دس نامتخاس 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
رهشوب

120,000 13070030861,598,974 13,10855,332 74,696.560  رتم نويليم
بعكم

251398يزرواشك و برش بآ نيمات 1387
40201498

3,580,000يكلاد ينزخم دس نامتخاس 95,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
رهشوب

90,000 13070030873,335,035 059,965 8,248.848  رتم نويليم
بعكم

4341398يزرواشك بآ نيمات 1391
40201726

 هكبش و تاره ينزخم دس نامتخاس
يشكهز و يرايبآ

896,500 130,000 140,000دزي يا هقطنم بآ يماهس تكرش 1307003089360,000 112,110154,390 59,766.667  رتم نويليم
بعكم

 تعنص،يزرواشك بآ نيمات
برشو

151396 1387
40201440

1,947,906شارم دس نامتخاس 170,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

170,000 13070030901,000,000 93,196514,710 30,436.031  رتم نويليم
لاس رد بعكم

641398بآ لاقتنا و نيمات 1387
40201507

 يرايبآ هكبش و تسورم دس نامتخاس
يشكهز و

20,863 1 1,000دزي يا هقطنم بآ يماهس تكرش 13070030910 1,36618,496 834.520  رتم نويليم
بعكم

251395يزرواشك و برش بآ نيمات 1387
40201443

3,238,914اسن دس نامتخاس 200,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نامرك

200,000 13070030971,500,000 1,016,458322,456 26,767.884  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 و يزرواشك بآ لاقتنا و نيمات
برش

1211398 1375
40201043

618,457دابآ تمعن دس نامتخاس 45,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

50,000 1307003098320,000 113,97689,481 41,230.467  رتم نويليم
لاس رد بعكم

151397ينديماشآ و يزرواشك بآ نيمات 1382
40201109

3,194,420دور من دس نامتخاس 150,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

130,000 13070030991,560,000 778,819575,601 25,352.540  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1261397يزرواشكو برش بآ نيمات 1381
40201075

1,660,792رقياه دس نامتخاس 90,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

90,000 13070031011,000,000 104,118376,674 12,775.323  رتم نويليم
بعكم

 تعنصو يزرواشك بآ نيمات
برشو

1301398 1387
40201497

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
ناتسرل ريما جات يشكهز

26,425 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

5,000 13070031050 021,424 16.667 راتكه 1,200يشكهز و يرايبآ هكبش داجيا
642.500  رتم نويليم

لاس رد بعكم
10تعنص و يزرواشك بآ نيمات

1395 1390
40201679

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
 دصرد41 تبسن هب( دورمرخ يشكهز
)عبانم رياس دصرد59 و يمومع عبانم

4,747 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

1,000 13070031060 03,746 3.899 راتكه 1,026يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
93.375  رتم نويليم

بعكم
8بآ نيمات

1395 1391
40201709

930,277لگ نيرز و ياچ هرق ياهدس نامتخاس 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

200,000 13070031090 380,311299,966 16,914.127  رتم نويليم
لاس رد بعكم

551395يزرواشك بآ نيمات 1381
40201069

50 تكراشم اب زاريش خرس گنت دس
يتلود ريغ شخب يدصرد

489,640 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

500 1307003110420,084 069,055 28,802.353  رتم نويليم
بعكم

171396بآ نيمات 1391
40201710

109,385شادراق شب يكاخ دس 15,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

15,000 130700311161,500 017,885 109,385  رتم نويليم
بعكم

 تاغاب و يزرواشك بآ نيمات
درونجب ناتسرهش

11397 1391
40201746
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146,836شكدقآ يكيتسال دس 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

20,000 130700311250,000 056,836 8,637.412  رتم نويليم
بعكم

171396تعنص و يزرواشك بآ نيمات 1391
40201735

1,792نالآ ينزخم دس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

1,000 13070031130 0791 597.333  رتم نويليم
بعكم

31395يزرواشك بآ نيمات 1391
40201711

 تبسن هب( راشب خرس گنت ينزخم دس
 دصرد55 و يمومع عبانم دصرد45
)عبانم رياس

823,578 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
دمحا ريوب و هيوليگهك

120,000 1307003114500,001 0103,577 6,100.578  رتم نويليم
بعكم

 و برش ،يزرواشك بآ نيمات
تعنص

1351397 1391
40201727

 تكراشم اب نيمخ رهشين ينزخم دس
يتلود ريغ شخب يدصرد50

9,648 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يزكرم

2,000 13070031150 07,647 1,608  رتم نويليم
بعكم

61395تعنص بآ نيمات 1391
40201712

 تشد هب بآ لاقتنا يارجا و هعلاطم
كلمغاب و هذيا

86,425 10,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

20,000 130700312550,000 06,425 2,464.167 راتكه رازه 30يزرواشك بآ نيمات
12,500 يتاعلاطم هژورپ 1تاعلاطم

1396 1392
40201762

 ينزخم دس نامتخاس يارجا و هعلاطم
هتسباو تاسيسات و نوتسيب

91,068 5,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

10,000 13070031270 076,068 1,138.350  رتم نويليم
بعكم

 نيگنس عيانص بآ نيمات
هچايرد فارطا تاغاب و هاشنامرك

801395 1391
40201747

4,972,077لحاوس و اه هناخدور يسدنهم همانرب1307005000 649,000 440,0001,827,000 889,9011,166,176
  هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
يقرشناجيابرذآ رد سرا يزرم

582,699 90,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

40,000 1307005007220,000 149,91082,789 8,964.600 رتموليك 651397يلحاسراويد ثادحا 1367
40203001

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
ناروشبآ

897,855 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

120,000 1307005008200,000 0497,855 59,857 رتموليك 151396هناخدور يهدناماس 1391
40201748

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
يبرغناجيابرذآ رد سرا يزرم

963,675 120,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

70,000 1307005009510,000 130,687132,988 33,230.172 رتموليك  رتسب و هرانك تيبثت و ظفح
هناخدور

291398 1363
40203002

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
ليبدرا رد سرا يزرم

641,453 120,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

30,000 1307005010285,000 83,032123,421 32,072.650 رتموليك 201398يلحاسراويد ثادحا 1367
40203016

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
دور دنورا يزرم

354,858 51,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

40,000 130700501170,000 116,69777,161 4,435.725 رتموليك 801396يبوريال و يزاسكاپ تايلمع 1382
40203010

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
ناتسلگ  يزرم ياه

312,763 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

20,000 1307005012130,000 102,90329,860 12,510.520 رتموليك  رتسب تيبثت يارجا و هعلاطم
هناخدور

251398 1363
40203005

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
ناتسدرك ناتسا يزرم ياه

144,721 18,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

10,000 130700501391,000 18,5967,125 12,060.083 رتموليك 121398هناخدور يهدناماس 1387
40203021

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
هاشنامرك ناتسا يزرم ياه

125,771 5,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

25,000 130700501445,000 16,53234,239 8,384.733 رتموليك 151398هناخدور يهدناماس 1387
40203020
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 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
ماليا يزرم ياه

184,661 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ماليا

15,000 130700501588,000 44,80516,856 4,196.841 رتموليك 441398هناخدور يهدناماس 1382
40203009

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
يوضر ناسارخ يزرم ياه

189,743 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

35,000 130700501730,000 63,37631,367 3,648.904 رتموليك 521396يزاس لحاس 1373
40203003

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
يلامش ناسارخ يزرم ياه

358,724 60,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

25,000 130700501860,000 105,550108,174 11,957.467 رتموليك 301396يزاس لحاس 1373
40203015

 هناخدور يهدناماس يارجا و هعلاطم
ناليگ يزرم ياه

215,154 25,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

10,000 130700501998,000 57,81324,341 17,929.500 رتموليك  يهدناماس يارجاو هعلاطم
 رد يزرمو يلخاد ياه هناخدور
ناليگ

121398 1364
40203004

 زا تظافح و يرادرب هرهب دوبهب همانرب1307006000
بآ عبانم

54,453,879 6,441,000 4,715,00034,417,983 4,290,3534,589,543

 شخپ و يعونصم هيذغت، يشخب لداعت
 قرش لامش و لامش هدودحم رد باليس
ناتسزوخ ناتسا

894,999 83,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

59,930 1307006004550,000 15,747186,322 29,999 هژورپ 1يشخب لداعت
865,000 هژورپ 1ناوخبآ يعونصم هيذغت

1399 1387
40202085

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ  يماهس تكرش هدودحم
يبرغ ناجيابرذآ

296,335 28,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

12,500 1307006005194,000 48,83812,997 296,335 هژورپ  هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 و يحطس ياه با يريگ
ينيمزريز

11399 1374
40202018

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ  يماهس تكرش هدودحم
ناتسچولب و ناتسيس

231,968 22,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

12,700 1307006006141,715 46,8128,741 231,968 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1341
40202017

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ  يماهس تكرش هدودحم
ناتسدرك

186,640 19,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

7,800 1307006007130,000 21,2948,546 186,640 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1374
40202079

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ  يماهس تكرش هدودحم
هاشنامرك

245,514 25,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

8,500 1307006008155,000 45,40711,607 245,514 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1374
40202025
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 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ  يماهس تكرش هدودحم
ناتسرل

219,218 24,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

10,400 1307006009155,000 20,6359,183 219,218 هژورپ 11399ىنف تاقيقحت 1374
40202078

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
يقرش ناجيابرذآ

256,973 27,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

14,700 1307006010159,000 44,45611,817 256,973 هژورپ  هزادنا ىاه هكبش زيهجتو ليمكت
يحطس و ينيمزريز ىاهبĤىريگ

11399 1341
40202015

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
ليبدرا

147,812 15,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

4,500 130700601193,000 25,6499,663 147,812 هژورپ  هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ

11399 1341
40202044

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
زربلا

103,787 13,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
زربلا

3,000 130700601283,740 7473,300 130.742  رتم نويليم
لاس رد بعكم

20هاگتسيا

12,646.519  رتم نويليم
لاس رد بعكم

8تشد

1399 1374
40202358

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
ماليا

177,430 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ماليا

4,400 1307006013127,800 19,4125,818 177,430 هژورپ 11399ىنف تاقيقحت 1374
40202050

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
رهشوب

191,902 19,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
رهشوب

8,800 1307006014122,392 37,0704,640 191,902 هژورپ  هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 و يحطس ياه با يريگ
ينيمزريز

11399 1341
40202081

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
نارهت

187,598 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

7,600 1307006015140,000 3,7366,262 21.289  رتم نويليم
لاس رد بعكم

272هاگتسيا

6,992.593  رتم نويليم
لاس رد بعكم

26تشد

1399 1374
40202020
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 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
يرايتخب و لاحمراهچ

176,148 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

5,300 1307006016124,179 19,8476,822 176,148 هژورپ  هزادنا ىاه هكبش زيهجت و ليمكت
ىريگ

11399 1341
40202047

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
يبونج ناسارخ

174,972 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبونج ناسارخ

7,300 1307006017128,832 14,2744,566 174,972 هژورپ 11399ىنف تاقيقحت 1384
40202046

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
يلامش ناسارخ

160,354 19,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

4,400 130700601897,000 34,7255,229 160,354 هژورپ 11399ىنف تاقيقحت 1384
40202045

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
نانمس

139,377 17,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نانمس

7,500 130700601987,600 19,0988,179 1,350.865 هاگتسيا  يجنس راتفر هكبش ليمكتو داجيا
يحطس ياهبآ

98

635.654 تشد  يجنس راتفر هكبش ليمكتو داجيا
ينيمزريز ياهبآ

11

1399 1374
40202074

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
سراف

372,987 48,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

37,000 1307006020199,205 72,15216,630 372,987 هژورپ  ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 ريز و يحطس ياهبا شجنس
ينيمز

11399 1341
40202026

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
نيوزق

173,124 18,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نيوزق

6,200 1307006021100,000 40,8348,090 303.385 هاگتسيا  يجنس راتفر هكبش ليمكتو داجيا
يحطس ياهبآ

163

6,509.066 تشد  يجنس راتفر هكبش ليمكتو داجيا
ينيمزريز ياهبآ

19

1399 1374
40202076

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
مق

127,074 14,000 4,100مق يا هقطنم بآ يماهس تكرش 130700602290,000 16,5342,440 3,944.934 هاگتسيا  يجنس راتفر هكبش ليمكتو داجيا
يحطس ياهبآ

32

209.031 تشد  يجنس راتفر هكبش ليمكتو داجيا
ينيمزريز ياهبآ

4

1399 1374
40202075
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 و ديدج
ميدق

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
نامرك

348,465 35,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نامرك

31,800 1307006023225,456 46,07210,137 116,155 هژورپ 31399ينف تاقيقحت 1341
40202027

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
دمحا ريوب و هيوليكهك

178,859 19,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
دمحا ريوب و هيوليگهك

5,100 1307006024116,657 33,7194,383 178,859 هژورپ  هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 و يحطس ياه با يريگ
ينيمزريز

11399 1341
40202080

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
ناتسلگ

194,982 24,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

16,000 1307006025110,000 30,28014,702 194,982 هژورپ 11399ىنف تاقيقحت 1341
40202048

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
ناليگ

189,185 19,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

7,400 1307006026104,000 49,0109,775 189,185 هژورپ 11399ىنف تاقيقحت 1375
40202024

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
ناردنزام

185,850 19,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

9,500 1307006027100,000 46,55710,793 185,850 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1341
40202022

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
يزكرم

162,687 19,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يزكرم

7,300 1307006028100,000 28,0248,363 2,426.047 هاگتسيا  يجنس راتفر هكبش ليمكتو داجيا
يحطس ياهبآ

65

624.243 تشد  يجنس راتفر هكبش ليمكتو داجيا
ينيمزريز ياهبآ

8

1399 1374
40202077

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
ناگزمره

267,522 25,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناگزمره

12,700 1307006029161,040 58,19010,592 267,522 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1374
40202023
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 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
نادمه

190,174 19,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

7,300 1307006030131,000 27,7655,109 190,174 هژورپ 11399ىنف تاقيقحت 1374
40202049

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
  بآ نامزاس يماهس تكرش هدودحم
ناجنز

165,596 18,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

5,500 1307006031100,000 34,1797,917 165,596 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1374
40202021

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ
 بآ نامزاس يماهس تكرش هدودحم
يوضر ناسارخ يا هقطنم

294,273 37,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

17,800 1307006032180,000 49,12010,353 294,273 هژورپ 11399ينف تاقيقحت 1341
40202016

 هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
 رد ينيمزيز و يحطس ياهبآ يريگ
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
دزي

257,119 24,000 11,100دزي يا هقطنم بآ يماهس تكرش 1307006033154,598 61,9475,474 257,119 هژورپ  هزادنا ياه هكبش زيهجتو ليمكت
ينيمزريزو يحطس ياهبآ يريگ

11399 1374
40202014

 يريگ هزادنا ياههكبش زيهجت و ليمكت
 هدودحم رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ
 قرب و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ

432,604 35,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

33,000 1307006034277,000 70,31217,292 432,604 هژورپ  هزادنا ياه هكبش زيهجت و ليمكت
ينيمزريز و يحطس ياهبآ يريگ

11399 1374
40202028

 يريگهزادنا ياههكبش زيهجت و ليمكت
 هدودحم رد ينيمزريز و يحطس ياهبآ
 ياهقطنم بآ نامزاس يماهس تكرش
ناهفصا

300,929 29,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناهفصا

18,800 1307006035186,560 53,06113,508 300,929 هژورپ  هزادنا ىاه هكبش زيهجت و ليمكت
ىريگ

11399 1341
40202019

324,451ريگمشو  دس يشخب جالع 40,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

20,000 1307006037150,000 43,97670,475 32,689.780 ژاپمپ هاگتسيا 2يزاسزاب
12.337 راتكه 21,000هكبش هعسوت و دوبهب

1396 1387
40202084

249,334دورديفس دس يشخب جالع 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

20,000 1307006038100,000 71,61737,717 249,334 دروم 11397دورديفس دس ىزاسهب و ميمرت 1371
40202029

144,135بانيم دس يشخب جالع 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناگزمره

50,000 13070060390 044,135 10.295 بعكمرتم 14,0001395يتظافح هزاس و زيررس ميمرت 1391
40202354
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348,320زد دس بوسر لرتنك و يشخب جالع 25,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

15,000 1307006040200,000 88,60819,712 348,320 هژورپ  دس بوسر لرتنك و يشخب جالع
زد

11399 1383
40202032

 هكبش يساسا يزاسزاب و تمرم
نيوزق يشكهز و يرايبآ

622,424 70,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نيوزق

10,000 1307006041370,000 122,52049,904 7.780 راتكه  يرايبآ هكبش يزاسزاب و تمرم
نيوزق يشكهز و

80,0001398 1383
40202031

 هكبش يساسا يزاسزاب و تمرم
ناغم يشكهز و يرايبآ

1,364,779 108,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

60,000 1307006042790,000 279,486127,293 22,012.565 راتكه رازه  ىاه هكبش تمرم و حالصا
يشكهز و ىرايبآ

621399 1345
40202030

 ياه هكبش يساسا يزاسزاب و تمرم
ناتسزوخ يشكهز و يرايبآ

1,043,746 100,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

100,000 1307006043670,000 46,226127,520 23,194.356 راتكه رازه 451399اه هكبش يزاسزابو تمرم 1387
40202086

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

120,308 33,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

16,000 13070060440 11,53059,778 40,102.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202094

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

199,005 69,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

47,000 13070060450 8,58274,423 66,335 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202095

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

190,667 77,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

42,000 13070060460 18,02353,644 63,555.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202096

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

108,304 47,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناهفصا

15,000 13070060470 16,58129,723 36,101.333 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202097

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

132,247 53,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

30,000 13070060480 13,26535,982 44,082.333 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202098

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

115,866 53,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

30,000 13070060490 7,93024,936 38,622 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202099

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

163,187 62,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

40,000 13070060500 11,11750,070 54,395.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202100

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

131,196 40,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناگزمره

40,000 13070060510 7,05444,142 43,732 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202101

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

29,071 14,000 1,000دزي يا هقطنم بآ يماهس تكرش 13070060520 6,8247,247 9,690.333 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202102

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

109,834 38,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

20,000 13070060530 9,73442,100 36,611.333 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202103

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

149,894 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

25,000 13070060540 8,28836,606 49,964.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202104

221



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد نوناق بوصم هژيو يناتسا ياه حرط رابتعا

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

104,546 50,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نامرك

20,000 13070060550 10,45924,087 34,848.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202105

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

70,952 33,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

14,000 13070060560 2,88421,068 23,650.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202106

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

60,651 24,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

8,000 13070060570 6,49222,159 20,217 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202107

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

104,193 39,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

15,000 13070060580 7,37342,820 34,731 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202108

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

35,589 11,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

5,000 13070060590 3,09816,491 11,863 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202109

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

98,390 39,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

39,000 13070060600 2,13018,260 32,796.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202110

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

48,067 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبونج ناسارخ

20,000 13070060610 1,6086,459 16,022.333 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202111

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

58,565 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

13,000 13070060620 10,45215,113 19,521.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202112

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

44,669 17,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

10,000 13070060630 2,04815,621 14,889.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202113

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

47,432 20,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ماليا

6,000 13070060640 2,22319,209 15,810.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202114

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

49,640 27,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نانمس

7,000 13070060650 1,54314,097 16,546.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202115

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

58,479 10,000 5,000مق يا هقطنم بآ يماهس تكرش 13070060660 2,41841,061 19,493 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202116

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

25,350 10,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نيوزق

3,000 13070060670 85311,497 8,450 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202117

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

105,162 24,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يزكرم

15,000 13070060680 4,61461,548 35,054 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202118

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

71,528 32,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
دمحا ريوب و هيوليگهك

20,000 13070060690 92218,606 23,842.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202119
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 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

133,933 42,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
رهشوب

42,000 13070060700 14,03335,900 44,644.333 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202120

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

42,896 17,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

8,000 13070060710 2,52415,372 14,298.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202121

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

99,941 34,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

35,000 13070060720 5,98324,958 33,313.667 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202122

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب تسد

398,173 123,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

105,000 13070060730 37,571132,602 132,724.333 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202123

 رد يبآ تاسيسات يزاسزاب و تمرم
يرادرب هرهب سرتسد

21,391 7,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
زربلا

4,000 13070060740 2,6537,738 7,130.333 هژورپ  هكبش و اهدس يزاسزاب و تمرم
اه

30 1388
40202359

 بآ لاقتنا لاناك يزاسزاب و تمرم
راسمرگ هب تشد نيميس

429,055 70,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نانمس

100,000 130700607584,179 41,241133,635 21,452.750 رتموليك 201396اه هكبش يزاسزابو تمرم 1387
40202088

 يرايبآ هكبش يساسا يزاسزابو تمرم
زد يشكهزو

1,727,830 35,000  و بآ نامزاس يماهس تكرش
ناتسزوخ قرب

20,000 13070060761,430,000 152,61190,219 1,727,830 هژورپ 11399يبآ تاسيسات يزاسزاب 1383
40202035

 لداعت ياه حرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
زربلا يا

910,265 108,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
زربلا

62,000 1307006078696,000 11,83432,431 726.250  رتم نويليم
لاس رد بعكم

44يشخب لداعت

23,738.108  رتم نويليم
لاس رد بعكم

37ينيمز ريز بآ ياه هرفس هيذغت

1399 1373
40202357

 لداعت ياه حرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
ناليگ يا

850,614 86,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناليگ

61,000 1307006079660,000 13,70129,913 283,538  رتم نويليم
بعكم

31399يشخب لداعت 1388
40202091

 يشخب لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 رد ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
ماليا

532,051 75,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ماليا

47,970 1307006080300,000 36,02473,057 8,445.254  رتم نويليم
لاس رد بعكم

631399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1374
40202043

 يشخب لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 رد ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
يبونج ناسارخ

873,583 96,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبونج ناسارخ

85,920 1307006081618,393 30,78142,489 12,479.757  رتم نويليم
لاس رد بعكم

701399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1384
40202040
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عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

يشخب لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 رد ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
يلامش ناسارخ

928,909 85,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يلامش ناسارخ

53,256 1307006082690,000 37,71962,934 6,635.064  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1401399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1384
40202039

يشخب لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 رد ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
ناتسلگ

1,076,491 105,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسلگ

86,020 1307006083760,000 52,89972,572 8,751.959  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1231399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1373
40202041

يشخب لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 رد ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
نادمه

1,247,506 136,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نادمه

127,571 1307006084790,000 95,29298,643 3,564.303  رتم نويليم
لاس رد بعكم

3501399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1374
40202042

يشخب لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 رد ليس شخپ و يعونصم هيذغت،
 يا هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم
يرايتخب و لاحمراهچ

540,750 53,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يرايتخب و لاحم راهچ

46,350 1307006085341,000 45,84154,559 6,515.060  رتم نويليم
لاس رد بعكم

831399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1376
40202038

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
يقرش ناجيابرذآ يا

1,299,290 169,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يقرش ناجيابرذآ

118,657 1307006086850,000 90,30771,326 9,022.847  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1441399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1374
40202001

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
يبرغ ناجيابرذآ يا

1,288,069 158,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يبرغ ناجيابرذآ

107,581 1307006087920,000 54,76647,722 849.500  رتم نويليم
لاس رد بعكم

 زا يريگولج و يشخب لداعت
ينيمزريز بآ حطس شهاك

60

36,385.265  رتم نويليم
لاس رد بعكم

34ناوخبآ يعونصم هيذغت

1399 1373
40202002

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
ليبدرا يا

812,136 83,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

64,188 1307006088530,000 39,26695,682 6,247.200  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1301399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1374
40202037
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 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
رهشوب يا

928,502 96,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
رهشوب

76,270 1307006089618,394 49,92587,913 9,430.098  رتم نويليم
بعكم

64ينيمزريز ياهبآ يشخب لداعت

12,036.137  رتم نويليم
بعكم

27ناوخبآ يعونصم هيذغت

1399 1373
40202071

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
نارهت يا

1,539,473 150,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نارهت

178,759 13070060901,086,000 59,17165,543 679.632  رتم نويليم
لاس رد بعكم

102يشخب لداعت

16,706.257  رتم نويليم
لاس رد بعكم

88ينيمزريز بآ ياه هرفس هيذغت

1399 1373
40202004

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
نانمس يا

929,408 80,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نانمس

49,766 1307006091630,000 38,484131,158 586.200  رتم نويليم
بعكم

55يشخب لداعت

19,503.630  رتم نويليم
بعكم

46ينيمزريز بآ ياه هرفس هيذغت

1399 1373
40202066

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
ناتسچولب و ناتسيس يا

1,193,837 100,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسچولب و ناتسيس

79,390 1307006092644,160 253,519116,768 12,317.366  رتم نويليم
لاس رد بعكم

63ناوخبآ يشخب لداعت

15,475.665  رتم نويليم
لاس رد بعكم

27ناوخبآ يعونصم هيذغت

1399 1374
40202009

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
سراف يا

3,388,279 375,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
سراف

315,972 13070060932,415,000 160,311121,996 27,387.056  رتم نويليم
لاس رد بعكم

106ينيمزريز ياهبآ يشخب لداعت

10,783.357  رتم نويليم
لاس رد بعكم

45ناوخبآ يعونصم هيذغت

1399 1373
40202006

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
نيوزق يا

1,421,958 159,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نيوزق

127,260 13070060941,020,000 45,06270,636 598.978  رتم نويليم
بعكم

89يشخب لداعت

18,008.539  رتم نويليم
بعكم

76ينيمزريز بآ ياه هرفس هيذغت

1399 1373
40202068

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
مق يا

864,483 72,000 48,720مق يا هقطنم بآ يماهس تكرش 1307006095680,000 26,21037,553 551.036  رتم نويليم
بعكم

18يشخب لداعت

56,970.957  رتم نويليم
بعكم

15ينيمزريز بآ ياه هرفس هيذغت

1399 1373
40202067
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عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
ناتسدرك يا

884,601 97,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسدرك

63,970 1307006096630,000 29,67063,961 9,939.337  رتم نويليم
بعكم

891399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1374
40202073

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
نامرك يا

3,285,210 362,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
نامرك

327,333 13070060972,331,859 152,071111,947 8,541.546  رتم نويليم
لاس رد بعكم

250ينيمزريز ياهبآ يشخب لداعت

7,984.885  رتم نويليم
لاس رد بعكم

144ناوخبآ يعونصم هيذغت

1399 1373
40202011

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
هاشنامرك يا

969,032 108,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

76,800 1307006098630,000 72,70581,527 4,384.760  رتم نويليم
لاس رد بعكم

2211399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1374
40202012

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
دمحا ريوب و هيوليكهك يا

551,577 53,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
دمحا ريوب و هيوليگهك

45,500 1307006099339,900 30,38482,793 9,877.419  رتم نويليم
بعكم

42ينيمزريز ياهبآ يشخب لداعت

7,595.856  رتم نويليم
بعكم

18ناوخبآ يعونصم هيذغت

1399 1373
40202070

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
ناتسرل يا

651,159 69,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناتسرل

61,670 1307006100445,000 37,95937,530 4,895.932  رتم نويليم
بعكم

1331399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1374
40202072

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
ناردنزام يا

925,883 75,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناردنزام

71,417 1307006101650,000 47,42682,040 11,720.038  رتم نويليم
لاس رد بعكم

791399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1373
40202010

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
يزكرم يا

1,004,699 94,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يزكرم

86,180 1307006102660,000 49,506115,013 645.924  رتم نويليم
بعكم

58يشخب لداعت

19,344.708  رتم نويليم
بعكم

50ينيمزريز بآ ياه هرفس هيذغت

1399 1373
40202069

226



1395 لاير نويليم هب غلابم     لاس رد نوناق بوصم هژيو يناتسا ياه حرط رابتعا

 لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع
عورش

 لاس
مامتا

 دركلمع
 زا لبق ياهلاس
مجنپ همانرب

لك عمج مشش همانرب نارود مجنپ همانرب نارود
بوصم

1395
 دركلمع
  ياهلاس

ات 1390
1393

بوصم
1394

 ينيب شيپ
دعب ياهلاس

 هرامش
يدنب هقبط

 و ديدج
ميدق

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
ناگزمره يا

1,177,644 121,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناگزمره

106,650 1307006103779,433 78,76691,795 12,548.666  رتم نويليم
لاس رد بعكم

61ناوخبآ يشخب لداعت

19,627.400  رتم نويليم
لاس رد بعكم

21ناوخبآ يعونصم هيذغت

1399 1373
40202007

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 هقطنم بآ يماهس تكرش هدودحم رد
دزي يا

1,224,723 132,000 103,236دزي يا هقطنم بآ يماهس تكرش 1307006104850,291 86,43852,758 94,209.462  رتم نويليم
لاس رد بعكم

131399ناوخبا هيذغت 1373
40202008

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 بآ نامزاس يماهس تكرش هدودحم رد
ناجنز

1,022,013 90,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناجنز

62,516 1307006105720,000 73,31076,187 1,755.630  رتم نويليم
لاس رد بعكم

40ينيمز ريز بآ يشخب لداعت

19,035.756  رتم نويليم
لاس رد بعكم

50ناوخبآ يعونصم هيذغت

1399 1374
40202013

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 بآ نامزاس يماهس تكرش هدودحم رد
ناهفصا يا هقطنم

2,807,048 313,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناهفصا

227,849 13070061062,013,600 92,374160,225 26,234.093  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1071399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1376
40202003

 لداعت ياهحرط يارجا و هعلاطم
 ليس شخپ و يعونصم هيذغت ،يشخب
 بآ نامزاس يماهس تكرش هدودحم رد
يوضر ناسارخ يا هقطنم

2,019,359 225,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
يوضر ناسارخ

220,299 13070061071,300,000 176,03598,025 12,862.159  رتم نويليم
لاس رد بعكم

1571399ينيمزريز ياهبآ يعونصم هيذغت 1374
40202005

 هب يناسربآ لوا طخ يزاسون
بانيم زا سابعردنب

289,670 30,000  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ناگزمره

20,000 1307006109200,000 039,670 3,407.882 رتموليك 851396بآ لاقتنا طوطخ يزاسزاب 1391
40202353
 ياه هزوح رد بآ عبانم هعسوت همانرب1307007000

كرتشمو يزرم ياه هناخدور زيربآ
1,721,269 5 51,501,847 0219,412

ياهتخاس ريز يارجا و تاعلاطم ليمكت
بآلاقتنا هناماس و ناگنلاپ دس

18,482 1  بآ عبانم هعسوت يماهس تكرش
ناريا يورين و

1 13070070020 018,480 18,482 هژورپ 11395تاعلاطم 1391
40204062

218,026دنك هزات دس نامتخاس 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

1 1307007012198,490 019,534 27,253.250  رتم نويليم
بعكم

 و برش ،يزرواشك بآ نيمات
تعنص

81397 1391
40204065
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 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
ناربنع يشكهز

116,234 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
ليبدرا

1 130700704643,478 072,754 62.500 راتكه  و يرايبآ هكبش ثادحا
)دوبهب(يشكهز

320

32,078  رتم نويليم
بعكم

3برش و يزرواشك بآ نيمات

1397 1391
40204061

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
شك لك يشكهز

160,001 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

1 1307007047134,566 025,433 80.653 راتكه 800يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
15,912.933  رتم نويلبم

بعكم
6برش و يزرواشك بآ نيمات

1396 1391
40204059

 و يرايبآ هكبش و دس نامتخاس
 دصرد62 تبسن هب( ناساوه يشكهز
)عبانم رياس دصرد38 و يمومع عبانم

1,208,526 1  يا هقطنم بآ يماهس تكرش
هاشنامرك

1 13070070491,125,313 083,211 47.365 راتكه 10,100يشكهز و يرايبآ هكبش ثادحا
3,925.476  رتم نويليم

بعكم
186تعنص و يزرواشك بآ نيمات

1397 1391
40204060

249,007,022بالضاف و بآ لصف1503000000 11,427,817 10,596,407184,979,465 21,664,73420,338,599
 و بالضاف تاسيسات هعسوت همانرب1503002000

بآ يناخرچزاب
245,860,001 11,251,525 10,427,507182,810,590 21,352,29820,018,081

997,704نامرك رهش بالصاف تاسيسات داجيا 65,000 93,000نامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002001322,000 308,345209,359 3,271.160 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

3051396 1371
40901011

811,545هدابآ بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 21,300سراف بالضاف و بآ تكرش 1503002002752,085 018,160 7,445.370 رفن رازه 1091398ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901492

751,848رهشرذآ بالضاف تاسيسات داجيا 12,000 ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش
يقرش

14,800 1503002003681,792 15,41527,841 13,669.960 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

551397 1386
40901313

 و وكسا بالضاف تاسيسات داجيا
رهش ورسخ

938,924 9,000 ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش
يقرش

10,800 1503002004906,497 012,627 18,778.460 رفن رازه 501398ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901490

 - دنجريب بالضاف تاسيسات داجيا
يماو

1,012,981 28,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يبونج ناسارخ -

44,000 1503002005818,398 0122,583 5,627.670 رفن رازه 1801397ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901495

243,338ناگداچ بالضاف تاسيسات داجيا 22,000 21,700ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 1503002006186,875 012,763 17,381.290 رفن رازه 141396ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901486

1,018,890رهشمرخ بالضاف تاسيسات داجيا 70,000 38,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002007504,850 300,424105,616 7,277.790 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1401397 1361
40901291

729,638دورد رس بالضاف تاسيسات داجيا 8,500 ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش
يقرش

10,720 1503002010700,336 010,082 15,861.690 رفن رازه 461397ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901491

111,512تسمرس بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 20,580هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 150300201156,350 014,582 22,302.400 رفن رازه 51396ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901497
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1,357,405ناجريس بالضاف تاسيسات داجيا 11,000 14,200نامرك بالضاف و بآ تكرش 15030020121,320,422 011,783 7,258.850 رفن رازه 1871398ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901488

  رهش بالضاف تاسيسات داجيا
كشميدنا

945,550 20,000 20,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002013855,600 8,29041,660 5,434.200 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1741396 1387
40901432

  رهش بالضاف تاسيسات داجيا
ناگساروخ

551,761 20,000 23,700ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 1503002014432,615 22,04253,404 6,415.830 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

861398 1387
40901449

528,661وكام  رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000  ناجيابرذآ بالضافو بآ تكرش
يبرغ

26,200 1503002015414,144 7,19651,121 8,526.790 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

621397 1387
40901442

4,197,663نيمارو  رهش بالضاف تاسيسات داجيا 100,000 85,640نارهت بالضاف و بآ تكرش 15030020163,851,703 34,291126,029 6,218.760 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

6751399 1387
40901426

1,875,031نادابآ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 44,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 15030020171,276,500 413,83490,697 7,353.060 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2551396 1369
40901290

671,642رهشدازآ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 55,000 58,200ناتسلگ بالضاف و بآ تكرش 1503002018437,858 46,05574,529 15,264.560 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

441399 1375
40901352

629,796اراتسآ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 27,800ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1503002019508,200 21,39752,399 19,681.150 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

321399 1379
40901383

 هناتسآ رهش بالضاف تاسيسات داجيا
هيفرشا

577,618 15,000 20,800ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1503002020482,361 25,17734,280 15,611.270 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

371399 1372
40901380

322,019نايتشآ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 20,000يزكرم بالضاف و بآ تكرش 1503002021201,825 43,88936,305 21,467.930 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

151396 1382
40901341

556,290هناخشآ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يلامش ناسارخ -

19,400 1503002022479,870 6,78030,240 13,568.060 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

411398 1386
40901412

1,532,041الق قآ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 14,000 14,000ناتسلگ بالضاف و بآ تكرش 15030020231,468,614 10,40825,019 21,886.300 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

701399 1387
40901415

584,238هوكربا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 64,000 64,000دزي بالضاف و بآ تكرش 1503002024392,682 063,556 16,692.510 رفن رازه 351398ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1390
40901479

1,207,514كارا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 65,000 65,600يزكرم بالضاف و بآ تكرش 1503002025364,097 544,595168,222 3,018.790 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

4001398 1369
40901007

1,844,962هيمورا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 60,000  ناجيابرذآ بالضافو بآ تكرش
يبرغ

74,400 15030020261,063,175 474,170173,217 2,721.180 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

6781397 1362
40901003
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443,018انزا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 20,200ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1503002027336,879 23,94041,999 6,815.650 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

651397 1374
40901374

696,546نابهتسا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 70,000 95,000سراف بالضاف و بآ تكرش 1503002028362,840 70,25098,456 58,045.450 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

121397 1378
40901279

188,266دابآدسا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 25,000 21,400نادمه بالضاف و بآ تكرش 15030020290 92,58749,279 3,552.190 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

531395 1373
40901395

 مالسا رهش بالضاف تاسيسات داجيا
رهش

3,421,274 145,000 105,500نارهت بالضاف و بآ تكرش 15030020302,950,149 40,328180,297 5,144.770 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

6651399 1387
40901423

357,602رتشلا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 25,000 25,000ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1503002031237,360 35,65234,590 8,940.050 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

401397 1374
40901377

511,417زردوگيلا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 25,000 25,200ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1503002032300,041 106,39954,777 7,867.930 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

651399 1370
40901372

8,154,893زاوها رهش بالضاف تاسيسات داجيا 250,000 170,000زاوها بالضاف و بآ تكرش 15030020336,316,620 956,804461,469 8,154.890 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

1,0001399 1369
40901002

1,656,468هذيا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 18,000 16,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 15030020341,572,050 9,68740,731 11,043.120 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1501396 1387
40901433

714,917ماليا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 60,000 63,000ماليا بالضاف و بآ تكرش 1503002035213,871 254,526123,520 4,468.230 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

1601397 1373
40901034

269,363ناويا رهش بالضاف تاسيسات داجيا 26,000 26,000ماليا بالضاف و بآ تكرش 1503002036176,008 6,33135,024 6,734.050 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

401396 1387
40901469

1,155,361لباب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 100,000 69,000ناردنزام بالضاف و بآ تكرش 1503002037642,850 212,531130,980 7,702.406 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1501397 1369
40901334

612,148رسلباب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 60,000 55,000ناردنزام بالضاف و بآ تكرش 1503002038252,195 163,53381,420 17,489.930 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

351397 1369
40901335

792,215درونجب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 70,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يلامش ناسارخ -

67,000 1503002039352,331 192,037110,847 4,951.350 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

1601397 1369
40901029

1,053,887درجورب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 46,000 46,500ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1503002040768,044 137,43855,905 4,053.410 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2601399 1370
40901370

216,814يجادلب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 19,000 لاحمراهچ بالضاف و بآ تكرش
يرايتخب

22,400 1503002041128,225 14,19932,990 14,454.270 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

151396 1386
40901369
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232,965نب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 19,000 لاحمراهچ بالضاف و بآ تكرش
يرايتخب

22,400 1503002042141,450 16,34033,775 16,640.360 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

141396 1386
40901368

588,877ماما ردنب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 40,000 31,400ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002043362,250 119,11036,117 7,851.690 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

751396 1369
40901284

 رهش بالضاف تاسيسات داجيا
يلزناردنب

7,875,293 70,000 69,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 15030020457,285,647 263,671186,975 86,541.681 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

911399 1372
40901378

 رهش بالضاف تاسيسات داجيا
سابعردنب

5,602,564 216,225 159,000ناگزمره بالضاف و بآ تكرش 15030020463,789,972 957,609479,758 7,371.790 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

7601399 1367
40901005

145,676راهب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 21,000 21,000نادمه بالضاف و بآ تكرش 150300204756,350 24,87522,451 5,202.710 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

281396 1386
40901398

390,032ناهبهب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 18,000 16,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002048303,600 19,60932,823 2,653.280 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1471398 1387
40901434

 و نيئوب رهش بالضاف تاسيسات داجيا
تشدنايم

194,853 20,000 24,800ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 150300204982,800 29,74437,509 16,237.750 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

121396 1381
40901300

1,790,857رهشوب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 120,000 50,000رهشوب بالضاف و بآ تكرش 15030020501,055,163 440,838124,856 7,163.428 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2501399 1366
40901033

218,712ناكوب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 40,000  ناجيابرذآ بالضافو بآ تكرش
يبرغ

50,000 15030020510 66,94561,767 1,458.080 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1501395 1372
40901356

192,804راجيب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 35,000 32,600ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 15030020520 46,59078,614 5,073.780 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

381395 1367
40901346

679,195دنجريب رهش بالضاف تاسيسات داجيا 60,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يبونج ناسارخ -

71,000 1503002053234,888 203,039110,268 3,773.300 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1801397 1369
40901030

 سراپ رهش بالضاف تاسيسات داجيا
دابآ

266,260 50,000 43,800ليبدرا بالضاف و بآ تكرش 15030020540 82,66089,800 4,096.310 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

651395 1376
40901321

159,167هواپ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 40,740هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 15030020550 45,77142,656 6,366.680 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

251395 1369
40901326

305,362رتخدلپ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 24,000 25,000ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1503002056139,150 80,01337,199 11,309.690 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

271396 1379
40901376

182,240دابآ هزات رهش بالضاف تاسيسات داجيا 18,000 18,360هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002057117,300 9,67718,903 18,224.050 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

101396 1383
40901333
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691,203ناتسكات رهش بالضاف تاسيسات داجيا 65,000 65,000نيوزق بالضاف و بآ تكرش 1503002058333,500 99,915127,788 10,633.890 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

651396 1381
40901090

632,772شلات رهش بالضاف تاسيسات داجيا 10,000 13,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1503002059566,343 21,82721,602 16,651.880 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

381399 1374
40901382

1,022,713دابيات رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000  ناسارخ بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يوضر -

30,000 1503002060907,162 14,25541,296 10,879.920 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

941398 1387
40901436

1,759,128زيربت رهش بالضاف تاسيسات داجيا 85,000 ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش
يقرش

100,000 1503002061890,100 378,481305,547 1,465.940 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1,2001397 1361
40901032

 تبرت رهش بالضاف تاسيسات داجيا
ماج

2,064,596 30,700  ناسارخ بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يوضر -

30,000 15030020621,942,361 18,25843,277 11,469.970 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1801399 1387
40901437

339,481تفت رهش بالضاف تاسيسات داجيا 33,000 32,800دزي بالضاف و بآ تكرش 1503002063194,710 31,92647,045 19,969.410 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

171397 1383
40901410

14,023,136نارهت رهش بالضاف تاسيسات داجيا 308,000 385,000نارهت بالضاف و بآ تكرش 150300206411,243,008 998,1861,088,942 4,006.610 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

3,5001399 1383
40901009

 - نارهت رهش بالضاف تاسيسات داجيا
يماو

8,978,448 300,000 449,000نارهت بالضاف و بآ تكرش 15030020658,134,525 094,923 2,565.270 رفن رازه 3,5001397ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1390
40901476

598,162كساج رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 36,800ناگزمره بالضاف و بآ تكرش 1503002067412,648 18,07980,635 14,954.070 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

401398 1388
40901470

 ديدج رهش بالضاف تاسيسات داجيا
سيدرپ

521,250 120,000 113,000نارهت بالضاف و بآ تكرش 1503002068173,938 18,76095,552 5,212.500 رفن رازه 1001397ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1387
40901465

 ديدج رهش بالضاف تاسيسات داجيا
دنرپ

907,677 120,000 113,000نارهت بالضاف و بآ تكرش 1503002069574,856 11,76088,061 9,076.770 رفن رازه 1001397ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1387
40901464

653,077مرهج رهش بالضاف تاسيسات داجيا 55,700 55,700سراف بالضاف و بآ تكرش 1503002070315,862 140,60885,207 17,650.730 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

371397 1373
40901282

266,104دورناوج رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 18,160هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002071183,425 10,89033,629 5,913.420 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

451396 1383
40901332

369,384راهباچ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 45,000 و ناتسيس بالضاف و بآ تكرش
ناتسچولب

44,600 150300207286,250 109,40384,131 7,387.680 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

501396 1367
40901275

336,966مارچ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000  هيوليكهك بالضاف و بآ تكرش
دمحاريوب و

16,000 1503002073268,266 7,05425,646 84,241.560 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

41397 1387
40901467
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 نسح رهش بالضاف تاسيسات داجيا
دنگوساي دابآ

137,360 23,000 22,000ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 150300207447,438 15,18029,742 22,893.250 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

61396 1387
40901455

898,912دابا مرخ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 58,000 58,000ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1503002075339,250 324,459119,203 2,996.370 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

3001396 1367
40901022

745,095هرد مرخ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 27,000ناجنز بالضاف و بآ تكرش 1503002076617,306 16,88353,906 11,463 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

651399 1384
40901401

883,929راسناوخ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 40,000 24,800ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 1503002077733,450 47,76837,911 35,357.160 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

251398 1381
40901301

250,327يوخ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 60,000  ناجيابرذآ بالضافو بآ تكرش
يبرغ

81,000 15030020780 46,20263,125 1,564.540 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1601395 1369
40901360

927,206باراد رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 40,800سراف بالضاف و بآ تكرش 1503002079796,756 039,650 9,001.990 رفن رازه 1031399ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1390
40901480

325,257ناراد رهش بالضاف تاسيسات داجيا 70,000 31,800ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 1503002080154,675 28,55940,223 14,784.409 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

221396 1381
40901299

406,952ناغماد رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 43,000نانمس بالضاف و بآ تكرش 1503002081253,431 11,39249,129 4,732 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

861397 1387
40901447

299,166رهش هرد رهش بالضاف تاسيسات داجيا 35,000 35,000ماليا بالضاف و بآ تكرش 1503002082126,213 54,86448,089 11,966.630 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

251396 1383
40901392

863,830لوفزد رهش بالضاف تاسيسات داجيا 40,000 39,791ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002083494,500 214,62574,914 3,525.840 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2451396 1369
40901288

 تشد رهش بالضاف تاسيسات داجيا
ناگدازآ

1,061,314 40,000 32,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002084777,975 168,85142,488 10,613.140 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1001396 1369
40901286

129,941يدند رهش بالضاف تاسيسات داجيا 40,000 41,400ناجنز بالضاف و بآ تكرش 15030020850 6,02842,513 21,656.830 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

61395 1386
40901402

432,963تشدهد رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000  هيوليكهك بالضاف و بآ تكرش
دمحاريوب و

22,400 1503002086275,684 38,40646,473 8,326.210 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

521397 1384
40901407

328,500نالگهد رهش بالضاف تاسيسات داجيا 15,000 17,400ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 1503002087265,794 15,33414,972 13,139.990 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

251397 1387
40901453

811,241دورود رهش بالضاف تاسيسات داجيا 31,000 31,400ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1503002088623,048 77,23648,557 5,878.560 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1381399 1379
40901371
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 رهش بالضاف تاسيسات داجيا
نادبنگود

666,704 154,000  هيوليكهك بالضاف و بآ تكرش
دمحاريوب و

154,000 1503002089154,000 55,469149,235 6,060.950 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1101396 1381
40901406

475,234هردناويد رهش بالضاف تاسيسات داجيا 25,000 28,000ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 1503002090392,016 10,91419,304 18,278.240 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

261398 1382
40901348

645,502زمرهمار رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 29,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002091447,350 102,91836,234 14,344.490 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

451396 1369
40901289

 طابر رهش بالضاف تاسيسات داجيا
ميرك

1,284,291 120,000 65,747نارهت بالضاف و بآ تكرش 1503002092968,310 29,887100,347 6,904.790 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1861399 1387
40901421

157,816نزر رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 50,800نادمه بالضاف و بآ تكرش 15030020930 27,33949,677 13,151.330 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

121395 1387
40901445

5,909,632تشر رهش بالضاف تاسيسات داجيا 133,000 133,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 15030020944,741,053 572,542330,037 19,698.780 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

3001399 1369
40901001

392,735رسناور رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 17,800هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002095295,464 20,13939,332 15,709.390 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

251397 1383
40901330

566,824نادور رهش بالضاف تاسيسات داجيا 55,000 42,700ناگزمره بالضاف و بآ تكرش 1503002096342,441 43,75382,930 17,713.260 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

321397 1382
40901404

577,097رسدور رهش بالضاف تاسيسات داجيا 15,000 21,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1503002097482,361 24,00334,733 15,186.740 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

381399 1372
40901379

 نهدور رهش بالضاف تاسيسات داجيا
نهموب و

2,872,595 100,000 82,500نارهت بالضاف و بآ تكرش 15030020982,548,182 33,858108,055 8,704.830 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

3301399 1387
40901422

 نيرز رهش بالضاف تاسيسات داجيا
دابآ

150,918 50,000 36,000ناجنز بالضاف و بآ تكرش 15030020990 6,85458,064 37,729.480 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

41395 1386
40901403

1,174,627ناجنز رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 48,600ناجنز بالضاف و بآ تكرش 1503002100698,841 262,544114,642 4,698.510 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2501398 1371
40901024

376,301كهز رهش بالضاف تاسيسات داجيا 45,000 و ناتسيس بالضاف و بآ تكرش
ناتسچولب

48,800 1503002101234,888 047,613 12,543.350 رفن رازه 301397ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1390
40901478

1,316,848يراس رهش بالضاف تاسيسات داجيا 210,000 69,000ناردنزام بالضاف و بآ تكرش 1503002102605,763 260,346171,739 5,267.390 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2501397 1381
40901026

1,524,290هواس رهش بالضاف تاسيسات داجيا 60,000 54,400يزكرم بالضاف و بآ تكرش 15030021031,234,619 89,63285,639 8,022.580 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1901398 1382
40901342
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456,136راوزبس رهش بالضاف تاسيسات داجيا 55,000  ناسارخ بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يوضر -

72,020 15030021040 156,952172,164 2,562.560 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1781395 1364
40901315

443,035ناديپس رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 23,700سراف بالضاف و بآ تكرش 1503002105321,466 29,22338,646 36,919.640 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

121398 1387
40901430

234,420هلبارس رهش بالضاف تاسيسات داجيا 40,000 40,000ماليا بالضاف و بآ تكرش 150300210688,550 8,03557,835 7,814.010 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

301396 1387
40901444

321,504هشيبرس رهش بالضاف تاسيسات داجيا 26,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يبونج ناسارخ -

26,220 1503002107228,706 5,75834,820 107,168.220 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

31397 1387
40901440

228,949نيعرس رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 63,200ليبدرا بالضاف و بآ تكرش 15030021080 37,56578,184 7,154.650 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

321395 1387
40901418

 شيرس رهش بالضاف تاسيسات داجيا
دابآ

207,026 25,000 22,000ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 1503002109106,950 14,83038,246 20,702.600 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

101396 1387
40901454

177,283ساملس رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000  ناجيابرذآ بالضافو بآ تكرش
يبرغ

28,000 15030021100 77,08442,199 2,532.610 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

701395 1369
40901359

440,027رقنس رهش بالضاف تاسيسات داجيا 14,000 14,900هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002111352,748 27,48730,892 8,800.550 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

501398 1383
40901328

 يس رهش بالضاف تاسيسات داجيا
تخس

299,562 12,000  هيوليكهك بالضاف و بآ تكرش
دمحاريوب و

14,000 1503002112241,069 5,52726,966 59,912.350 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

51397 1387
40901463

837,742لكهايس رهش بالضاف تاسيسات داجيا 15,000 12,600ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1503002113770,915 15,77023,457 49,278.920 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

171399 1384
40901386

533,621ناگداش رهش بالضاف تاسيسات داجيا 31,400 31,400ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002114315,100 119,60436,117 8,209.550 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

651396 1369
40901285

 و دنزاش رهش بالضاف تاسيسات داجيا
هناتسآ

777,226 70,000 68,000يزكرم بالضاف و بآ تكرش 1503002115570,786 068,440 14,664.650 رفن رازه 531398ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1390
40901484

546,899دورهاش رهش بالضاف تاسيسات داجيا 80,000 35,000نانمس بالضاف و بآ تكرش 1503002116318,335 71,19042,374 9,943.610 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

551397 1382
40901349

2,337,762رايرهش رهش بالضاف تاسيسات داجيا 120,000 82,500نارهت بالضاف و بآ تكرش 15030021171,957,434 35,374142,454 4,345.280 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

5381397 1387
40901420

 رايرهش رهش بالضاف تاسيسات داجيا
يماو -

310,213 5,000 56,000نارهت بالضاف و بآ تكرش 1503002118927 0248,286 576.604 رفن رازه 5381397ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1390
40901477
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 رهش بالضاف تاسيسات داجيا
دازريمهش

290,668 40,000 31,000نانمس بالضاف و بآ تكرش 1503002119182,347 6,71830,603 14,533.390 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

201397 1387
40901446

715,874شوش رهش بالضاف تاسيسات داجيا 18,000 16,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002120646,300 10,74324,831 9,177.870 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

781396 1387
40901435

820,995رتشوش رهش بالضاف تاسيسات داجيا 32,000 30,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002121549,183 152,85156,961 5,131.220 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1601396 1369
40901287

1,535,988ناوريش رهش بالضاف تاسيسات داجيا 11,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يلامش ناسارخ -

10,400 15030021221,470,050 044,538 10,741.170 رفن رازه 1431399ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1390
40901482

522,421هنحص رهش بالضاف تاسيسات داجيا 14,000 14,900هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002123445,927 22,58425,010 14,926.290 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

351398 1383
40901329

 هعموص رهش بالضاف تاسيسات داجيا
ارس

590,618 15,000 14,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1503002124500,305 30,77530,538 17,897.510 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

331399 1379
40901384

1,476,274هبقرط رهش بالضاف تاسيسات داجيا 40,000  ناسارخ بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يوضر -

12,800 15030021251,360,226 11,97051,278 11,533.390 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1281399 1387
40901438

235,290هبندارف رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 لاحمراهچ بالضاف و بآ تكرش
يرايتخب

21,600 1503002126160,403 6,68926,598 18,099.260 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

131397 1387
40901460

775,796سودرف رهش بالضاف تاسيسات داجيا 22,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يبونج ناسارخ -

22,000 1503002127688,191 72742,878 22,165.620 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

351398 1387
40901441

1,023,150اسف رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 80,000سراف بالضاف و بآ تكرش 1503002128775,222 31,70986,219 7,056.200 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1451399 1387
40901431

885,213نموف رهش بالضاف تاسيسات داجيا 13,000 13,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1503002129813,983 16,31828,912 26,824.620 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

331399 1384
40901385

619,883نياق رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يبونج ناسارخ -

42,200 1503002130436,608 26,06065,015 9,536.680 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

651398 1384
40901097

463,801سدق رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 35,500نارهت بالضاف و بآ تكرش 1503002131123,625 135,484119,192 2,016.530 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2301397 1383
40901274

 و ميدق رهش بالضاف تاسيسات داجيا
درگتشه ديدج

1,282,508 50,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
زربلا

40,400 15030021321,116,893 11,90063,315 7,125.050 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1801399 1387
40901419

2,971,701كچرق رهش بالضاف تاسيسات داجيا 110,000 68,840نارهت بالضاف و بآ تكرش 15030021332,663,030 31,25898,573 7,212.860 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

4121399 1387
40901425
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500,839نيوزق رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 72,000نيوزق بالضاف و بآ تكرش 15030021340 274,680104,159 1,430.970 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف هكبش

3501395 1381
40901025

584,351مق رهش بالضاف تاسيسات داجيا 80,000 60,000مق بالضاف و بآ تكرش 1503002135100,000 199,004145,347 1,168.700 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

5001396 1381
40901008

 - مق رهش بالضاف تاسيسات داجيا
يماو

2,259,154 290,000 293,000مق بالضاف و بآ تكرش 1503002136711,275 66,056898,823 7,530.510 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

3001396 1388
40901472

549,916رصمق رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 33,000ناشاك بالضاف و بآ تكرش 1503002137411,299 22,54453,073 45,826.250 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

121399 1387
40901428

2,314,362ناچوق رهش بالضاف تاسيسات داجيا 13,000  ناسارخ بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يوضر -

12,800 15030021382,232,351 11,82644,385 14,111.960 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1641399 1387
40901439

808,252نورزاك رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 44,000سراف بالضاف و بآ تكرش 1503002139519,225 93,274101,753 26,941.730 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

301397 1373
40901281

870,023ناشاك رهش بالضاف تاسيسات داجيا 100,000 64,800ناشاك بالضاف و بآ تكرش 1503002140484,513 94,247126,463 8,700.230 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

1001399 1381
40901259

 - ناشاك رهش بالضاف تاسيسات داجيا
يماو

2,600,788 295,000 293,000ناشاك بالضاف و بآ تكرش 1503002141732,154 01,280,634 8,669.290 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

3001399 1388
40901471

234,921نارايماك رهش بالضاف تاسيسات داجيا 40,000 33,000ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 150300214274,750 21,29365,878 4,271.290 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

551396 1382
40901347

3,258,324هاشنامرك رهش بالضاف تاسيسات داجيا 110,000 90,400هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 15030021432,347,199 544,341166,384 4,654.750 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

7001399 1370
40901004

 هاشنامرك رهش بالضاف تاسيسات داجيا
يماو -

4,126,249 1,000 1,000هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 15030021444,124,249 00 5,894.640 رفن رازه  ششوپ تحت يتيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

7001399 1392
40901500

337,908كرانك رهش بالضاف تاسيسات داجيا 40,000 و ناتسيس بالضاف و بآ تكرش
ناتسچولب

43,400 150300214586,250 81,87886,380 11,263.600 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

301396 1382
40901276

482,899رواگنك رهش بالضاف تاسيسات داجيا 40,000 29,240هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002146365,930 10,87636,853 6,898.550 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

701397 1383
40901331

 خرف(اهك رهش بالضاف تاسيسات داجيا
 فارطا ياهاتسور و)نايك و رهش
دركرهش

523,722 10,000 لاحمراهچ بالضاف و بآ تكرش
يرايتخب

22,000 1503002147425,517 18,79647,409 52,372.230 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

101397 1387
40901459

306,572جونهك رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 52,000نامرك بالضاف و بآ تكرش 15030021480 133,70170,871 10,949 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

281395 1381
40901091
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83,609رثوك رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 17,600ليبدرا بالضاف و بآ تكرش 15030021490 7,77438,235 6,967.450 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

121395 1387
40901417

 رهش بالضاف تاسيسات داجيا
تشدهوك

533,425 21,000 21,200ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1503002150401,781 42,52046,924 7,620.360 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

701397 1379
40901375

 - ناگرگ رهش بالضاف تاسيسات داجيا
يماو

2,477,184 500 1,000ناتسلگ بالضاف و بآ تكرش 15030021512,475,684 00 9,988.650 رفن رازه  ششوپ تحت يتيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2481399 1392
40901499

136,581زگ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 21,400ناتسلگ بالضاف و بآ تكرش 15030021520 49,15336,028 4,877.890 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

281395 1369
40901462

 و دابانگ رهش بالضاف تاسيسات داجيا
تخديب

1,400,731 20,000  ناسارخ بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يوضر -

21,200 15030021531,302,085 9,04148,405 15,563.680 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

901399 1387
40901468

1,538,511دبنگ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 70,000 79,400ناتسلگ بالضاف و بآ تكرش 15030021541,083,875 176,467128,769 11,834.700 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1301399 1369
40901351

188,513نامدنگ رهش بالضاف تاسيسات داجيا 11,000 لاحمراهچ بالضاف و بآ تكرش
يرايتخب

11,600 1503002155156,458 09,455 14,500.960 رفن رازه 131396ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901487

1,077,238ناجيهال رهش بالضاف تاسيسات داجيا 60,000 50,200ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1503002156628,791 211,504126,743 19,948.850 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

541399 1373
40901381

175,183ناگدرل رهش بالضاف تاسيسات داجيا 80,000 لاحمراهچ بالضاف و بآ تكرش
يرايتخب

22,600 15030021570 34,68437,899 7,299.290 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

241395 1379
40901367

1,370,120دورگنل رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 25,000ناليگ بالضاف و بآ تكرش 15030021581,256,864 15,44952,807 24,037.190 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

571399 1384
40901387

400,407ناساول رهش بالضاف تاسيسات داجيا 45,000 35,500نارهت بالضاف و بآ تكرش 1503002159150,000 83,01986,888 10,010.180 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

401396 1366
40901272

868,688ناهام رهش بالضاف تاسيسات داجيا 35,000 12,800نامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002160775,222 12,66533,001 32,173.610 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

271399 1387
40901427

207,316هغارم رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش
يقرش

36,400 15030021620 82,08258,834 1,382.110 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1501395 1365
40901308

345,365دنرم رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش
يقرش

22,400 1503002163167,325 64,49041,150 3,453.650 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1001396 1365
40901312

255,991ناويرم رهش بالضاف تاسيسات داجيا 55,000 53,000ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 15030021640 92,01155,980 4,266.516 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

601395 1367
40901345
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 رهش بالضاف تاسيسات داجيا
يماو-دهشم

1,816,888 300,000 302,000دهشم بالضاف و بآ تكرش 1503002165320,498 58,909835,481 726.755 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2,5001397 1387
40901457

2,668,771درالم رهش بالضاف تاسيسات داجيا 120,000 88,840نارهت بالضاف و بآ تكرش 15030021662,304,131 33,452122,348 4,585.520 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

5821399 1387
40901424

390,203ريالم رهش بالضاف تاسيسات داجيا 35,000 31,200نادمه بالضاف و بآ تكرش 1503002167176,166 102,09845,739 2,438.770 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1601397 1372
40901393

434,725ناكلم رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش
يقرش

24,400 1503002168330,697 23,99435,634 22,880.260 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

191397 1377
40901310

 رهش بالضاف تاسيسات داجيا
بآودنايم

206,044 15,000  ناجيابرذآ بالضافو بآ تكرش
يبرغ

24,000 15030021700 131,22135,823 2,452.900 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

841395 1369
40901361

155,631هنايم رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش
يقرش

19,400 15030021710 66,61439,617 1,809.660 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

861395 1370
40901305

423,623دبيم رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 38,000دزي بالضاف و بآ تكرش 1503002172252,913 31,52351,187 12,103.530 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

351398 1383
40901409

817,440بانيم رهش بالضاف تاسيسات داجيا 60,000 49,000ناگزمره بالضاف و بآ تكرش 1503002173506,863 105,64995,928 11,197.800 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

731397 1381
40901405

 فجن رهش بالضاف تاسيسات داجيا
دابآ

8,452,853 50,000 43,000ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 15030021748,197,249 98,17464,430 46,960.300 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1801399 1375
40901298

399,700زنطن رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 20,400ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 1503002175294,228 25,58239,490 22,205.530 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

181397 1387
40901452

403,062هدقن رهش بالضاف تاسيسات داجيا 33,000  ناجيابرذآ بالضافو بآ تكرش
يبرغ

38,000 1503002176154,675 93,61383,774 6,501 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

621396 1369
40901358

285,089دنواهن رهش بالضاف تاسيسات داجيا 23,000 23,200نادمه بالضاف و بآ تكرش 150300217798,670 85,28854,931 3,801.190 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

751396 1371
40901394

616,595دابآرون رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 50,000سراف بالضاف و بآ تكرش 1503002178328,225 79,979108,391 44,042.460 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

141397 1373
40901280

620,196دابآرون رهش بالضاف تاسيسات داجيا 42,000 42,200ناتسرل بالضاف و  بآ تكرش 1503002179383,238 68,15184,607 13,782.110 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

451397 1379
40901373

407,811رساين رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 38,000ناشاك بالضاف و بآ تكرش 1503002180247,250 7,95384,608 33,984.250 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

121397 1387
40901429
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131,284رين رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 29,600ليبدرا بالضاف و بآ تكرش 150300218130,000 6,26035,424 13,128.470 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

101396 1387
40901416

905,400زيرين رهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 40,000سراف بالضاف و بآ تكرش 1503002182796,756 038,644 11,041.460 رفن رازه 821399ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1390
40901481

543,625روباشين رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000  ناسارخ بالضاف و بآ تكرش
صاخ يماهس  يوضر -

42,000 1503002183218,500 129,835103,290 2,773.600 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1961396 1364
40901317

374,373نيسره رهش بالضاف تاسيسات داجيا 23,000 23,160هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002184178,825 92,35757,031 10,696.360 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

351396 1380
40901327

196,708سيره رهش بالضاف تاسيسات داجيا 10,000 ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش
يقرش

10,680 1503002185146,913 8,33120,784 9,835.380 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

201397 1387
40901443

632,680دورتشه رهش بالضاف تاسيسات داجيا 15,000 ناجيابرذآ بالضاف و بآ تكرش
يقرش

19,400 1503002186550,131 14,60633,543 23,432.600 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

271397 1386
40901314

231,108ناجشفه رهش بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 لاحمراهچ بالضاف و بآ تكرش
يرايتخب

20,400 150300218796,025 48,28246,401 11,555.400 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

201396 1384
40901366

1,762,509نادمه رهش بالضاف تاسيسات داجيا 90,000 82,400نادمه بالضاف و بآ تكرش 1503002188922,737 438,434228,938 4,298.802 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

4101398 1369
40901006

590,629جوساي رهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000  هيوليكهك بالضاف و بآ تكرش
دمحاريوب و

49,600 1503002189213,900 195,92581,204 4,921.910 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

1201396 1373
40901035

682,156دزي رهش بالضاف تاسيسات داجيا 85,000 106,000دزي بالضاف و بآ تكرش 15030021900 281,701209,455 3,410.780 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2001395 1375
40901013

1,242,265ليبدرارهش بالضاف تاسيسات داجيا 50,000 45,000ليبدرا بالضاف و بآ تكرش 1503002191705,497 350,92790,841 3,549.320 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

3501398 1365
40901028

2,222,084نادهازرهش بالضاف تاسيسات داجيا 110,000 و ناتسيس بالضاف و بآ تكرش
ناتسچولب

129,400 15030021921,478,663 335,260168,761 3,703.470 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

6001399 1381
40901016

426,138جدننسرهش بالضاف تاسيسات داجيا 30,000 22,509ناتسدرك بالضاف و  بآ تكرش 15030021930 287,74285,887 1,331.680 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

3201395 1367
40901023

3,286,826زاريشرهش بالضاف تاسيسات داجيا 240,000 192,400زاريش بالضاف و بآ تكرش 15030021941,548,099 784,355521,972 2,251.250 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

1,4601398 1361
40901014

 ياه كرهش بالضاف تاسيسات داجيا
هاشنامرك يرامقا

544,001 30,000 30,220هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002195445,625 038,156 7,351.360 رفن رازه 741396ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901498
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2,135,559ناگرگرهش بالضاف تاسيسات داجيا 70,000 66,000ناتسلگ بالضاف و بآ تكرش 15030021961,450,926 380,270168,363 8,611.130 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2481398 1378
40901017

3,880,869دهشمرهش بالضاف تاسيسات داجيا 210,000 211,000دهشم بالضاف و بآ تكرش 15030021972,189,284 781,002489,583 1,552.347 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

2,5001399 1368
40901012

 ياهرهش بالضاف تاسيسات داجيا
يماو - سراف راد تيولوا

7,965,827 100,000 22,000سراف بالضاف و بآ تكرش 15030021987,804,387 039,440 18,787.330 رفن رازه 4241399ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901496

 ياهرهش بالضاف تاسيسات داجيا
يماو - ناردنزام راد تيولوا

8,254,629 500 1,000ناردنزام بالضاف و بآ تكرش 15030021998,253,129 00 9,071.020 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تايسات

9101399 1392
40901501

 ياهرهش بالضاف تاسيسات داجيا
دگوگ و ناگياپلگ

1,479,695 16,000 16,400ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 15030022021,429,854 017,441 12,866.900 رفن رازه 1151399ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901485

812,286دابآ زوريف بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 21,900سراف بالضاف و بآ تكرش 1503002203752,085 018,301 11,604.090 رفن رازه 701398ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901493

253,393برغ دنرك بالضاف تاسيسات داجيا 20,000 15,340هاشنامرك بالضاف و بآ تكرش 1503002204207,999 010,054 28,154.780 رفن رازه 91397ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1391
40901494

804,738رهشهام بالضاف تاسيسات داجيا 32,000 32,000ناتسزوخ بالضاف و بآ تكرش 1503002205560,625 143,99636,117 7,315.800 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1101396 1369
40901283

221,202رهش نيكشم بالضاف تاسيسات داجيا 40,000 38,000ليبدرا بالضاف و بآ تكرش 15030022060 71,78871,414 3,686.710 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

601395 1376
40901320

 ديدج قطانم بالضاف تاسيسات داجيا
لباز رهش

479,079 50,000 و ناتسيس بالضاف و بآ تكرش
ناتسچولب

42,800 1503002207253,431 33,88598,963 15,969.310 رفن رازه 301397ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1387
40901466

 ديدج قطانم بالضاف تاسيسات داجيا
اضرهش رهش

562,631 15,000 14,400ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 1503002208491,851 10,34931,031 9,700.530 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

581398 1387
40901451

 و رهشون بالضاف تاسيسات داجيا
سولاچ

457,958 85,000 51,000ناردنزام بالضاف و بآ تكرش 15030022090 223,86898,090 7,045.507 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

651395 1369
40901337

5,363,473جرك رهش بالضاف تاسيساتداجيا 180,000  ناتسا بالضاف و بآ تكرش
زربلا

183,600 15030022104,242,184 442,515315,174 3,831.050 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1,4001399 1374
40901031

  رهش بالضاف تاسيسات يزاسزاب
رهش ينيمخ

508,834 12,000 12,000ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 1503002211445,927 9,27429,633 1,696.110 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

3001398 1387
40901448

 رهش بالضاف تاسيسات يزاسزاب
رهش نيهاش

447,695 20,000 21,600ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 1503002212362,731 6,82536,539 2,558.260 رفن رازه  ششوپ تحت  تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

1751398 1387
40901450
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 بالضاف تاسيسات يزاسزاب و هعسوت
ناهفصا رهش

1,688,655 70,000 73,600ناهفصا بالضاف و بآ تكرش 15030022141,257,582 158,998128,475 8,000 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسات

14

3,709.775 رتموليك  تاسيسات يزاسزاب و هعلاطم
ناهفصا رهش بالضاف

425

1399 1384
40901010

هدننك نيمات عبانم يگدولآ زا يريگولج
يتشادهب عفد قيرط زا نارهت برش بآ
 و نارهت ياه ناتسا ياهاتسور بالضاف
زربلا

972,371 85,000  بالضاف و بآ  يسدنهم تكرش
يصصخت ردام ،روشك

5,000 1503002215800,000 56,04326,328 48,618.550 اتسور  ياراد ياهاتسور دادعت شيازفا
بالضاف يتشادهب تاسيسات

201397 1380
40901066

 بالضاف تاسيسات يارجا و هعلاطم
لوتك دابآ يلعرهش

1,696,842 20,000 22,000ناتسلگ بالضاف و بآ تكرش 15030022171,629,401 3,28222,159 32,631.570 رفن رازه  ششوپ تحت تيعمج شيازفا
بالضاف تاسيسأت

521399 1388
40901473

 و يرهش بآ تامدخ هئارا همانرب1503003000
يياتسور

3,147,021 176,292 168,9002,168,875 312,436320,518

 يلصا هلول يليمكت طخ ثادحا
 نارهت برش بآ لاقتنا هكبش ينوماريپ
60و يمومع عبانم دصرد40 تبسن هب
عبانم رياس دصرد

1,845,307 61,692 25,000نارهت بالضاف و بآ تكرش 15030030011,650,000 0108,615 17,574.352 رتموليك 1051398بآ لاقتنا طخ ثادحا 1391
40902236

374,294زاوها بآ تاسيسات ليمكت و داجيا 46,600 46,600زاوها بالضاف و بآ تكرش 1503003002163,875 72,54744,672 18,714.700 رفن رازه 201396ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1385
40902044

 ياهرهش بآ تاسيسات ليمكت و داجيا
يلزنا و تشر

405,966 18,000 18,600ناليگ بالضاف و بآ تكرش 1503003003181,125 137,17951,062 33,830.500 رفن رازه 121396ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1385
40902048

 ياهرهش بآ تاسيسات ليمكت و داجيا
لباب و يراس

202,085 20,000 25,000ناردنزام بالضاف و بآ تكرش 150300300410,000 65,01282,073 20,208.500 رفن رازه 101396ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1385
40902046

319,369زاريش بآ تاسيسات ليمكت و داجيا 30,000 53,700زاريش بالضاف و بآ تكرش 1503003005163,875 37,69834,096 15,968.450 رفن رازه 201396...ششوپ تحت تيعمج شيازفا 1385
40902050

441,330نامرد لصف1602000000 90,000 115,00065,000 48,483122,847
339,945نوخ تمالس ءاقترا همانرب1602003000 80,000 110,00040,000 4,331105,614

94,984ناگزمره نوخ لاقتنا هاگياپ ثادحا 30,000 40,000ناريا نوخ لاقتنا نامزاس 16020030010 024,984 31.661 عبرمرتم 3,0001395هاگياپ داجيا 1391
30303714

 نوخ لاقتنا هاگياپ ثادحا و هعلاطم
نارهت2 هرامش

244,961 50,000 70,000ناريا نوخ لاقتنا نامزاس 160200300440,000 4,33180,630 34.994 عبرمرتم 7,0001396نامتخاس ثادحا 1388
30303391
101,385ينامرد ياهصخاش ءاقترا همانرب1602004000 10,000 5,00025,000 44,15217,233
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 تازيهجت نيمات و يساسا تاريمعت
تالا نيشامو

101,385 10,000 5,000نارهت ناتسا سناژروا 160200423425,000 44,15217,233 50,692.500 هاگتسد 1تالا نيشام و تازيهجت نيمات
50,692.500 هعومجم 1يساسا تاريمعت

1397 1381
30319002

1,000,000بهذم و نيد لصف1701000000 100,000 101,000524,643 0274,357
 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1701033000

 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

1,000,000 100,000 101,000524,643 0274,357

 مرح يزاسون و هعسوت حرط هب كمك
)ع( يسوم نبا دمحا ترضح رهطم
غارچهاش

1,000,000 100,000  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

101,000 1701033012524,643 0274,357 1,000,000 هژورپ 11396يزاسون هعسوت هب كمك 1391
30214145

5,515,691تاحيرفتو شزرو لصف1702000000 477,566 368,5002,645,075 1,022,5331,002,017
5,515,691يناگمه شزرو شرتسگ همانرب1702004000 477,566 368,5002,645,075 1,022,5331,002,017

450,000ريالم يرفن5000 مويداتسا ثادحا 50,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

35,000 1702004005325,482 10,10729,411 10 عبرمرتم 12,000زابور ياضف ثادحا
82.500 عبرمرتم 4,000هديشوپرس ياضف ثادحا

1396 1389
30508064

 يرفن15000 يشزرو مويداتسا ثادحا
ناجنز رد

500,000 50,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

40,000 1702004006233,967 80,14795,886 28.571 عبرمرتم 17,5001397يشزرو ياهاضف داجيا 1383
30508030

 يرفن15000 يشزرو مويداتسا ثادحا
هيمورارد

500,000 70,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

45,000 1702004007188,666 103,40392,931 28.571 عبرمرتم 17,5001397يشزرو ياهاضف داجيا 1379
30508024

 يرفن15000 يشزرو مويداتسا ثادحا
راوزبس رد

700,000 60,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

40,000 1702004008431,002 73,95895,040 40 عبرمرتم 17,5001397يشزرو ياهاضف داجيا 1383
30508029

 يرفن15000 يشزرو مويداتسا ثادحا
ماليارد

340,000 15,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

22,000 1702004009114,021 75,325113,654 19.429 عبرمرتم 17,5001396يشزرو ياهاضف داجيا 1380
30508023

 يرفن15000 يشزرو مويداتسا ثادحا
رهشوبرد

570,000 70,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

50,000 1702004010234,296 112,284103,420 32.571 عبرمرتم 17,5001397يشزرو ياهاضف داجيا 1383
30508025

 يرفن15000 يشزرو مويداتسا ثادحا
نانمسرد

430,000 70,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

40,000 170200401177,948 113,610128,442 24.571 عبرمرتم 17,5001396يشزرو ياهاضف داجيا 1383
30508028

 يرفن15000 يشزرو مويداتسا ثادحا
نيوزقرد

225,691 5,400 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

10,000 17020040120 131,18579,106 12.897 عبرمرتم 17,5001395يشزرو ياهاضف داجيا 1383
30508026

 يرفن15000 يشزرو مويداتسا ثادحا
جوسايرد

300,000 40,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

40,000 170200401327,625 76,027116,348 17.143 عبرمرتم 17,5001397يشزرو ياهاضف داجيا 1383
30508027
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 يرفن15000 يشزرو مويداتسا ثادحا
هاشنامركرد

250,000 15,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

40,000 170200401416,917 98,34379,740 14.286 عبرمرتم 17,5001396يشزرو ياهاضف داجيا 1379
30508022

1,000,000دابآ مرخ يشزرو هعومجم ليمكت 12,166  و اهنامتخاس يرجم نامزاس
تكرش ،يمومعو يتلود تاسيسات
يصصخت ردام

5,500 1702004025965,748 016,586 7 عبرمرتم 20,000زابور يشزرو ياضف ليمكت
40.376 عبرمرتم 21,300هديشوپرس يشزرو ياضف ليمكت

1399 1391
30508066

 يرفن20000 مويداتسا ليمكت
سابعردنب

250,000 20,000 يرادهگن و هعسوت يماهس تكرش
روشك يشزرو نكاما

1,000 170200402729,403 148,14451,453 10.638 عبرمرتم 23,5001396يشزرو ياهاضف داجيا 1382
30508035

45,000رنه و گنهرف لصف1703000000 152 15222,484 16,2615,951
 مواقم،هعسوت،نيمات همانرب1703041000

 ،اهاضف يرادهگن و زيهجت،ريمعت،يزاس
تالآ نيشامو نكاما، اهنامتخاس

45,000 152 15222,484 16,2615,951

45,000زيربت رد ءارعشلا هربقم يانب ثادحا 152 152يمالسا داشرا و گنهرف ترازو 170304100222,484 16,2615,951 15 عبرمرتم 3,0001396يگنهرف ياضف ثادحا 1387
30214049
978,853يگنهرف ثاريم لصف1704000000 137,000 88,000381,723 166,578205,552
 ثاريم تمرم و تظافح ،نيمأت همانرب1704002000

يخيرات و يگنهرف شزرا اب لوقنمريغ
435,597 31,000 29,000154,834 136,64484,119

 يخيرات ياه تفاب تمرم و تظافح
دزي ناتسا

160,000 17,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

15,000 170400200490,425 037,575 160,000 هژورپ  ياه تفاب يرادهگن و تظافح
يخيرات

11399 1391
30233030

275,597سوط يگنهرف هعومجم يهدناماس 14,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

14,000 170400200764,409 136,64446,544 275,597 هژورپ 11399هعومجم يهدناماس 1386
30233017
543,256ياهزوم تامدخ شرتسگ همانرب1704005000 106,000 59,000226,889 29,934121,433

200,112كارا گرزب هزوم ثادحا 28,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

17,000 1704005001120,000 2,42932,683 24.840 عبرمرتم 8,0561399ثادحا 1388
30263010

 رد ريهاشم و خياشم هزوم ثادحا
زاريش

143,623 19,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

17,000 170400500446,889 9,65951,075 10.162 عبرمرتم 10,000ثادحا
2 عبرمرتم 21,000يزاس هطوحم

1396 1387
30263008

 ناجيابرذآ يا هقطنم هزوم ثادحا
يقرش

199,521 59,000  عيانص ، يگنهرف ثاريم نامزاس
يرگشدرگ و يتسد

25,000 170400500560,000 17,84637,675 19.952 عبرمرتم 10,0001396ثادحا 1387
30263007

52,721يتيامح لصف1903000000 20,000 26,0000 06,721
52,721ناناوجون و ناكدوك زا تيامح همانرب1903018000 20,000 26,0000 06,721
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 يب ناكدوك يرادهگن زكرم هس ثادحا
هاشنامرك رد تسرپرس

52,721 20,000 26,000روشك يتسيزهب نامزاس 19030180010 06,721 17,574 زكرم 31395نامتخاس ثادحا 1391
30429005

54,491يشخبناوت لصف1904000000 20,000 30,0000 04,491
 هب يشخبناوت تامدخ هئارا همانرب1904003000

نادنمزاين
54,491 20,000 30,0000 04,491

 و يشخبناوت عماج زكرم ليمكت
مق يتيبرت و يگنهرف ياه هاگودرا

54,491 20,000 30,000روشك يتسيزهب نامزاس 19040030030 04,491 13.623 عبرمرتم 4,0001395هاگودرا و يشخبناوت ياضف داجيا 1391
30403021

497,927,524عمج

 ياهحرط نيب رابتعا يياجباج و هدوب فرصم لباق ناتسا يزير همانرب و تيريدم نامزاس اب)ييارجا هاگتسد ماقم نيرتالاب فرط زا رايتخا ضيوفت تروص رد يناتسا طبريذ هاگتسد اي و( طبريذ ييارجا هاگتسد همانتقفاوم هلدابم زا سپ لودج نيا رد جردنم ياهحرط رابتعا
 هژيو يناتسا ياهحرط رابتعا.دومن دهاوخ غالبا اه ناتسا نيعم هنازخ و طبر يذ ييارجا هاگتسد هب اميقتسم روشك يزير همانرب و تيريدم نامزاس طسوت غالبا زا سپ ار روبزم ياه حرط رابتعا صيصخت  ناتسا يزير همانرب و تيريدم نامزاس .دشابيم عونمم هتفگشيپ
 نيا يمك فادها و تايلمع مجح رد شيازفا هنوگره .ددرگيم غالبا ييارجا قطانم و يمك فادها ،تايلمع حرش بسحرب و عيزوت هطوبرم ياهناتسا نيب روشك يزير همانرب و تيريدم نامزاس و طبريذ ييارجا هاگتسد يگنهامه اب ،يناتسا دنچ تيهام اب نوناق بوصم
.دشابيم)2(ميظنت نوناق هب يداوم قاحلا نوناق23 هدام نويسيمك زوجم ذخا هب طونم اهحرط
.تسا يمازلا هطوبرم تارابتعا درك هنيزه زين و هجدوب نوناق تسويپ رد جردنم يزاجم ياضف ياه هژورپ يارجا صوصخ رد يزاجم ياضف يلاع ياروش يلك ياهتسايس تياعر

32,029,421 28,873,923326,337,822 55,522,52655,163,832.00
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